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Úvod 

Odpad, jakoţto vedlejší produkt v podstatě jakékoli lidské činnosti, resp. 

samotné existence člověka, provází lidstvo od „nepaměti“. První skládky odpadu se 

objevily u lidských obydlí před mnoha tisíci let. Obsahovaly uhlíky, úlomky keramiky, 

zbytky kostí, jídel, kŧţí a řadu jiných věcí, které lidé jiţ neměli v úmyslu vyuţít a chtěli 

se jich zbavit. Moderní prŧmyslová společnost produkuje širokou škálu opadŧ a 

produkuje je v obrovském mnoţství. Celosvětově se ročně vyprodukuje přibliţně 14 

miliard tun odpadu (prŧmyslového, zemědělského i domovního).
1
 Jen v Evropské unii 

se dle Eurostatu ročně vyprodukují 3 miliardy tun odpadu (z toho 90 mil tun odpadu 

nebezpečného)
2
, to je v prŧměru 6 tun na kaţdého obyvatele EU.  

Globalizace, mezinárodní obchod a mezinárodní přeprava se nevyhnuly ani 

odpadŧm.  Nejprve v podobě vývozu nebezpečných odpadŧ z rozvinutých zemí do zemí 

rozvojových. Takovýto vývoz, často nelegální, představuje vývoz neţádoucích 

externalit, je v zásadě „exportem znečištění“
3
 a je v zahraniční literatuře označován 

výrazem „toxic colonialism“ neboli „toxický kolonialismus“
4
.  

V poslední době se pohled na odpady mění a některé odpady se stávají 

předmětem obchodu jakoţto cenná surovina určená k recyklaci a dalšímu zpracování. 

Ceny primárních surovin strmě rostou a odpady jsou vhodným, levnějším zdrojem 

kovŧ, plastŧ a jiných surovin. Na dálném východě, především v Číně, ale i v Indii, 

Pákistánu a Bangladéši, vyrostly obrovské kapacity pro zpracování odpadŧ, které 

vyuţívají místní levné pracovní síly. Odpad, který se v Evropě nevyplatí zpracovat, 

protoţe náklady na jeho ruční zpracování jsou vyšší neţ jeho hodnota, kterou z něj lze 

získat, jsou v Číně obchodní příleţitostí. Např. směs plastŧ a kovŧ, která zŧstane po 

strojovém vytřídění rozemletého elektroodpadu a která obsahuje méně neţ 2% kovŧ 

v podobě drátkŧ a kovových úlomkŧ, je v Evropě dále nezpracovatelná. V Číně je ale 

                                                           
1
 ŠTURMA, P., a kolektiv. Mezinárodní právo životního prostředí II. část. 1. vydání., Beroun : IFEC, 

2008, s. 157 
2
 Údaj za rok 2008 Zdroj: Eurostat, dostupné online na 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_wasgen&lang=en 
3
 ŠTURMA, P., a kolektiv. Mezinárodní právo životního prostředí II. část. 1. vydání., Beroun :  IFEC, 

2008, s. 160 
4
 Výraz „toxic colonialism“ poprvé pouţil aktivista Greenpeace Jim Pucketem, označení se vţilo a je 

pouţíváno pro vývoz nebezpečných odpadŧ z rozvinutých zemí, do rozvojových zemí, které bývaly 

koloniemi, Viz. DALYELL,T., Thistle Diary: Toxic Wastes and Other Ethical Issues, New Scientist, 

1992, Number 1818, s 49 – 50, str. 50 
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ručně vytříděna a pouţijí se z ní jak plasty, tak kovy. Novým fenoménem se stává vývoz 

autovrakŧ, který z USA směrem do Číny představuje odvětví s obratem dosahujícím 

desítek milionŧ dolarŧ ročně. První vývozy autovrakŧ z Evropy do Číny se právě 

připravují. Dalším faktorem podporujícím export je cena námořní přepravy, která je 

přibliţně čtyřikrát niţší ve směru Evropa – Čína neţ ve směru Čína – Evropa.  

Nahlíţet na odpad jako na cennou surovinu, která šetří zdroje a přináší pracovní 

příleţitosti, začínají i politici. V mezinárodním měřítku se začíná prosazovat heslo 

“Don’t waste resources; treat waste as a resource!” neboli „Neplýtvejte zdroji, ale 

zacházejte s odpady jako se zdroji“.
5
 Otázkou je, zda vývoz odpadŧ, byť legální, do 

rozvojových zemí, je z pohledu ochrany ţivotního prostředí a ochrany surovinových 

zdrojŧ vhodný.  

Téma „Právní aspekty přeshraniční přepravy odpadŧ“ jsem si vybral proto, ţe se 

jedná o téma dle mého názoru aktuální, které bude do budoucna nabývat na významu, a 

také proto, ţe jsem se ve své obchodní praxi s exportem odpadŧ do zahraničí setkal. 

Cílem mé práce je podat ucelený pohled na právní aspekty přeshraniční přepravy 

odpadŧ, popsat a vyloţit jednotlivé instituty a normy, které tuto oblast upravují, a 

zhodnotit, zda je právní úprava dostatečná, a jestli je vŧbec přeshraniční přeprava 

odpadŧ z pohledu ochrany ţivotního prostředí ţádoucí či nikoli.  

Práce je rozdělena do jedenácti kapitol. První tři kapitoly představují teoretický 

úvod do problematiky, kdyţ obsahují cíle, vymezení a historický vývoj právní úpravy 

přeshraniční přepravy odpadŧ. Prostřední část práce, ve čtvrté aţ osmé kapitole, se 

věnuje popisu platné právní úpravy. Nejprve jsou ve čtvrté kapitole 

popsány mezinárodní prameny práva, pátá, šestá a sedmá kapitola podávají teoretický 

základ, výčet pramenŧ a výklad některých pojmŧ evropských a českých právních 

předpisŧ, osmá kapitola pak obsahuje analýzu platné právní úpravy. Závěrečná část 

práce se v kapitolách devět aţ jedenáct věnuje funkci správních orgánŧ, protiprávnímu 

jednání a odpovědnosti za protiprávní jednání v přeshraniční přepravě odpadŧ.  

Text práce odpovídá právnímu stavu k 31. 3. 2012.  

                                                           
5 Tato myšlenka zazněla např. na Konferenci smluvních stran Basilejské úmluvy (COP 10), v Kartageně 

v Kolumbii, 17. – 21. řijna 2011, viz Executive Secretary of the Basel Convention’s Non-paper (2011), 

dostupné na http://www.basel.int/COP10/Documents/tabid/2311/Default.aspx 

http://www.basel.int/COP10/Documents/tabid/2311/Default.aspx
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1 Vymezení a cíle právní úpravy přeshraniční přepravy odpadů 

Vzhledem ke stávající ekonomické situaci a prŧmyslovému rozvoji v celém 

světě nelze produkci odpadŧ zcela zabránit. Stejně tak nelze zabránit skutečnosti, ţe 

odpady se stále více přepravují přes hranice státŧ. Protoţe odpady představují hrozbu 

pro ţivotní prostředí a potenciální nebezpečí pro lidi, je třeba jejich pohyb přes hranice 

státŧ alespoň kontrolovat, usměrňovat a právně regulovat tak, aby se předešlo 

případným škodám a rizikŧm, které při přeshraniční přepravě, nebo v jejím dŧsledku, 

mohou vzniknout.  

Právní úpravu přeshraniční přepravy odpadŧ lze definovat jako souhrn právních 

norem, upravujících společenské vztahy, které vznikají při specifickém druhu nakládání 

s odpady, kterým je přeprava odpadŧ v mezinárodním měřítku, tedy přes hranice státŧ. 

Tyto právní normy se nachází v mezinárodních smlouvách, právu EU, ale i v právních 

úpravách v jednotlivých státech, kde jsou obvykle součástí právní úpravy nakládání 

s odpady. Právní úprava nakládání s odpady je pak jednou z částí práva ţivotního 

prostředí, konkrétně jeho zvláštní části, která je zaměřena na ochranu před zdroji 

ohroţování ţivotního prostředí. 
6
 

Hlavním cílem práva ţivotního prostředí je ochrana ţivotního prostředí pomocí 

regulace společenských vztahŧ, které mohou ţivotní prostředí poškozovat. Stejně tak je 

tomu v případě právní úpravy přeshraniční přepravy odpadŧ. Zájem na ochraně 

ţivotního prostředí se však často dostává do kolize s jinými zájmy, které jsou 

předmětem ochrany a regulace jiných právních odvětví. V případě přeshraniční 

přepravy odpadŧ budou těmito jinými zájmy především volný pohyb zboţí a volný 

obchod, protoţe odpady jsou zdrojem druhotných surovin a z tohoto dŧvodu se pro řadu 

podnikatelských subjektŧ staly předmětem výnosného obchodu. Ţádný z těchto jiných 

zájmŧ ale nemŧţe převáţit. Takový přístup je zakotven i v preambuli nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 1013/2006/ES o přepravě odpadŧ ze dne 14. 6. 

2006 (dále jen „nařízení 1013/2006“), která stanoví: „hlavním a rozhodujícím cílem a 

předmětem [tohoto nařízení] je ochrana životního prostředí, přičemž jeho dopady na 

mezinárodní obchod jsou podružné“. V podobném duchu zní i preambule 

                                                           
6
Viz DAMOHORSKÝ, M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 31 
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mezinárodních dokumentŧ, které přeshraniční přepravu regulují, např. Basilejské 

úmluvy, která sice ponechává stranou obchodní aspekt přeshraniční přepravy odpadŧ, 

ale ochranu ţivotního prostředí a zdraví lidí staví na první místo, kdyţ obsahuje mimo 

jiné: „…je třeba přísnou kontrolou chránit lidské zdraví a životní prostředí před 

škodlivými účinky, které mohou být způsobeny produkcí nebezpečných odpadů a jiných 

odpadů a nakládáním s nimi“
7
.      

2 Základní principy práva ţivotního prostředí v přeshraniční 

přepravě odpadů 

Stejně jako jiná právní odvětví, obsahuje právo ţivotního prostředí určité obecné 

postuláty a principy. Tyto zásady, které byly postupem doby formulovány, se staly 

všeobecně uznávanými a vyjadřují základní cíle a potřeby, které jsou v právní úpravě 

vyjádřeny. V právu ţivotního prostředí tyto principy odpovídají základnímu cíli, kterým 

je ochrana ţivotního prostředí. Existují obecné právní principy, které jsou společné pro 

všechna právní odvětví a jsou aplikovatelná i pro právo ţivotního prostředí. Vedle nich 

existují principy, které se vyvinuly pouze a specificky pro oblast práva ţivotního 

prostředí. Principy jsou často definovány pouze naukou, nejsou výslovně v právních 

normách uvedeny, ale vţdy se odráţí v jednotlivých právních institutech. Jsou dŧleţité 

pro sjednocování legislativy, protoţe právní předpisy by měly být připravovány 

v souladu s nimi, slouţí jako interpretační a aplikační vodítko v případě nejasností nebo 

pochybností a při práci s právními předpisy je třeba je mít na paměti.  

Právní úprava přeshraniční přepravy odpadŧ, jakoţto součást práva ţivotního 

prostředí, je základními principy tohoto právního odvětví výrazně ovlivněna. 

Z nejdŧleţitějších základních principŧ je moţno zmínit:  

Princip nejvyšší hodnoty vychází z poznání, ţe ţivotní prostředí je nejvyšší, 

nenahraditelnou hodnotou, podobně jakou je lidský ţivot a zdraví. Jde však o princip, 

který nelze absolutizovat do zákazu jakékoli činnosti, která by se mohla dotknout 

životního prostředí.
8
  

                                                           
7
 Viz poslední odstavec preambule Basilejské úmluvy 

8
 DAMOHORSKÝ, M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 50 
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Princip trvale udrţitelného rozvoje, který se projevuje ve snaze vzájemně 

vyváţit ekonomické a sociální poţadavky na rozvoj společnosti s nezbytnou mírou 

ochrany ţivotního prostředí. V přeshraniční přepravě odpadŧ se tento princip projevuje 

např. snahou sniţovat toxicitu odpadŧ.
9
  

Princip prevence je obecným právním principem, který se aplikuje i v právu 

ţivotního prostředí. V oblasti přeshraniční přepravy odpadŧ se projevuje ve snaze 

minimalizovat produkci odpadŧ, obzvlášť nebezpečných, předcházet jejich vzniku a 

omezit jejich převoz přes hranice státŧ na minimum.  

Princip předběţné opatrnosti je modifikací principu prevence
10

 a vychází 

z předpokladu, ţe někdy nejsou známy moţné následky pouţívání určitých postupŧ, 

výrobkŧ nebo nakládání s nimi a je vţdy třeba klást dŧraz na předběţnou opatrnost. 

V přeshraniční přepravě je vyjádřením tohoto principu například povinnost zacházet 

s věcí jako s opadem i v případě, jsou-li pochybnosti, zda skutečně odpadem je, nebo 

volba přísnějšího reţimu přeshraniční přepravy v případě pochybností či neshody o 

druhu odpadu.   

Princip odpovědnosti původce je také obecným právním principem a znamená, 

ţe kaţdý nese právní odpovědnost za své činy. V přeshraniční přepravě se projevuje 

např. povinností oznamovatele přeshraniční přepravy převzít zpět odpad, jehoţ přepravu 

se nepodařilo dokončit nebo se jednalo o přepravu nepovolenou.  

Princip znečišťovatel platí, je odvozen od principu odpovědnosti pŧvodce, ale 

představuje odpovědnost za právem dovolené, avšak neţádoucí chování, např. 

povinnost platit poplatky za ukládání odpadŧ na skládku.   

Princip blízkosti je principem, který se uplatňuje v oblasti nakládání s odpady a 

znamená, ţe by odpad měl být odstraňován co nejblíţe místu vzniku, aby se jeho 

přeprava omezila na minimum a tím byly minimalizovány jak ekonomické náklady, tak 

nebezpečí vzniku poškození ţivotního prostředí.  

                                                           
9
 Viz DUDOVÁ, J., PEKÁREK, M., PRŦCHOVÁ, I. aj, Právo životního prostředí 3 díl, Brno: 

Masarykova univerzita, 2007, str. 15 
10

 Viz DAMOHORSKÝ, M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010,  

str. 53 
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Princip soběstačnosti bezprostředně navazuje na princip blízkosti a je s ním 

propojený. Zakotvuje povinnost státŧ primárně odstraňovat a vyuţívat odpady na svém 

území a vytvořit za tímto účelem síť zařízení, která jsou schopná odpady zpracovávat.   

 

3 Historický vývoj  

Počátky právní úpravy nakládání s odpady spadají do 70. let 20. století, kdy se 

obecně začalo hovořit o potřebě chránit ţivotní prostředí a kdy se ve světě začalo 

formovat právo ţivotního prostředí jakoţto samostatný právní obor.
11

 Problematika 

nakládání s odpady (i nebezpečnými) nebyla do té doby vŧbec upravena a odpovědnost 

byla ponechána na pŧvodcích odpadu. K dílčím úpravám, zavádění pravidel a 

zpřísňování reţimu nakládání s odpady docházelo postupně, a to zejména jako reakce na 

jednotlivé problematické případy neţádoucího nakládání s odpady, které se staly. 

Nejprve docházelo k regulaci na národní úrovni, později na regionální a mezinárodní. 

Za všechny případy, které ukázaly, ţe právní regulace nakládání s odpady je 

zcela nezbytná, je moţno zmínit např. holandský „Lekkerkerk“ nebo americký „Love 

Canal“.  Oba případy jsou velmi podobné a vyšly najevo počátkem 80. let minulého 

století.  

 Lekkerkerk je město v Nizozemí, ve kterém byly postaveny domy na bývalé 

skládce odpadŧ. Nebezpečné chemické látky byly na skládce uloţeny 

v nezabezpečených barelech, které po čase podlehly korozi, kontaminovaly pŧdu a 

zpŧsobily váţné zdravotní problémy obyvatelŧm oblasti.  Nizozemská vláda byla 

nucena podniknout kroky k posouzení a sanaci pŧdy v celém Holandsku, coţ bylo 

základem pro Temporary Soil Cleaning Act z roku 1983 a také inspirací pro jiné státy.
12

  

V případě „Love Canal“ se zjistilo, ţe do oblasti v blízkosti Niagarských 

vodopádŧ bylo ve 40. letech 20. století uloţeno 41 000 tun toxického odpadu. Pozemky, 

které byly nebezpečným odpadem kontaminovány, byly později rozprodány jako 

                                                           
11

 Viz DAMOHORSKÝ, M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 25 
12

 Viz EDMONDSON, R. The Political context of collective action: power, argumentation and 

democracy. New York: Routledge, 1997, s. 87 
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stavební parcely pro rodinné domy. Kontaminace pŧdy se po letech začala projevovat 

na zdravotním stavu obyvatel a celá oblast byla po vyhlášení federálního stavu nouze 

evakuována. U soudŧ se tehdy vedlo přes 800 sporŧ o náhradu škody.
13

 V návaznosti na 

tento mezní případ a také díky tlaku veřejnosti byl v prosinci 1980 v USA přijat „The 

Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act“ a další 

zákony
14

, které zavedly dŧslednou kontrolu nakládání s odpady a tzv. princip „od 

kolébky do hrobu“, tedy princip, podle kterého je za odpad odpovědný pŧvodce od jeho 

vzniku aţ po odstranění. 

Kdyţ se začaly zpřísňovat podmínky pro nakládání s odpady v jednotlivých 

zemích, našli si pŧvodci odpadŧ jednouché řešení. Začali nebezpečné odpady vyváţet 

do zahraničí, kde byla niţší úroveň ochrany ţivotního prostředí a náklady na uskladnění 

nebo likvidaci odpadŧ niţší. Přeshraniční přeprava odpadŧ nebyla nijak regulována. 

Cílem vývozu především nebezpečných odpadŧ se staly rozvojové země, zejména 

v Africe, které neměly ani legislativní zázemí, ani technické vybavení a prostředky pro 

nakládání s takovým odpadem. 

V prŧběhu 80. let došlo k několika případŧm závadného nakládání 

s nebezpečnými odpady v mezinárodním měřítku. Jedním z nich je případ „Seveso“.  

Seveso je městečko v severní Itálii, přibliţně 15 km od Milána, v jehoţ blízkosti došlo 

v roce 1976 k výbuchu v chemické továrně. Během havárie uniklo do ovzduší velké 

mnoţství dioxinŧ, které zamořily okolí. Odpad z havárie, zbytky dioxinŧ a 

kontaminovaná pŧda byly zabaleny do sudŧ a se souhlasem italských úřadŧ měly být 

v roce 1982 autorizovanou společností ekologicky zlikvidovány. Místo toho byly sudy 

vyvezeny do zahraničí, kde se dočasně „ztratily“ a odpad odstraněn nebyl. Po roce a pŧl 

byly nalezeny ve skladu jednoho řeznictví ve Francii.
15

  

                                                           
13

 Viz CHANDLER, M., Love Canal: A landmark case with lasting impact,  Buffalo Law Journal, 2009,  

str. 14 
14

 KAHN, M., E., Environmental disasters as risk regulation catalysts? The role of Bhopal, Chernobyl, 

Exxon Valdez, Love Canal, and Three Mile Island in shaping U.S. environmental law, Journal of Risk 

and Uncertainty, 2007, Volume 35, Number 1, str. 18. 
15

 Viz např. HARJULA, H., Hazardous Waste: Recognition of the Problem and Response. Annals of the 

New York Academy of Sciences. 2006, Volume 1076, Number. 1, str. 463 
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Dále se objevily případy tzv. bludných lodí, např. „Khian Sea“
 16

. V roce 1986 

bylo na této lodi z Filadelfie v USA vyvezeno 14 000 tun popela ze spalovny odpadŧ. 

Náklad byl deklarován jako materiál na stavbu bahamských silnic. I kdyţ převáţený 

odpad nebyl dle amerických zákonŧ klasifikován jako nebezpečný, testy ukázaly, ţe 

popel obsahoval těţké kovy, toxické chemikálie a dioxiny. Bahamské úřady proto 

odmítly náklad přijmout. Ten pak putoval na Haiti deklarován jako „hnojivo“, kde po 

vyloţení 3 tun i tamní úřady lodi nařídily, aby opustila zem. Od té doby se loď dva roky 

plavila po světě. Pod změněným jménem a s jinými celními dokumenty se pokusila 

náklad vyloţit v několika světových přístavech, vţdy neúspěšně. Nakonec se objevila 

v Singapuru, avšak pod jménem „Pelicano“ a jiţ bez nákladu. Předpokládá se, ţe se 

odpadu zbavila někde v Indickém oceánu. 

Podobných případŧ se stala celá řada a bylo zřejmé, ţe je třeba podniknout 

kroky i na mezinárodní úrovni, aby se jim zabránilo a byla zavedena regulace přepravy 

odpadŧ i v mezinárodním měřítku. Jednání na mezinárodní úrovni vyústila v přijetí 

Basilejské úmluvy. 

 

4 Prameny mezinárodního práva  

4.1 Basilejská úmluva 

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadŧ přes hranice státŧ a 

jejich zneškodňování („Basel Convention on the Transboundary Movements of 

Hazardous Wastes and Their Disposal“, dále jen „Basilej“ nebo „Basilejská úmluva“) 

byla přijata v rámci Programu OSN pro ţivotní prostředí dne 22. Března 1989 na 

konferenci ve švýcarské Basileji. Do dnešního dne ji podepsalo 178 smluvních stran 

(177 státŧ a Evropská unie jako celek)
17

 a dodnes je nejvýznamnějším mezinárodně 

právním dokumentem regulujícím přeshraniční pohyb nebezpečných odpadŧ. Text 

                                                           
16

 Viz GUDOFSKY,J.,L., Transboundary Shipments of Hazardous Waste for Recycling and Recovery 

Operations,  Stanford Journal of International Law, 1998, Volume 34, Number 2, str. 220 
17 

Aktuální stav ratifikace Basilejské úmluvy i dodatkŧ je k dispozici na stránkách Úmluvy 

http://archive.basel.int/ratif/ratif.html , Afghánistán, Haiti a USA jsou jediné tři smluvní strany, které 

doposud Basilejskou úmluvu neratifikovaly  

http://archive.basel.int/ratif/ratif.html
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Úmluvy byl přijat v ruštině, angličtině, arabštině, španělštině, francouzštině a čínštině a 

znění v těchto šesti pŧvodních jazycích má stejnou platnost.
18

  

Orgány úmluvy jsou Konference smluvních stran a Sekretariát
19

, který slouţí k 

shromaţďování a poskytování informací smluvním stranám, pomáhá identifikovat 

nedovolené přepravy odpadŧ atd. 
20

  

Basilej definuje pojem odpad jako „látky nebo předměty, které jsou 

zneškodňovány nebo určeny ke zneškodnění nebo jejichž zneškodnění požadují 

ustanovení vnitrostátních právních předpisů“
21

, Nebezpečný odpad klasifikuje jako 

„odpad uvedený v příloze I, s výjimkou těch, které nevykazují ani jednu z nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze III“
22

. Úmluva ponechává smluvním státŧm pravomoc, 

aby se v klasifikaci nebezpečných odpadŧ neomezily pouze na odpady uvedené 

v příloze I a jako nebezpečný označily ve svém právním řádu jakýkoli odpad. Pokud tak 

některý stát učiní, má povinnost „své“ nebezpečné odpady nahlásit Sekretariátu úmluvy. 

Sekretariát vede seznam takto označených odpadŧ a zpřístupní jej kaţdému vývozci 

odpadu. Z věcné pŧsobnosti Basileje jsou vyňaty radioaktivní odpady a odpady 

vznikající z běţného provozu lodí.
23

 

Basilej se vztahuje na přeshraniční přepravu odpadŧ, tedy takovou přepravu, 

která splňuje jedno z následujících tří kritérií
24

:  

Uskutečňuje se z oblasti pod vnitrostátní jurisdikcí jednoho státu 

Do oblasti nebo přes oblast pod vnitrostátní jurisdikcí jiného státu 

Na přepravě se účastní alespoň dva státy 

Přes snahu chudých zemí „Jihu“ Basilej nezavedla úplný zákaz přeshraniční 

přepravy odpadŧ, ale zvolila cestu regulace a je zaloţena na principu a reţimech 

                                                           
18

 Viz článek č. 29 Basilejské úmluvy 
19 

Viz blíţe článek č. 15 Basilejské úmluvy 
20 

Viz blíţe článek č. 16 Basilejské úmluvy 
21 

Viz článek č. 2 Basilejské úmluvy 
22 

Viz článek č. 1 Basilejské úmluvy 
23 

Viz článek 1 odstavce 3 a 4 Basilejské úmluvy 
24 

Viz článek 2 odstavec 3 Basilejské úmluvy 
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povolení (autorizace) a kontroly
25

 přeshraniční přepravy, coţ více vyhovuje rozvinutým 

zemím „Severu“. Basilej nechává moţnost smluvním státŧm zcela dovoz nebezpečných 

odpadŧ na své území zakázat normami vnitrostátními. Pokud tak některý stát učiní, je 

povinen informovat ostatní státy prostřednictvím Sekretariátu.
26

  

Základním cílem Basileje je ochrana zdraví lidí a ţivotního prostředí před 

nebezpečnými odpady. V souladu s tímto cílem ukládá smluvním stranám řadu 

povinností, za nejdŧleţitější lze povaţovat tyto:  

Minimalizovat produkci odpadů
27

 - tento poţadavek je zároveň podporován 

mimo jiné aplikací postupŧ pro správné nakládání s odpady z hlediska ţivotního 

prostředí (environmentally sound management, ESM
28

), který se v praxi projevuje 

přísnou kontrolou nakládání s odpady ve všech fázích. 

Omezit přeshraniční přepravu odpadů na minimum
29

 – tato povinnost se 

prolíná v postupech a pravidlech, která jsou pro účastníky přeshraniční přepravy odpadŧ 

závazná.  

Důsledně kontrolovat přeshraniční přepravu odpadů – poţadavek povinné 

notifikace přepravy nebo předběţný souhlas státu importu.
30

  

Zpracovávat odpady co nejblíţe místu jejich vzniku – smluvní státy mají 

zajistit dostupnost odpovídajících zařízení na zneškodňování odpadu.
31

  

Klasifikovat nedovolenou přepravu odpadŧ za trestný čin.
32

 

Úplný zákaz vývozu odpadu jiţněji od šedesátého stupně jiţní šířky (opatření 

přijaté na ochranu Antarktidy)
33

, stejně tak je zcela zakázán vývoz do zemí, které nejsou 

                                                           
25

 Viz ŠTURMA, P., a kolektiv. Mezinárodní právo životního prostředí II. část. 1. vydání., Beroun :  

IFEC, 2008, s. 161 
26 

Viz článek 4 odstavec 1 písmeno a) Basilejské úmluvy 
27 

Viz článek 4 odstavec 2 písmeno a) Basilejské úmluvy 
28 

Definice ESM viz článek 2 odstavec 8 Basilejské úmluvy 
29 

Viz článek 4 odstavec 2 písmeno d) Basilejské úmluvy 

30 Viz článek 6 Basilejské úmluvy 
31 

Viz článek 4 odstavec 2 písmeno b) Basilejské úmluvy 
32

 Viz článek 4 odstavec 3 Basilejské úmluvy 
33 

Viz článek 4 odstavec 6 Basilejské úmluvy 
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stranami úmluvy nebo které dovoz nebezpečných odpadŧ zakázaly vnitrostátními 

předpisy.
34

  

Zajistit re-export nelegálně vyvezeného odpadu - v případě nezákonného 

vývozu odpadŧ určuje Basilej povinnost státu, z jehoţ území byl odpad exportován, na 

své náklady zajistit re-export odpadŧ zpět na své území.
35

 Ustanovení o povinnosti re-

exportu bylo jiţ několikrát v praxi uplatněno. Např. v roce 1998 bylo v Kambodţi, v 

blízkosti města Sihanoukville, objeveno 3000 tun prŧmyslového odpadu 

kontaminovaného rtutí, která je prudce jedovatá. Odpad byl uloţen na otevřené skládce 

v igelitových pytlích zcela bez ochrany. Šlo o nelegální dovoz odpadu, který pocházel z 

petrochemického prŧmyslu na Taiwanu a byl v importních dokumentech deklarován 

jako "cementové usazeniny". Nález odpadŧ vyvolal mezi místním obyvatelstvem paniku 

a kontaminace prostředí údajně vedla ke smrti několika osob. Odpad byl na základě 

ustanovení Basileje vrácen na Taiwan na jeho náklady. Nakonec byl poslán do Evropy 

ke zpracování.
36

 Počátkem roku 2000 bylo na své náklady nuceno převzít zpět 

nebezpečný odpad také Japonsko. Tehdy byla Japonská vláda nucena vzít zpět 122 

kontejnerŧ obsahujících nebezpečný odpad pocházející z nemocnic, protoţe jej 

nezákonně vyvezla japonská společnost na Filipíny. Odpad, přestoţe byl vysoce 

toxický, byl v dokumentech deklarován jako "papírový odpad určený k recyklaci"
37

.  

Basilej obsahuje devět příloh. Klasifikace odpadŧ je obsaţena v přílohách I – III: 

I - Kategorie odpadŧ, které mají být kontrolovány, II -Kategorie odpadŧ vyţadujících 

zvláštní pozornost, III - Seznam nebezpečných vlastností. Dalšími přílohami jsou IV - 

Zpŧsoby zneškodňování odpadŧ, V - Informace, které mají být při oznámení 

poskytnuty, VI - Rozhodčí řízení, VII – je součástí dodatku „Ban Amendment“ (viz 

níţe) a doposud nevstoupila v platnost, v roce 1998 byly přijaty přílohy VII a IX – 

                                                           
34 

Viz článek 4 odstavec 1 písmeno b) Basilejské úmluvy 
35 

Viz článek 8 Basilejské úmluvy  
36 

Viz MARKUS, F., Taiwanese Waste Sent to Europe, [online], BBC news online, [cit 2012-03-15] 

Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/663299.stm 
37 

SHIMBUN, Y., Government Begins Unloading Batch of Waste Returned from Philippines, [online], 

Press realease, Leden 2000, [cit 2012-03-15], dostupné z: http://www.ban.org/ban_news/japan.html 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/663299.stm
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seznamy odpadŧ A a B. Seznam A obsahuje odpady nebezpečné a seznam B odpady, 

které nejsou charakterizovány jako nebezpečné.
38

 

Od svého přijetí prošla Basilej určitým vývojem. V roce 1995 byl přijat dodatek 

(tzv. „Ban Amendment“), který zcela zakázal vývoz nebezpečných odpadŧ ze zemí 

uvedených v Příloze VII (státy EU, OECD, Lichtenštejnsko) do ostatních státŧ, které 

jsou smluvními stranami Basileje. Do dnešního dne dodatek nevstoupil v platnost, byť 

jej podepsalo 72 smluvních stran. Smluvní strany se nebyly schopny shodnout na 

výkladu čl. 17 odst. 5 Basileje, jímţ se řídí počet ratifikací nutných ke vstupu změn 

úmluvy v platnost. V současné době platí, ţe ke vstupu v platnost je třeba ratifikace 68 

státu z pŧvodních 90, které byly smluvními stranami Úmluvy v roce 1994. K dnešnímu 

dni ratifikovalo Ban Amendment 51 státŧ a očekává se, ţe ratifikaci ve zbývajících 17 

zemích se podaří uskutečnit do 2 – 3 let. 
39

  

Ban Amendment je dle mého názoru krokem správným směrem, absolutní zákaz 

vývozu nebezpečných odpadŧ do rozvojových zemí měl být zaveden jiţ v samotné 

Basileji. Objevuje se ale i jeho kritika a v literatuře je do určité míry vnímán jako 

„kontroverzní“. Zastánci dodatku, ke kterým se přikláním, jej chápou jako nástroj, který 

zabrání dalšímu „toxickému kolonializmu“, zatímco oponenti namítají, ţe je nevhodnou 

překáţkou mezinárodního obchodu a ţe ne kaţdá přeshraniční přeprava odpadŧ je 

neţádoucí. Pokud např. stát generující nebezpečný odpad nemá zařízení disponující 

vhodnou technologií pro jeho zpracování, je převoz do státu, který takovým zařízením 

disponuje, v zájmu ţivotního prostředí. Dodatek tak paradoxně, dle jeho kritikŧ, jde 

proti hlavnímu cíli Basileje, kterým je ochrana ţivotního prostředí.
40

 To je ale pravda 

jen do určité míry, protoţe rozvojové státy obvykle nedisponují lepšími technologiemi 

neţ členské státy OECD. 

                                                           
38 

Klasifikace odpadŧ a seznamy A a B Basiljeské úmluvy jsou základem klasifikace dle nařízení  EU 

1013/2006 a jsou jejich přílohou jakoţto přílohy III a IV, viz dále kapitola o pramenech práva EU 
39 

Viz tisková zpráva z Konference smluvních stran Basilejské úmluvy (COP 10) konané v Kartageně v 

Kolumbii, [online] 17 - 21 října 2011, [cit 2012-03-16], dostupné na: http://www.ban.org/wp-

content/uploads/2011/10/COP_10_PR_A4.pdf 
40 

Viz PRATT, L., A.,W., Decreasing dirty dumping? A reevaluation of toxic waste colonialism and the 

global management of transboudary hazardous waste, William & Mary Environmental Law and Policy 

Review, 2011, Volume 35, strana 601 
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Ačkoli dodatek doposud nevstoupil v platnost, EU jiţ v nařízení č. 1013/2006 

poţadavky dodatku zavedla do práva EU, kdyţ vývoz nebezpečných odpadŧ z EU do 

zemí, které nejsou členy OECD, zcela zakázala (viz blíţe kapitola 8.2.1.).  

Jako další krok vývoje Basileje byl v roce 1999 přijat Protokol o odpovědnosti a 

odškodnění, který stanoví pravidla odpovědnosti za škodu zpŧsobenou při přeshraniční 

přepravě odpadŧ a při nakládání s těmito odpady (dále jen „Protokol“). Pojem „škoda“ 

zahrnuje ztrátu na ţivotě, zdraví, majetku, příjmech (ušlý zisk), náklady vzniklé z 

uvedení poškozeného ţivotního prostředí do pŧvodního stavu a náklady na preventivní 

opatření.
41

 Protokol se vztahuje na škody, které vznikly v prŧběhu přeshraniční 

přepravy nebezpečných i jiných odpadŧ, včetně nedovolené přepravy, a to od okamţiku 

nakládky odpadu ve státě, odkud je odpad vyváţen.
42

 Odpovědnost nese osoba, která 

dle článku 6 Basilejské úmluvy přepravu oznamuje, a to aţ do okamţiku neţ odpad 

předá příjemci ve státě určení.  

Odpovědnost je Protokolem v zásadě postavena jako objektivní, tedy jako 

odpovědnost za výsledek, s moţností liberačních dŧvodŧ, které zahrnují např. 

výjimečný přírodní jev, vojenský konflikt, situaci kdy škoda byla zpŧsobena v dŧsledku 

protiprávního jednání třetí strany, anebo případy, kdy škoda vznikla na základě 

povinností uloţených orgánem státu, ve kterém škoda vznikla.
43

  

Stejně jako Ban Amendment ale Protokol doposud nevstoupil v platnost a 

ratifikovalo jej zatím pouze 20 smluvních stran - ČR mezi nimi nefiguruje.
44

 

Basilej umoţňuje smluvním stranám uzavírat bilaterální nebo multilaterální 

smlouvy v oblasti kontroly přeshraniční přepravy odpadŧ, a to i se státy, které nejsou 

smluvními stranami Basileje, s podmínkou, ţe takové smlouvy musí minimálně 

splňovat standarty zavedené Basilejí a musí s ní být v souladu.
45

  Proto vedle ní existují 

i regionální smlouvy, které byly v reţimu Basileje uzavřeny. Jsou to např. dohody mezi 

USA a Kanadou nebo USA a Mexikem.  

                                                           
41 

Viz článek 2 odstavec 2 Protokolu  
42 

Viz článek 3 Protokolu 
43

 Viz článek 4 Protokolu 
44

 Aktuální stav ratifikace Basilejské úmluvy i dodatkŧ je k dispozici na stránkách Úmluvy 

http://archive.basel.int/ratif/ratif.html  
45

 Viz článek 11 Basilejské úmluvy 

http://archive.basel.int/ratif/ratif.html
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Z pohledu EU byla významná Úmluva Lomé IV z roku 1989, která byla 

povaţována za doplněk Basileje
46

 a která zakázala vývoz nebezpečného odpadu, včetně 

radioaktivního, ze zemí Evropského společenství do rozvojových zemí Afriky, Karibiku 

a Tichomoří (AKT). V roce 2000 vypršela její platnost a byla nahrazena Dohodou 

z Cotonou, která úplný zákaz vývozu nebezpečných odpadŧ do zemí AKT opouští a 

místo něj „pouze“ nabádá ke spolupráci v oblasti ochrany ţivotního prostředí se 

zřetelem k problémŧm vyplývajícím z přeshraniční přepravy nebezpečných odpadŧ.
47

 

 

4.2 Dohoda z Bamaka 

 Nejdŧleţitější regionální úmluvou zaloţenou na Basileji je Úmluva o zákazu 

dovozu nebezpečného odpadu a kontrole jeho přeshraniční přepravy v Africe (tzv. 

Úmluva z Bamaka - Bamako convention on the Ban of the Import Into Africa and the 

Control of Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes Within 

Africa, dále jen „Bamako“).  

Bamako bylo přijato v roce 1991 a vstoupilo v platnost v roce 1998. Přijetí 

Bamaka bylo reakcí Afrických státŧ na Basilej a neochotu rozvinutých státŧ zcela 

zakázat přeshraniční přepravu nebezpečných odpadŧ. Bamako je vystaveno na 

podobných principech jako Basilej, pouţívá podobný jazyk i formulace, ale přesto 

vykazuje určité odlišnosti.  

Bamako rozlišuje mezi odpadem, který byl vytvořen v Africe a odpadem 

vytvořeným mimo Afriku a zavádí pro ně rŧzný reţim. Zcela zakazuje dovoz 

zahraničního odpadu do členských afrických státŧ, včetně ukládání dovezených odpadŧ 

do moře, vnitrostátních vod a vodních tokŧ. Na rozdíl od Basileje se vztahuje i na 

radioaktivní odpady a odpady, které mohou být potenciálně nebezpečné (tedy nejen na 

odpady, které jiţ vykazují nebezpečné vlastnosti). Kromě tohoto „vnějšího“ aspektu, 

který platí vŧči třetím stranám, upravuje i „vnitřní“ aspekt, kdyţ podobně jako Basilej 

zavádí reţim kontroly a povolení pro vnitroafrickou přepravu odpadŧ se stejnými 

                                                           
46

 Viz PRATT, L., A., W., Decreasing dirty dumping? A reevaluation of toxic waste colonialism and the 

global management of transboudary hazardous waste, William & Mary Environmental Law and Policy 

Review, 2011, Volume 35, strana 604 
47

 Viz článek 32 odstavec 1 písmeno Dohody z Cotonou 
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nástroji jako je notifikace, předběţný souhlas atd. Odpad pocházející z Afriky má být 

přepravován přes hranice pouze jako poslední moţnost nakládání s ním.   

Přes nastolený přísný právní reţim i výraznou politickou podporu ale členské 

státy Bamaka nemají dostatečné nástroje pro účinné zavádění ustanovení Bamaka do 

praxe, ani pro dŧslednou kontrolu pohybu odpadŧ v rámci jejich území, a tak praktické 

pouţití Bamaka je stále poměrně malé.
48

 

 

4.3 Úmluva z Waigani 

Z regionálních smluv je moţno zmínit ještě Úmluvu z Waigani (Convention to 

Ban the Importation into Forum Island Countries of Hazardous and Radioactive Wastes 

and to Control the Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes 

within the South Pacific Region, dále jen „Waigani“), která byla přijata v roce 1995, 

vstoupila v platnost v roce 2001 a jejímiţ signatáři jsou Austrálie, Nový Zéland a 8 

ostrovních státu z Tichomoří. Tato úmluva, podobně jako Bamako, zcela zakazuje 

dovoz nebezpečného a radioaktivního odpadu do smluvních zemí.  

 

4.4 Rozhodnutí OECD 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for economic 

cooperation and development, dále jen „OECD“) je mezinárodní vládní organizace, 

která vznikla v roce 1961 a k dnešnímu dni sdruţuje 34 zemí. ČR je jejím členem od 

roku 1995. Rada OECD vydává rozhodnutí, která jsou pro členy právně závazná.  

OECD byla první mezinárodní organizací, která začala přijímat právní předpisy 

za účelem monitorování a kontroly vývozu nebezpečných odpadŧ v mezinárodním 

měřítku, především ze svých členských zemí do ostatních zemí, a to ještě před přijetím 

Basileje. V letech 1983 aţ 1992 bylo přijato celkem pět závazných rozhodnutí rady 

OECD a tři rezoluce rady týkající se přeshraničního pohybu odpadŧ.   

                                                           
48 

Viz KITT, J., R., Waste exports to the developing world: a global response. Georgetown international 

environmental law review, 1995, Volume 7, Number 2,, str. 501 
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Přelomovým bylo Rozhodnutí Rady OECD C(92)39/FINAL, ze dne 30. března 

1992, o kontrole přeshraničního pohybu odpadŧ určených k vyuţití v rámci zemí 

OECD. Toto rozhodnutí je prvním mezinárodním dokumentem, který se zabývá 

výhradně regulací přeshraniční přepravy odpadŧ za účelem vyuţití (nebere-li se v potaz 

legislativa ES).
49

 OECD poprvé zvolila v tomto rozhodnutí jiný přístup ke klasifikaci 

odpadŧ neţ Basilej a místo dělení odpadu na nebezpečný a ostatní (tedy takový, který 

nebezpečný není), zavedla rozdělení odpadŧ do tří seznamŧ – zeleného, ţlutého a 

červeného podle vlastností a povahy odpadu.
50

 Odpady zařazené v červeném seznamu 

vykazovaly nejvyšší stupeň nebezpečnosti, podléhaly nejpřísnější kontrole pohybu, 

odpady v zeleném seznamu byly naopak klasifikovány jako nezávadné a jejich 

přeshraniční přeprava podléhala nejméně přísné kontrole.  

Rozhodnutí dále stanovilo podmínku, ţe odpady smí být převáţeny pouze do 

zařízení určených ke zpracování odpadŧ, které splňují podmínky pro provoz takových 

zařízení uloţených legislativou členského státu OECD. Příjemcem odpadu se tak 

nemohl stát ţádný jiný subjekt neţ provozovatel zařízení ke zpracování odpadŧ.  

Rozhodnutí Rady z roku 1992 bylo nahrazeno rozhodnutím Rady OECD 

C(2001)107/FINAL ze dne 21. Května 2002, které seznamy zredukovalo pouze na 

zelený a ţlutý tak, aby byly v souladu s novými přílohami VIII a IX Basilejské úmluvy 

(tj. se seznamy A a B, které byly zavedeny v roce 1998).
51

  

Výše zmíněná rozhodnutí OECD byla přijata v reţimu a v souladu s Basilejskou 

úmluvou, jako vícestranná regionální dohoda dle článku 12 odstavec 2 Basileje, a stejně 

jako Basilej jsou plně transponována do právních předpisŧ EU, zejména do nařízení 

1013/2006, které je pro ČR přímo závazné (viz blíţe kapitola 8). 

 

                                                           
49 

Viz GUDOFSKY, J., L., Transboundary Shipments of Hazardous Waste for Recycling and Recovery 

Operations,  Stanford Journal of International Law, 1998, Volume 34, Number 2, str. 243 
50 

Viz přílohy 3 – 5 Rozhodnutí C(92)39/FINAL 
51 

Zelený seznam je obsaţen v příloze 3 rozhodnutí C(2001)107/FINAL a ţlutý v příloze 4 rozhodnutí 

C(2001)107/FINAL 
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4.5 Další mezinárodní prameny práva  

V závislosti na druhu odpadu, který je předmětem přeshraniční přepravy, by 

bylo moţné na přeshraniční přepravu odpadŧ aplikovat i Stockholmskou úmluvu o 

perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 2001 a Rotterdamskou 

úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a 

pesticidy v mezinárodním obchodě z roku 1998. 

Podle druhu zvolené přepravy se pak přeshraniční přepravy odpadŧ dotýkají i 

dohody upravující jednotlivé druhy přepravy. Např. Evropská dohoda o mezinárodní 

silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR
52

 v platném znění, sjednaná v Ţenevě v 

roce 1957. ADR není prioritně určena k regulaci přepravy odpadŧ, ale protoţe některé 

odpady mohou být nebezpečnými věcmi ve smyslu této úmluvy, je na ně aplikovatelná.  

V oblasti ţelezniční přepravy jsou to pak Úmluva o mezinárodní ţelezniční přepravě 

(COTIF) v platném znění, sjednaná v roce 1980 v Bernu (vyhlášená pod č. 8/1985 Sb.), 

Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní ţelezniční přepravě zboţí (CIM) 

a příloha I. CIM – Řád pro mezinárodní ţelezniční přepravu nebezpečných věcí (RID). 

 

4.6 Shrnutí  

Mezinárodnímu společenství trvalo poměrně dlouhou dobu, neţ se dohodlo na 

právní regulaci přeshraniční přepravy odpadŧ. Hlavním dokumentem regulujícím 

přeshraniční přepravu nebezpečných odpadŧ je Basilejská úmluva. Z pohledu EU a ČR 

je dŧleţité, ţe závazky vyplývající z Basilejské úmluvy jsou plně obsaţeny v právu 

EU a vývoz nebezpečného odpadu je do rozvojových zemí z EU zakázán. 

V mezinárodním měřítku je problémem především fakt, ţe Basilej neratifikovaly USA, 

které tak smí legálně vyváţet nebezpečný odpad do rozvojových zemí. Africké státy a 

některé země v Tichomoří samy dovoz nebezpečných odpadŧ pomocí regionálních 

úmluv zakázaly, ale je celá řada státŧ, např. v Jiţní Americe, které tak doposud 

neučinily. V zájmu ochrany ţivotního prostředí by bylo třeba vyvinout vyšší 

diplomatický tlak, aby i USA Basilej ratifikovaly a aby vstoupil v platnost Ban 

Amendment, který je dodatkem Basileje a který obsahuje zákaz vývozu nebezpečných 

                                                           
52

 Publikovaná pod č. 64/1987 Sb. 
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odpadŧ do rozvojových zemí. Dalším problémem je, ţe snaha na mezinárodní úrovni 

zakázat přeshraniční přepravu nebezpečných odpadŧ je v zásadě zaměřena na vývoz 

z rozvinutých zemí do zemí rozvojových, protoţe je všeobecně povaţována za 

nejpalčivější problém. Pro tento účel jsou za rozvojové povaţovány státy, které nejsou 

členy OECD. To je zavádějící, protoţe situace se rychle mění a např. Čínu, která není 

členem OECD, jiţ rozhodně nelze za rozvojový stát povaţovat. Minimálně ne v tom 

ohledu, ţe sama produkuje čím dál větší mnoţství nebezpečných odpadŧ. Pozornost 

mezinárodního společenství by se měla zaměřit i na přepravu nebezpečných odpadŧ 

mezi „rozvojovými“ státy navzájem.  

Pro členské země OECD jsou dále závazná rozhodnutí této organizace, která 

regulují přeshraniční přepravu odpadŧ za účelem vyuţití. Z pohledu EU a ČR je opět 

podstatné, ţe i tato rozhodnutí jsou plně transponována do práva EU.  

 

5 Prameny práva EU  

5.1 Obecný úvod 

Česká republika, jakoţto členský stát Evropské unie, je vázána prameny práva 

EU. Tyto prameny se rozdělují na primární a sekundární. Primární právo představují 

zakládací smlouvy ES a EU (např. Smlouva o zaloţení EU), jsou přímo aplikovatelné 

ve všech členských státech a „představují ústavu nebo ústavní právo Společenství 

(EU)“
53

. Sekundární právo reprezentují nařízení, směrnice, rozhodnutí a doporučení. 

Nařízení jsou přímo závazná a aplikovatelná ve všech členských státech a „za pomoci 

vnitrostátní terminologie bychom je mohli nazvat evropským zákonem“.
54

 Směrnice je 

závazná pro kaţdý stát pouze pokud jde o výsledek, kterého má být dosaţeno, a 

nechává na členských státech volbu, jakým zpŧsobem závazného výsledku dosáhnou. 

Směrnice musí být transponována do vnitrostátního právního řádu v určité lhŧtě. 

V oblasti práva ţivotního prostředí jsou nejčastěji ze sekundárního práva pouţívané 

                                                           
53

 Viz TICHÝ, L. aj, Evropské právo, 4. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, str. 242 
54 

Viz TICHÝ, L. aj, Evropské právo, 4. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, str. 247 
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směrnice, které tvoří cca. 80% environmentální legislativy EU, menšinu tvoří nařízení, 

kterých je cca. 10%.
55

 

Kromě normativních právních aktŧ obsaţených v právu primárním nebo 

sekundárním vydává EU i právně nezávazné dokumenty, které často předcházejí přijetí 

právních aktŧ a na jejichţ základě orgány EU stanovují dlouhodobé cíle a připravují 

legislativu. Takovými dokumenty typu „soft law“ jsou např. bílé knihy, zelené knihy 

nebo akční programy. 

   

5.2 Dokumenty soft law 

Na poli ochrany ţivotního prostředí jsou z dokumentŧ „soft law“ významné 

akční programy, které stanoví konkrétní cíle vţdy pro určité období. Mezi lety 1973 a 

2001 bylo přijato celkem šest akčních programŧ. První akční program byl přijat v roce 

1973 a zakotvil základní priority politiky ţivotního prostředí, mezi nimiţ se nacházely i 

základy společného postupu členských zemí v oblasti odpadového hospodářství. 

V současné době je aktuální Šestý akční program EU z roku 2001 (platný pro roky 

2002 – 2012). Je prvním programem, který byl přijat společným rozhodnutím 

Evropského parlamentu a Rady pod číslem 1600/2002/ES, coţ znamená, ţe obsahuje 

právně závazná ustanovení a neměl by být pouze koncepčním dokumentem typu „soft 

law“. „Ve skutečnosti lze ovšem pochybovat o tom, zdali může určité opatření 

předvídané v akčním programu zavázat Komisi k podání konkrétního návrhu“.
56

 

Odpady zařazuje mezi jednu z priorit ochrany ţivotního prostředí. Podle tohoto 

programu by členské státy měly zejména přijmout vhodná preventivní opatření pro 

předcházení vzniku odpadŧ a sníţit objem produkovaných odpadŧ určených ke 

konečnému zneškodnění (je stanoven dokonce konkrétní cíl – sníţit produkci odpadŧ do 

konce roku 2050 o 50% úrovně dosaţené v roce 2000), podporovat recyklaci namísto 

skládkování či zvýšit osvětu veřejnosti v oblasti odpadového hospodářství. Pro 

přeshraniční přepravu odpadŧ z něj přímo ţádné závěry neplynou.  
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 Viz DAMOHORSKÝ, M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 152 
56

DAMOHORSKÝ,M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010,  str. 14 
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5.3 Primární právo  

Primární právo pŧvodně neobsahovalo ţádná ustanovení týkající se ţivotního 

prostředí.  Aţ Jednotný evropský akt z roku 1987 začlenil ochranu ţivotního 

prostředí do primárního práva, kdyţ obsahoval kapitolu „Ţivotní prostředí“.
57

 

Ustanovení primárního práva jsou významná především obecně pro právo ţivotního 

prostředí, protoţe obsahují základní principy ochrany ţivotního prostředí, definují 

pojem ţivotní prostředí atd. Dle primárního práva také existuje v oblasti ţivotního 

prostředí sdílená pravomoc Unie a členských státŧ. Ta v podstatě znamená, ţe většina 

legislativy členských zemí (včetně české) vzniká transpozicí práva EU, a to proto, ţe je 

tak vyjádřen mezinárodní rozměr ochrany ţivotního prostředí a aby legislativní předpisy 

byly v jednotlivých státech harmonizovány. Členské státy samozřejmě mohou přijímat 

vlastní legislativu, ta ale nesmí být v rozporu s právem EU.
58

  

Na přeshraniční přepravu odpadŧ je moţno aplikovat i část primárního práva 

týkající se volného pohybu zboţí, protoţe ESD pod pojem zboţí zahrnul i odpady.
59

 

Zjednodušeně řečeno, ustanovení o volném pohybu zboţí znamená, ţe nelze vytvářet 

ţádné překáţky (např. celní, tarifní, administrativní aj.) volného pohybu zboţí v rámci 

jednotného vnitřního trhu EU.
60

 Protoţe je přeshraniční přeprava odpadŧ upravena ve 

speciální úpravě, která má přednost před úpravou obecnou, je toto ustanovení pro 

odpady pouţitelné pouze subsidiárně.  

 

5.4 Sekundární právo  

Pro právní úpravu přeshraniční přepravy odpadŧ jsou stěţejní předpisy práva 

sekundárního, především nařízení a směrnice.  

První rámcová směrnice Rady č. 75/442/EHS, o odpadech, byla přijata v roce 

1975 v rámci harmonizace právních předpisŧ. Členské státy si totiţ často vnitrostátně 

upravily regulaci odpadŧ dříve, neţ byla ochrana ţivotního prostředí zahrnuta do cílŧ 
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 DAMOHORSKÝ,M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, str. 11   
58

 Blíţe k výkladu práva ţivotního prostředí v EU srovnej DAMOHORSKÝ, M., a kolektiv. Právo 

životního prostředí. 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010,  kapitola V, oddíl 2, str. 147 a násl.  
59 

Viz rozhodnutí C-2/90 Komise vs. Belgie 
60 

Blíţe k výkladu o volném pohybu zboţí v EU srovnej např. TICHÝ, L. aj,  Evropské právo, 4. vydání, 

Praha : C. H. Beck, 2010,  marg. číslo 896 - 912 
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Evropského společenství, a jejich rozdílné úpravy byly s to narušovat společný trh, 

alespoň podle názoru Rady.
61

 Směrnice zavedla definici pojmu odpad, stanovila 

hierarchii zpŧsobŧ nakládání s odpady a presumovala i přeshraniční přepravu odpadŧ, 

kdyţ stanovila, ţe „členský stát musí vhodnými opatřeními zřídit přiměřenou 

integrovanou síť zařízení pro odstraňování odpadů tam, kde je to nutné nebo žádoucí, i 

ve spolupráci s jinými členskými státy“.
62

 V prŧběhu následujících dvaceti let byla 

mnohokrát pozměněna, a proto byla znovu publikována v kodifikované podobě jako 

směrnice č. 2006/12/ES.  

Od 10. prosince 2010 je účinná nová rámcová směrnice Rady č. 98/2008/ES, o 

odpadech a o zrušení některých směrnic (dále jen „směrnice 98/2008/ES“), která 

směrnici 2006/12/ES zrušila, stejně jako zrušila směrnici o nebezpečných odpadech 

(91/689/EHS) a směrnici o nakládání s odpadními oleji (75/439/EHS).
63

 Největší 

změnou, kterou nová směrnice zavedla, je stanovení podmínek, které musí být splněny, 

aby se věc, která vzniká při výrobě, nestala odpadem, ale vedlejším produktem, a 

podmínky, za kterých věc přestává být odpadem. Dále zavádí některé nové definice, 

např. pojem předcházení vzniku odpadŧ a definuje i další body hierarchie odpadového 

hospodářství – přípravu k opětovnému pouţití, opětovné pouţití nebo recyklaci. Česká 

republika splnila povinnost transponovat tuto směrnici do národního právního řádu 

novelizací zákona o odpadech provedenou zákonem č. 154/2010 Sb. ze dne 21. 5. 2010.  

Nejdŧleţitějším právním předpisem sekundárního práva Unie upravujícím 

přeshraniční přepravu odpadŧ je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1013/2006, o přepravě odpadů, ze dne 14. června 2006 (dále jen „nařízení 

1013/2006“), které nahradilo stávající nařízení č. 259/93, o dozoru nad přepravou 

odpadŧ v rámci Evropského společenství, do Evropského společenství a o její kontrole. 

Nařízení 1013/2006 nabylo účinnosti 12. 7. 2007 a bylo později dále novelizováno 

Nařízením Komise (ES) č. 1379/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se mění 

přílohy IA, IB, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o 

přepravě odpadŧ, aby se zohlednil technický pokrok a změny dohodnuté v rámci 

Basilejské úmluvy, nařízením Komise (ES) č. 669/2008 ze dne 15. července 2008, 

                                                           
61

 Viz Úvodní ustanovení směrnice Rady č. 75/442/EHS 

62 Viz čl. 5 odst. 1 směrnice Rady č. 75/442/EHS 
63

 Viz čl. 41 směrnice Rady č. 2008/98/ES  
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kterým se doplňuje příloha IC nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1013/2006, o přepravě odpadŧ, nařízením Komise (ES) č. 308/2009 ze dne 15. dubna 

2009, kterým se za účelem přizpŧsobení vědeckému a technickému pokroku mění 

přílohy IIIA a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o 

přepravě odpadŧ, nařízením Komise (ES) č. 664/2011, kterým byly zahrnuty některé 

směsi odpadŧ do přílohy IIIa, nařízením Komise (EU) č. 135/2012 ze dne 16. 2. 2012, 

kterým byly zahrnuty některé neklasifikované odpady do přílohy IIIB  a několika 

tiskovými opravami. Toto nařízení je dále doplněno nařízením Komise (ES) č. 

1418/2007, o vývozu některých odpadů určených k vyuţití, uvedených v příloze III 

nebo IIIA nařízení č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje 

rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (dále jen nařízení 

1418/2007), které bylo novelizováno nařízením Komise (ES) č. 740/2008 ze dne 29. 

července 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007, pokud jde o postupy, jeţ je 

třeba uplatňovat při vývozu odpadŧ do některých zemí, nařízením Komise (ES) č. 

967/2009 ze dne 15. října 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1418/2007 a nařízením 

Komise (EU) č. 837/2010 ze dne 23. září 2010.  

 

6 Prameny práva ČR  

6.1 Historický vývoj  

Socialistický politický a ekonomický model v podstatě otázky ochrany ţivotního 

prostředí neřešil, resp. je měl spíše za problémy okrajové.
64

 Před listopadem 1989 byla 

oblast nakládání s odpady upravena pouze nepřímo několika zákony. Byly to zákon č. 

20/1966 Sb., o zdraví lidu (v souvislosti s vytvářením zdravých ţivotních podmínek), 

zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (podle něj se postupovalo 

při zakládání nových skládek). Další dílčí ustanovení, která se okrajově týkala nakládání 

s odpady, šlo nalézt např. v zákoně č. 61/1977 Sb., o lesích, nebo v zákoně č. 138/1973 

Sb., o vodách65. Poprvé se přímo o odpadech zmiňovala aţ vyhláška č. 45/1966 Sb., 

                                                           
64

 Viz MOLDAN, B. aj, Životní prostředí České republiky: Vývoj a stav do konce roku 1989. 1. vyd., 

Praha: Academia, 1990, str. 17 
65 

Viz § 15 zákona č. 138/1973 Sb. 
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kterou se prováděl zákon o zdraví lidu, o vytváření a ochraně zdravých ţivotních 

podmínek, a která obsahovala dvě ustanovení týkající se shromaţďování tekutých a 

pevných odpadŧ a jejich odstraňování, zneškodňování a zuţitkování z hlediska 

hygienické ochrany pŧdy.66  

Oblast odpadového hospodářství tak byla upravena zcela nevyhovujícím 

zpŧsobem a bylo zřejmé, ţe je třeba vytvořit novou komplexní právní úpravu.  

Tou se stal zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon č. 238/1991“). 

Od úpravy účinné v současnosti se odlišoval především věcnou pŧsobností, kdyţ byl 

subsidiárně aplikovatelný i na odpady v současné době z pŧsobnosti zákona o odpadech 

vyloučené – např. odpadní vody, odpady drahých kovŧ nebo radioaktivní odpady. 

Pojem odpad definoval jako „věc, které se chce její majitel zbavit, nebo též movitá věc, 

jejíž odstranění nebo zneškodnění je nutné z hlediska péče o zdravé životní podmínky a 

ochrany životního prostředí.“
67

. První zákon o odpadech se dotkl i přeshraniční 

přepravy odpadŧ, kdyţ aţ na výjimky zcela zakázal dovoz odpadu na území České a 

Slovenské Federativní Republiky za účelem zneškodnění. Dovoz za účelem vyuţití, 

tranzit odpadu přes naše území a vývoz odpadŧ do zahraničí byl podmíněn souhlasem 

příslušného orgánu státní správy. K vývozu nebezpečného odpadu byl vyţadován i 

souhlas cílového a tranzitního státu.      

V pořadí druhým byl zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisŧ (dále jen „zákon č. 125/1997“). Tento zákon měl jiţ omezenou věcnou 

pŧsobnost, kdyţ se nevztahoval na určité druhy odpadŧ (např. odpadní vody, odpady 

drahých kovŧ, radioaktivní odpady). Změnila se i definice pojmu odpad, kdyţ byl odpad 

definován jako „movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí 

zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního 

předpisu“.
68

  

Přeshraniční přeprava odpadŧ (dovoz, vývoz a tranzit) byla upravena v části třetí 

tohoto zákona a promítly se v ní poţadavky Basileje i rozhodnutí OECD. Zákon zavedl 
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Viz DUDOVÁ, J., PEKÁREK, M., PRŦCHOVÁ, I. aj, Právo životního prostředí 3 díl, Brno : 

Masarykova univerzita, 2007, str.11., dále srovnej § 15 odstavec 1 a § 16 odstavec 1 vyhlášky č. 45/1966 

Sb., o vytváření a ochraně zdravých ţivotních podmínek. 
67

 Viz § 2 odst. 1 zákona č. 238/1991 Sb. 
68

 Viz § 2 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb. 
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podle OECD tři seznamy odpadŧ – červený, ţlutý a zelený, do nichţ se odpady 

zařazovaly podle stupně nebezpečnosti. Odpady zeleného seznamu byly povaţovány za 

běţné obchodní zboţí a na jejich vývoz a dovoz se nevztahovala ţádná omezení. 

Odpady ţlutého seznamu bylo moţno vyváţet i dováţet po splnění oznamovací 

povinnosti, resp. po udělení tzv. tichého souhlasu - pokud ministerstvo do 30 dnŧ od 

přijetí písemného oznámení dovoz nebo tranzit odpadŧ nezamítlo nebo nestanovilo 

podmínky. Oznamovací povinnost se vztahovala i na odpady nezařazené do ţádného 

seznamu. Odpady červeného seznamu bylo moţné přeshraničně přepravovat pouze se 

souhlasem Ministerstva ţivotního prostředí vydaného na základě písemné ţádosti. 

 

6.2 Platná právní úprava  

V současné době je účinný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ (dále jen „ZOdp.“). ZOdp. byl 

od svého přijetí jiţ třicetkrát novelizován. Poprvé dokonce ještě během legisvakanční 

lhŧty, tedy před nabytím účinnosti.   

Dalšími právními předpisy dŧleţitými pro přeshraniční přepravu odpadŧ jsou 

zákon č. 111/1994 Sb., o silniční přepravě, vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadŧ, Seznam nebezpečných odpadŧ a seznamy odpadŧ a státŧ pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadŧ a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadŧ (dále jen „Katalog odpadů“), ve znění vyhlášky 503/2004 Sb., 

vyhlášky 168/2007 Sb. a vyhlášky č. 374/2008 Sb.  

 

7 Vymezení základních pojmů, subjektů a činností v odpadovém 

hospodářství 

Neţ přistoupím k analýze platné právní úpravy, je třeba vymezit některé klíčové 

pojmy, subjekty a činnosti, se kterými právní úprava pracuje. 
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7.1 Odpad 

Pojem odpad je klíčovým pojmem celé právní úpravy nakládání s opady i 

přeshraniční přepravy odpadŧ. Před stanovením právního reţimu přeshraniční přepravy 

je vţdy třeba jasně odpovědět na otázku: „Je přepravovaná věc skutečně odpadem?“ 

Není-li věc odpadem, tedy neodpovídá-li definici odpadu vymezené zákonem, nelze 

ţádný z právních předpisŧ upravujících přeshraniční přepravu odpadŧ nebo nakládání 

s nimi aplikovat. Naopak je-li věc odpadem, vede to automaticky k aplikaci řady 

povinností stanovených právními předpisy. Pokud se např. drţitel odpadu mylně 

domnívá, ţe věc, kterou drţí, není odpadem a mýlí se, vystavuje se moţnému postihu ze 

strany orgánŧ veřejné správy pro neoprávněné nakládání s odpadem. Aplikace a výklad 

pojmu odpad je někdy poměrně sloţité, je dokonce v literatuře označován za „jeden 

z nejobtížnějších problémů komunitárního práva životního prostředí“.
69 

Proto se mu na 

následujících řádcích budu věnovat poměrně detailně.  

Aktuální směrnice č. 98/2008/ES definuje odpad jako „jakoukoli látku nebo 

předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho 

požaduje, aby se jich zbavil“.
70

 Tato definice jiţ neobsahuje poţadavek, aby odpad 

spadal pod jednu z kategorií definovaných v příloze, tak jak tomu bylo v předcházející 

směrnici č. 2006/12/ES, jinak je formulace stejná a v zásadě se neliší ani od definic, 

které byly pouţity ještě dříve, ačkoli od prvního vymezení pojmu odpad uplynulo jiţ 

více neţ 35 let.  

Současný ZOdp. definuje odpad jako „každou movitou věc, které se osoba 

zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin 

odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.“
71

 Příloha I obsahuje celkem šestnáct 

kategorií odpadŧ, které jsou ale pojaty tak široce, ţe odpadem mŧţe být v zásadě 

jakákoli movitá věc. Poslední kategorie Q 16 je totiţ „zbytkovou“ kategorií, kdyţ 

zahrnuje „jiné materiály, látky nebo výrobky, které nepatří do jiných skupin (Q 1 až Q 

15).“
72

 Seznam skupin odpadŧ má tak pouze orientační charakter.
73

 Do našeho ZOdp. se 
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Viz SOBOTKA, M. Odpad: opravdu pouze věc movitá? In: DAMOHORSKÝ, M. (edit),  Pocta Doc. 

JUDr. J. Drobníkovi, CSc. k jeho 70. narozeninám. Praha : PF UK, Nakl. Vodnář, 2007,, s. 166. 
70

 Viz čl. 3 bod 1 Směrnice Rady č. 98/2008/ES 
71

 Viz §3 odst. 1. ZOdp.  
72

 Viz příloha I ZOdp. 
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tento seznam dostal jako transpozice dnes jiţ neplatné směrnice č. 2006/12/ES.  

Vzhledem k šíři seznamu a faktu, ţe na úrovni unijního práva došlo jiţ k vypuštění této 

části definice, nelze neţ ji v našem ZOdp. povaţovat v zásadě za obsolentní.  

Směrnice hovoří o „jakékoli látce nebo předmětu……“, zatímco ZOdp. o „každé 

movité věci…..“. Jedná se pouze o terminologický rozdíl, význam obou definic je 

totoţný. Odpadem mŧţe být pouze věc movitá, nikoli nemovitá. Odpadem tak není 

kontaminovaná pŧda, která je součástí pozemku, ale aţ její oddělená část (např. 

vybagrovaná nebo shrnutá).
74

  

Na rozdíl od obou předešlých odpadových zákonŧ současná definice nespojuje 

odpad pouze s jednáním vlastníka, ale s jednáním jakékoli „osoby“. Touto osobou mŧţe 

být nejen vlastník, ale i detentor a to jak oprávněný tak neoprávněný.
75

 Povinnosti 

nakládat s věcí, která je odpadem dle ZOdp., má tak kaţdý, kdo má odpad ve své moci, 

kdo jej ovládá, tedy např. i nájemce nebo zloděj.   

Definice je vystavena jako kombinace objektivní a subjektivní části. Objektivní 

část představuje povinnost zbavit se věci, která je dána z vnějšku. Subjektivní část pak 

představuje jednání osoby, tedy zbavení se nebo i pouhý úmysl zbavit se věci.  

Povinnost zbavit se věci nastupuje, jsou-li splněny kumulativně dvě podmínky – 

věc se nepouţívá k pŧvodnímu účelu a zároveň tato věc ohroţuje ţivotní prostředí 

(např. kontaminované zbytky obalŧ chemikálií), dále je-li vyřazena právním 

předpisem
76

 anebo kdy je o vyřazení věci rozhodnuto autoritativně soudem či státním 

orgánem (např. o zákazu prodeje výrobku, který je zdraví nebezpečný). Pokud osobě 

vznikne povinnost zbavit se věci, je tato věc automaticky na základě objektivní 

skutečnosti povaţována za odpad, a to od okamţiku vzniku povinnosti, nikoli aţ od 

okamţiku, kdy se jí osoba zbavuje, jak je tomu u subjektivní podmínky.
77
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Viz JIRÁSKOVÁ, I., SOBOTKA, M., Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcími předpisy, 2. 

aktualizované vydání, Praha: Linde, 2005, s. 16  
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 Viz JIRÁSKOVÁ, I., SOBOTKA, M., Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcími předpisy, 2. 

aktualizované vydání, Praha: Linde, 2005, s. 16. 
75 

Viz JIRÁSKOVÁ, I., SOBOTKA, M., Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcími předpisy, 2. 

aktualizované vydání, Praha: Linde, 2005, s. 16 
76

 Viz §3 odst. 4 ZOdp. 
77

 Viz JIRÁSKOVÁ, I., SOBOTKA, M. Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcími předpisy. 2. 

aktualizované vydání. Nakl. Linde, Praha, 2005, s. 16. 
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Dle ZOdp. postačuje pouhý úmysl zbavit se věci. Protoţe je úmysl čistě 

subjektivní kategorií a někdy mŧţe být sloţité navenek rozpoznat, zda určitá osoba 

s nějakým úmyslem jedná či nikoli, stanoví zákon následující nevyvratitelné právní 

domněnky, kdy ke zbavování se dochází
78

:  

 kdyţ je věc předána třetí osobě, která je oprávněna ke sběru nebo výkupu 

odpadŧ, 

 kdyţ je věc předána k vyuţití nebo recyklaci, 

 kdyţ věc odstraní osoba sama. 

Není rozhodující, zda v prvních dvou případech došlo k předání úplatnému nebo 

neúplatnému.  

Kromě toho zákon stanoví vyvratitelnou právní domněnku, kdy předpokládá 

úmysl zbavit se u věcí, které vznikly jako vedlejší produkt výrobní činnosti nebo jejichţ 

pŧvodní účelové určení věci zaniklo či odpadlo.
79

 Takovými věcmi budou např. zmetky 

z výroby, které trpí takovou vadou, ţe je nelze pouţít k účelu, k němuţ jsou obvykle 

uţívány.
80

 Anebo např. nastane situace, kdy bude v ČR přijata legislativa, která zakáţe 

uţití určitého druhu výrobku, hypoteticky např. pastí pro lov zajícŧ, jakoţto trýznivých, 

v rámci ochrany přírody. Takový druh pasti uţ nepŧjde u nás pouţít k pŧvodnímu účelu. 

Pokud ji ale vlastník prodá do země, kde je k lovu legislativně zpŧsobilá, bude tam 

prodána a přepravována jako obchodní zboţí, nikoli jako odpad.  

Skutečnost, ţe výklad pojmu odpad je poměrně komplikovanou právní otázkou, 

dokládá rozsáhlá judikatura ESD i národních soudŧ. Bohuţel podrobnější rozbor 

judikatury k výkladu pojmu odpad přesahuje rámec této práce, proto pouze uvádím 

výběr ze seznamu judikátŧ, které se k dané problematice vztahují.  

V případech Zanetti (č. C-358/88) a Tombesi se ESD zabýval ekonomickou 

hodnotou odpadu, v případech Palin granit  a Aveste Polarit Chrome definicí vedlejšího 
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 Viz §3 odst. 2 ZOdp. 
79

 Viz §3 odst. 3 ZOdp. 
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 KUČERA, J., VITÁČEK, L., Některé problémy související s definicí pojmu odpad, Odpady, 2011, 

číslo 11, s 13 – 14, str. 14 
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produktu, v případu Van de Walle
81

 překonal ESD dosavadní chápání odpadu pouze 

jako movité věci a rozšířil jej i na věc nemovitou,  přeshraniční přepravy odpadŧ se pak 

týkají např. případy Beside
82

, Dusseldorp
83

,  Sydhavnens
84

, ASA
85

,  EU Wood Trading
86

. 

 

7.2 Vedlejší produkt 

Z pŧsobnosti definice odpadu stanovuje zákon dvě výjimky. Obě byly do našeho 

právního řádu zavedeny novelizací č. 154/2010, která transponovala poţadavky 

směrnice č. 98/2008/ES. Jedná se o tzv. vedlejší produkt (dále jen „VP“) a situaci, kdy 

odpad po vyuţití přestává být odpadem. Tato ustanovení jsou velmi dŧleţitá, změkčují 

dopad ZOdp. a jím stanovených povinností a umoţňují jednodušší ekonomické 

zhodnocení odpadu.  

Vedlejší produkt je movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímţ prvotním cílem 

není výroba nebo získání této věci a nestává se odpadem, pokud splňuje kumulativně 

tyto vlastnosti
87

:  

a) vzniká jako nedílná součást výroby, 

b) její další vyuţití je zajištěno, 

c) její další vyuţití je moţné bez dalšího zpracování zpŧsobem jiným neţ je 

běţná výrobní praxe a 

d) její další vyuţití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede 

k nepříznivým účinkŧm na ţivotní prostředí nebo lidské zdraví. 

Z definice je zřejmé, ţe VP mŧţe vznikat pouze při výrobě. Nemŧţe vzniknout 

při činnosti osoby, která ţádnou výrobu neprovozuje nebo k ní není oprávněna, nemŧţe 

vzniknout ani při činnosti osoby, která je pouze oprávněna nakládat s odpady. Pro 

určení, zda se jedná o VP, je třeba analyzovat výrobní proces - jaké jsou vstupy a 
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 Případ č. C-1/03 
82

 Případ č. C-192/96 
83

 Případ č. C-203/96 
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 Případ č. C-209/98 
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 Případ č. C-6/00 
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 Případ č. C-227/02 
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 Viz §3 odst. 5 ZOdp. 
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výstupy z technologie, co se povaţuje za primární produkt, výrobní rezidua a vedlejší 

produkty.
88

 Zajištění vyuţití VP, které ZOdp. vyţaduje, by se v praxi dokazovalo 

smlouvou s odběratelem VP nebo technologickým postupem, pokud by výrobce VP 

vyuţíval dál sám. Typickým VP je např. mláto vznikající při výrobě piva, které se dále 

pouţívá jako krmivo pro hospodářská zvířata, melasa vzniklá při výrobě cukru nebo 

drobné kamení či suť získané při těţbě v lomu.
89

 Dále budou VP např. třísky a piliny 

vznikající při zpracování masivního dřeva (např. výrobě nábytku), ale třísky a piliny 

vznikající při zpracování dřevotřísky, které jsou znečištěné lepidlem, jiţ VP 

pravděpodobně nebudou, protoţe jejich vyuţití není moţné bez dalšího zpracování.
90

  

 

7.3 Odpad přestává být odpadem 

ZOdp. dále upravuje situaci, kdy odpad, poté, co byl předmětem některého ze 

zpŧsobŧ vyuţití, přestává být odpadem. Stane se tak za splnění následujících 

podmínek
91

:  

a) věc se běţně vyuţívá ke konkrétním účelŧm, 

b) pro věc existuje trh nebo poptávka, 

c) věc splňuje technické poţadavky pro konkrétní účely stanovené 

zvláštními právními předpisy nebo normami pouţitelnými na výrobky a 

d) vyuţití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k 

nepříznivým dopadŧm na ţivotní prostředí nebo lidské zdraví. 

Podmínky jsou vymezeny jednoznačně a jejich výklad zřejmě nečiní problémy.  

Zákon ale stanoví „některé druhy odpadu přestávají být odpadem…“, aniţ by 

specifikoval, které odpady jsou tím míněny. Bohuţel bliţší vysvětlení nepodává ani 

dŧvodová zpráva
92

.  
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 Viz ŠŤASTNÁ, J., Odpad – vedlejší produkt – výrobek, Odpady, 2010, číslo 11, s 17-18, str. 17 
89

 Viz KUČERA, J., VITÁČEK, L., Některé problémy související s definicí pojmu odpad, Odpady, 2011, 

číslo 11, s 13 – 14, str. 14 
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 Viz ŠŤASTNÁ, J., Odpad – vedlejší produkt – výrobek, Odpady, 2010, číslo 11, s 17-18, str. 17 
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 Viz §3 odst. 6 ZOdp. 
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 Dŧvodová zpráva č. 1031/0 – Návrh skupiny poslancŧ na vydání zákona, kterým se mění zákon 
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Jak jiţ bylo řečeno, institut, kdy odpad přestává být odpadem, byl do ZOdp. 

zaveden na základě směrnice č. 2008/98/ES. Náš zákonodárce definici nepřejal přesně, 

protoţe ve směrnici je obsaţena ve znění: „Některé zvláštní druhy odpadu přestávají 

být odpadem ve smyslu čl. 3 bodu 1, pokud byly předmětem některého způsobu využití, 

včetně recyklace, a splňují zvláštní kritéria, která budou vypracována v souladu s těmito 

podmínkami“
93

. Z této formulace jasně vyplývá, ţe se ustanovení netýká všech, ale jen 

některých zvláštních druhŧ odpadŧ, navíc takových, pro která jsou stanovena zvláštní 

kritéria, která musí být splněna. Taková kritéria byla jako první zpracována pro kovový 

šrot, jsou obsaţena v nařízení Rady č. 333/2011 ze dne 31. 3. 2011, kterým se stanoví 

kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem, a vstoupila 

v platnost 9. 10. 2011. Evropská Komise v současné době připravuje kritéria pro jiné 

druhy materiálŧ, které jsou pro recyklační trhy EU zvlášť dŧleţité, jako je měď, papír, 

sklo a kompost.
94

  

Protoţe „národní právo je třeba vykládat s přihlédnutím k dikci a účelu 

směrnice“
95

, domnívám se, ţe „některým odpadem“ ve smyslu našeho zákona tak bude 

pouze takový druh odpadu, pro který budou stanovena kritéria na evropské úrovni nebo 

vyhláškou MŢP ve spolupráci s MPO, jejíţ vydání ZOdp. předpokládá.
96

 Taková 

vyhláška doposud přijata nebyla. 

 

7.4 Nebezpečný odpad 

ZOdp. rozděluje odpady na nebezpečné a ostatní. Kategorie nebezpečných 

odpadŧ se označuje písmenem „N“, kategorie ostatních písmenem „O“. Nebezpečným 

odpadem je „takový odpad, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v příloze č. 2 [ZOdp]“
97

 (např. toxicita, výbušnost, karcinogenita atd.). Dále 

je do kategorie nebezpečný třeba zařadit odpady, které jsou v Katalogu odpadŧ uvedeny 

                                                                                                                                                                          
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ, dostupné 

online z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=1031&ct1=0 
93

 viz čl. 6 odst.1 směrnice č. 2008/98/ES 
94

 viz tisková zpráva zastoupení EK v Praze ze dne 31.3.2011, online, dostupná z www: 

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_388_cs.htm , citováno 2012-03-05 
95

 Viz TICHÝ, L. aj, Evropské právo, 4. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010,  str. 249, dále srovnej případ C 

14/83 von Colson  
96

 Viz § 3 odst. 8 ZOdp. 
97

 Viz §4 odst. 1. písm. a) ZOdp.  

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/11_388_cs.htm


33 
 

v příloze č. 2 a jsou označeny jako nebezpečné, a odpady, které jsou smíšeny nebo 

znečištěny některou z nebezpečných sloţek uvedených v Katalogu odpadŧ nebo 

v příloze 5 ZOdp. Pro zařazení do kategorie nebezpečný stačí, pokud odpad vykazuje 

alespoň jednu z uvedených nebezpečných vlastností. Výjimkou je směsný komunální 

odpad, který i v případě, ţe je smíšen nebo znečištěn s nebezpečným odpadem, a tím by 

splňoval podmínky pro zařazení mezi nebezpečné odpady, nemusí být mezi nebezpečné 

odpady zařazen a nemusí se s ním jako s nebezpečným nakládat.
98

 

 

7.5 Nakládání s odpady  

Nakládáním s odpady se rozumí „shromažďování, sběr, výkup, přeprava, 

doprava, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů“
99

, jde tedy v podstatě o 

veškeré činnosti, které se k odpadu po celou dobu jeho ţivotního cyklu váţí.
100

 

 

7.6 Vyuţití a odstranění odpadu 

Definice pojmŧ vyuţití a odstranění je téţ velmi dŧleţitá, protoţe jedním 

z hledisek pro aplikaci rozdílných reţimŧ přeshraniční přepravy odpadŧ je skutečnost, 

zda se odpad přepravuje do nebo ze zahraničí za účelem vyuţití nebo odstranění.  

Vyuţití odpadu je definováno pozitivně a rozumí se jím „jakákoli činnost, jejímž 

hlavním výsledkem je, že odpad slouží užitečnému účelu tím, že nahradí jiné materiály, 

které by jinak byly použity ke konkrétnímu účelu, nebo jejímž výsledkem je, že je odpad 

upraven k tomuto konkrétnímu účelu, a to v daném zařízení nebo v širším 

hospodářství“
101

. V příloze II směrnice 2008/98/ES, resp. v příloze 3 ZOdp., je uveden 

demonstrativní výčet činností, které jsou vyuţitím odpadu. Tyto činnosti jsou označeny 

písmenem R a číslem, např. R3 recyklace kovŧ.   

Odstranění odpadu je vymezeno negativně, kdyţ je definováno jako „jakákoli 

činnost, která není využitím, a to i v případě, že tato činnost má jako vedlejší důsledek 
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 Viz §6 odst. 3 ZOdp. 
99

 Viz §4 odst. 1. písm. e) ZOdp. 
100

 Viz DAMOHORSKÝ, M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 433 
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 Viz čl. 3 odst. 15) směrnice 2008/98/ES 
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znovuzískání látek nebo energie.“ Demonstrativní výčet činností, které jsou 

odstraněním, je uveden v příloze I směrnice, resp. § 4 ZOdp., a zahrnuje např. i 

spalování komunálního odpadu. Aby bylo spalování vyuţitím odpadu a nikoli 

odstraněním, musí se jednat o spalování v zařízení určeném ke spalování komunálního 

odpadu, které splňuje technické parametry, především energetickou míru vyuţití, 

stanovené směrnicí 2008/98/ES .  

 

7.7 Zařízení  

Zařízením se rozumí „technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby“
102

. 

ZOdp. rozlišuje zařízení pro sběr a výkup odpadu, pro vyuţívání odpadu a pro 

odstraňování odpadu. Souhlas k provozování zařízení k vyuţívání, odstraňování, sběru 

nebo výkupu odpadŧ vydává krajský úřad příslušný podle místa, kde je zařízení 

umístěno. Nutnou podmínkou vydání souhlasu je zpracovaný provozní řád zařízení. 

Nakládání s odpady je téměř výlučně spojeno s provozem zařízení, protoţe jednak 

ZOdp. stanoví: „Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona 

nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona 

určena.“
103

 a dále proto, ţe odpad mŧţe do svého vlastnictví převzít pouze osoba 

provozující takové zařízení
104

.  

 

7.8 Osoba oprávněná 

ZOdp. rozlišuje dva druhy osob oprávněných a tyto je třeba dŧsledně odlišovat. 

Prvním je osoba oprávněná nakládat s odpady a druhou je osoba oprávněná odpady 

převzít do svého vlastnictví. Terminologicky se tyto osoby neliší a jsou obě označovány 

jako osoba oprávněná.   

Osoba oprávněná nakládat s odpady je definována jako „každá osoba, která je 

oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních 

předpisů.“
105

 Zvláštními právními předpisy bude např. zákon č. 455/1991 Sb., o 
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 Viz §4 odst. 1 písm. f) ZOdp. 
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 Viz §12 odst. 2 ZOdp. 
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 Viz §12 odst. 3 ZOdp. 
105

 Viz §4 odst. 1 písm. y) ZOdp. 
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ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisŧ. Osobou 

oprávněnou nakládat s odpady tak bude např. kaţdý, kdo je oprávněn podnikat v rámci 

volné ţivností „Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)“ uvedené v příloze 4 

ţivnostenského zákona.  

Pro osobu oprávněnou přejímat odpad do svého vlastnictví stanoví ZOdp. vyšší 

nároky, kdy taková osoba musí kromě povolení k podnikání být současně 

provozovatelem zařízení k vyuţití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu 

určeného druhu odpadu, tzn., ţe musí disponovat souhlasem s provozem takového 

zařízení od krajského úřadu.
106

   

Dále mŧţe do svého vlastnictví převzít odpady i osoba, která je provozovatelem 

zařízení, které sice není schváleno pro nakládání s opady, ale ve kterém se vyuţívají 

pouze odpady, které je moţno povaţovat za druhotné suroviny
107

 nebo malého zařízení 

pro sběr biologicky rozloţitelného odpadu
108

 nebo za stanovených podmínek
109

 téţ 

obec.
110

  

 

7.9 Obchodník s odpadem 

ZOdp. definuje obchodníka jako „právnickou osobu nebo fyzickou osobu 

oprávněnou k podnikání, které nakupují nebo prodávají odpad a jednají přitom na 

vlastní odpovědnost“
111

. Tato definice plně vychází z rámcové směrnice 2008/98/ES. 

Bohuţel zákon blíţe ani obchodníka, ani náleţitosti výkonu této funkce, ani jeho 

oprávnění nespecifikuje. Platí tedy obecná ustanovení ZOdp., a aby mohl obchodník 

převzít odpad do vlastnictví, musel by být nejen obchodníkem, ale současně i osobou 

oprávněnou odpad převzít. Obchodník dle ZOdp. tak mŧţe fungovat pouze v roli 

„prostředníka“, který odpad do svého vlastnictví nepřijímá, pouze obchod 

zprostředkuje. To je ale situace, která nemusí být vţdy v praxi vhodná. Obchodník je 

v pozici pouhého prostředníka vystaven riziku, ţe strany, kterým obchod 
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 Viz §12 odst. 3 ZOdp. 
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 Viz § 14 odst. 2 ZOdp. 
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 Viz § 33b odst. 1 písm. b) 
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zprostředkoval, jej příště uzavřou bez jeho pomoci. Takovéto omezení není ţádoucí a 

díky němu se obchodník s odpady v zásadě neliší od jiného „obyčejného“ obchodníka, 

který vykonává zprostředkovatelskou činnost na základě obecných právních předpisŧ. 

  

7.10 Barevné seznamy odpadů  

Jak bylo uvedeno jiţ výše, roztřídění odpadŧ do barevných seznamŧ zavedlo 

nařízení Rady OECD C(92)39/FINAL. V našem právním řádu byly seznamy zakotveny 

v zákoně o odpadech č. 125/1997 Sb. Současný ZOdp. seznamy odpadŧ neobsahuje, ale 

s barevnými seznamy pracuje nařízení 1013/2006. Toto nařízení rozděluje odpady jiţ 

jen do dvou seznamŧ (namísto tří, které se pouţívaly dříve), zeleného a ţlutého. Zelený 

tvoří odpady uvedené v příloze III nařízení 1013/2006 a zahrnuje odpady uvedené 

v příloze IX Basilejské úmluvy, které jsou označovány kódem B a čtyřmístným číslem, 

a další odpady, které nad rámec Basileje zahrnulo nařízení 1013/2006 a které jsou 

označeny písmenem G a čtyřmístným kódem.  

Ţlutý seznam je uveden v příloze IV nařízení 1013/2006 a tvoří jej odpady, které 

jsou uvedeny v přílohách II a VIII Basilejské úmluvy a které jsou označovány 

písmenem A a čtyřmístným kódem, a další odpady, které do ţlutého seznamu zahrnulo 

navíc oproti přílohám Basilejské úmluvy nařízení 1013/2006 a které jsou označovány 

písmeny A nebo R a čtyřmístným kódem.   

Je třeba zmínit, ţe kromě barevných seznamŧ obsahuje nařízení 1013/2006 i 

přílohu V, ve které jsou uvedeny nebezpečné odpady. Příloha má tři části, první část se 

dále dělí na část A a část B. Je-li odpad obsaţen v části 1 v oddílu A nebo má jednu 

z nebezpečných vlastností uvedených v části 2 nebo je v seznamu části 3, vztahuje se na 

něj zákaz vývozu mimo EU dle čl. 36.  

 

7.11 Katalog odpadů  

Katalog odpadŧ je obsaţen v příloze č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb. Je to seznam, 

který slouţí pro identifikaci jednotlivých druhŧ odpadŧ při nakládání s odpady v rámci 

ČR. Odpady jsou v něm rozčleněny do dvaceti kategorií. Kaţdý druh odpadu je označen 



37 
 

šestimístným číslem, z něhoţ prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadŧ, druhé dvojčíslí 

podskupinu odpadŧ a třetí dvojčíslí druh odpadu. Při zařazování pod určité číslo se 

postupuje následujícím zpŧsobem: „podle odvětví, oboru nebo technologického 

procesu, v němž odpad vzniká, se nejdříve vyhledá odpovídající skupina, uvnitř skupiny 

potom podskupina odpadu. V dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s 

příslušným katalogovým číslem. Uvnitř podskupiny je nutné volit určitější označení 

odpadu před obecným“.
112

 U kaţdé podskupiny je uvedeno, zda se jedná o odpady 

nebezpečné nebo ostatní, odpady nebezpečné se označují hvězdičkou. V případě, kdy 

nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadŧ, jej zařadí MŢP na návrh 

příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou pŧsobností. Na toto řízení se nevztahuje 

správní řád.
113

   

 

8 Právní reţim přepravy odpadů  

Přeshraniční přeprava odpadŧ se skládá ze dvou částí. Vnitrostátní části přepravy 

a přeshraniční. Vnitrostátní část je upravena ZOdp., nejdŧleţitějším právním předpisem 

upravujícím přeshraniční přepravu odpadŧ je, jak jiţ bylo řečeno výše, nařízení 

1013/2006, doplněné dále nařízením 1418/2007. I ZOdp. obsahuje část věnovanou 

přeshraniční přepravě, ale ta sestává jen ze sedmi paragrafŧ (§53 – §60) a slouţí pouze 

k doplnění těchto přímo závazných evropských předpisŧ. 

  

8.1 Vnitrostátní část přepravy  

Kontrola a dozor nad vnitrostátní částí přepravy odpadŧ je plně v pravomoci 

členských státŧ EU. Pro vnitrostátní část přepravy je třeba dodrţet určité povinnosti, 

které ukládá všem podnikajícím osobám zúčastněným na přepravě odpadŧ zejména 

ZOdp. a vyhláška č. 381/2001 Sb. Z nejdŧleţitějších jsou to:  

Povinnost zatřídit odpad pro účely nakládání s odpadem podle Katalogu 

opadů. Tuto povinnost mají pŧvodce, oprávněná osoba, provozovatel zařízení pro sběr 
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 Viz §2 odst. 1 písm. a) vyhlášky 381/2001 Sb. 
113

 Viz §5 odst. 2 ZOdp.  
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a výkup odpadŧ. Zatřídění je dŧleţité především pro určení, zda se jedná o odpad 

nebezpečný, protoţe s jeho přepravou jsou spojeny další povinnosti. Ten, kdo má 

k zatřídění odpadu povinnost, jej provádí sám, zatřídění nepodléhá ţádnému schválení 

správním orgánem.
114

  

Povinnost předat odpad pouze osobě oprávněné k převzetí odpadu.
115

 

Dopravce, který zároveň neprovozuje zařízení, smí odpady převáţet, ale nesmí je 

převzít do svého vlastnictví. To nebývá v praxi problém, protoţe dopravce se obvykle 

nestává vlastníkem přepravovaného nákladu.  

Při přeshraniční přepravě mŧţe dojít k situaci, kdy je odpad rovnou prodán 

zahraničnímu zákazníkovi. Z pohledu českého subjektu je ale i v tomto případě moţno 

odpad předat (a tedy i prodat) pouze osobě oprávněné k převzetí odpadu. Navíc ZOdp. 

nejenţe umoţňuje předání pouze takto vymezené osobě oprávněné, ale dokonce ukládá 

prvotnímu pŧvodci povinnost zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich 

převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, ţe se tato osoba oprávněním 

neprokáţe, nesmí jí být odpad předán.
116

 Pro dostatečnou kontrolu je třeba znát 

legislativní poměry v zemi určení, resp. mít od zahraničního příjemce doklad o tom, ţe 

je provozovatelem zařízení podle místního práva. V případě exportu odpadŧ např. do 

Číny bude takovým dokumentem SEPA licence příjemce odpadu vydávaná čínskými 

úřady. V ČR je seznam zařízení, které souhlas obdrţely, dostupný na krajských úřadech, 

které jej zveřejňují na svých webových stránkách. V mezinárodním měřítku je seznam 

schválených zařízení uveden i na internetových stránkách OECD, ale není zcela 

aktuální, kdyţ např. neobsahuje ţádné schválené zařízení z ČR.
117

 

Osoby zúčastněné na přepravě mají povinnost zabezpečit přepravu odpadů v 

souladu s poţadavky stanovenými zákony.
118

 Protoţe převáţná část odpadŧ je v ČR 

přepravována silniční přepravou, budou těmito zákony především zákon č. 111/1994 

Sb., o silniční dopravě, a evropská dohoda ADR. Tyto předpisy ukládají dopravci 

obecné povinnosti přepravy jako např. pouţít pouze zpŧsobilé vozidlo, proškolit řidiče a 

                                                           
114

 Viz §5 odst1 a §6 odst. 1 ve spojení s §16 odst. 1 písm. a) a §18 odst. 1 písm. a) ZOdp.  
115

 Viz §12 odst. 3 ZOdp. 
116

 Viz §12 odst. 4 ZOdp. 
117

 Viz stránky interaktivní databáze na stránkách www2.oecd.org 
118

 Viz §24 odst. 1 písm. a) ZOdp.  
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zajistit, aby měl po celou dobu přepravy s sebou a byl schopen kontrolním orgánŧm 

předloţit prŧvodní doklady, aby vozidlo mělo povinnou výbavu, bylo vybaveno 

funkčním hasicím přístrojem, vizuálně se přesvědčit, ţe vozidla a náklad jsou bez 

viditelných závad atd. Odesílatel nebezpečného nákladu je povinen zejména předat k 

přepravě pouze nebezpečné věci, jejichţ přeprava je povolena, dostatečně je zabalit, 

označit, předat přepravci písemně pokyny pro řidiče atd.
119

   

Povinnost označit motorové vozidlo
120

 přepravující odpad na veřejně 

přístupných pozemních komunikacích výstraţnými tabulkami s černým nápisem "A". 

Tabulka musí být bílá, reflexní o velikosti 40 x 30 cm. Písmeno „A“ musí být velikosti 

20 cm, tloušťce 2 cm, napsáno černým písmem. Během celé přepravy musí být tabulky 

umístěny viditelně vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho podélné ose a nesmí 

zakrývat ostatní povinné označení atd. Tato povinnost se nevztahuje na vozidla typu M1 

a N1, coţ jsou vozidla s max. osmi místy pro přepravu osob kromě sedadla řidiče a 

vozidla s nejvyšší přípustnou hmotností do 3,5 tuny.
121

 U jízdních souprav musí být 

zadní tabulka připevněna na zadní straně přípojného vozidla.
122

 

Povinnost na vyţádání kontrolních orgánŧ předloţit doklady související s 

přepravou odpadŧ a poskytnout o ní úplné a pravdivé informace a tyto doklady 

uchovávat po dobu 3 let ode dne zahájení přepravy.
123

 

Povinnost vést evidenci při přepravě nebezpečných odpadů a ohlašovat 

přepravované nebezpečné odpady
124

 v rozsahu ustanovení § 40 ZOdp.  

Povinnost dopravce informovat řidiče vozidla o skutečnosti, ţe bude ve 

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

přepravovaného odpadu a účelu přepravy a zajistit, aby těmito doklady byly 

přepravované odpady vybaveny po celou dobu přepravy.
125

 

 

                                                           
119

 Viz § 23 zákona č. 111/1994 Sb. ve spojení s kapitolou 1.4 ADR 
120

 Viz §24 odst. 1 písm. d) 
121

 Viz odst. 2 a 5 přílohy B) Členění některých kategorií vozidel zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
122

 Viz §2 odst. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
123

 Viz §24 odst. 1 písm. b) a c) ZOdp.  
124

 Viz §24 odst. 1 písm. e) ZOdp. 
125

 Viz §24 odst. 2 ZOdp.  
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8.2 Přeshraniční část přepravy 

ZOdp. stanoví v souladu s principem prevence a zásadami soběstačnosti a 

blízkosti, ţe odpad vzniklý v ČR se má přednostně odstraňovat v ČR a v případě 

vývozu odpadu za účelem vyuţití se má nejprve zkoumat moţnost jeho vyuţití v ČR, 

resp. v EU. Při nedodrţení těchto zásad ale není stanovena ţádná sankce. Kromě zákazu 

dovozu odpadu do ČR za účelem odstranění, s výjimkou odpadu vzniklého 

v sousedních státech v dŧsledku ţivelních pohrom nebo stavu nouze, ţádná další 

omezení přeshraniční přepravy odpadŧ ZOdp. Neobsahuje.
126

 Pro přeshraniční část 

přepravy stanoví nařízení 1013/2006 v zásadě tři reţimy kontroly přepravy:    

 Přeprava odpadŧ, která je zcela zakázána. 

 Přeprava odpadŧ, která je moţná se souhlasem příslušných orgánŧ, resp. 

pro kterou je třeba podávat oznámení. 

 Přeprava odpadŧ, kterou je moţno uskutečňovat v zásadě bez omezení, 

musí být pouze provázena určitými informacemi.  

To, jaký reţim se pouţije, závisí na druhu odpadu, zda se jedná o přepravu 

odpadu za účelem vyuţití nebo odstranění, a státem do nebo z kterého je odpad 

převáţen. 

 

8.2.1 Přeprava, která je zakázána 

Nejpřísnější reţim, který zcela přeshraniční přepravu odpadŧ zakazuje, je 

zakotven v rŧzných ustanoveních nařízení 1013/2006 a 1418/2007, projevuje se v něm 

hlavní cíl obou nařízení, kterým je ochrana ţivotního prostředí, a závazky, které má EU 

z mezinárodních smluv. Zcela zakázána je následující přeprava odpadŧ:   

 Vývoz odpadŧ z členského státu EU za účelem odstranění do jiného 

členského státu EU, pokud jej cílový stát zakázal (to je případ ČR).  

                                                           
126

 Viz §54 odst. 1, 2, 3 ZOdp.  
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 Vývoz odpadŧ z EU na Antarktidu.
127

 

 Vývoz odpadŧ za účelem odstranění do přidruţených zámořských
128

 

území.
129

 

 Vývoz nebezpečných odpadŧ uvedených v příloze V části 1 A nebo 

v části 2 nebo v části 3 nařízení 1013/2006 do zemí, na které se 

nevztahuje rozhodnutí OECD.
130

 

 Vývoz odpadŧ z EU do všech ostatních zemí za účelem odstranění, 

s výjimkou členských zemí Evropského sdruţení volného obchodu (dále 

jen „ESVO“), které jsou současně členy Basilejské úmluvy (Švýcarsko, 

Lichtenštejnsko, Norsko, Island).
131

 

 Vývoz odpadŧ z EU do zemí ESVO, za účelem odstranění, pokud jej tato 

země zakázala anebo jestliţe se příslušný orgán místa odeslání mŧţe 

dŧvodně domnívat, ţe s odpadem nebude v dotyčné zemi určení 

nakládáno zpŧsobem šetrným k ţivotnímu prostředí.
132

  

 Vývoz i dovoz odpadŧ za účelem vyuţití i odstranění ze zemí, které 

nejsou smluvní stranou Basilejské úmluvy nebo nemají alespoň s EU 

nebo členským státem, do nebo z kterého má být přeprava uskutečněna, 

uzavřenu dvoustrannou smlouvu v reţimu Basileje.
133

  

 Vývoz odpadŧ do zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD a které 

určitý druh odpadŧ zakázaly dováţet a jsou uvedeny v nařízení 

1418/2007. 

                                                           
127

 Viz čl. 39 nařízení 1013/2006 
128

 Přidruţená zámořská území jsou uvedena v příloze IA nařízení Rady č. 2001/822/ES s jsou to např. 

Aruba, Svatý Bartoloměj atd. 
129

 Viz čl. 40 odst. 1 nařízení 1013/2006 
130

 Viz čl. 36 nařízení 1013/2006 
131

 Viz čl. 34 odst. 1,2 
132

 Viz čl.34 odst. 3, písmena a), b) nařízení 1013/2006 
133

 Viz čl. 41 a 42 nařízení 1013/2006 
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 Dovoz odpadŧ do EU za účelem odstranění ze zemí, které nejsou členy 

Basileje nebo s nimi nemá EU nebo členský stát uzavřenou bilaterální 

nebo multilaterální smlouvu v reţimu Basileje.
134

 

 Dovoz odpadŧ do EU za účelem vyuţití ze zemí, které nejsou ani členy 

Basileje, ani se na ně nevztahuje rozhodnutí OECD, ani nemají 

uzavřenou bilaterální nebo multilaterální smlouvu s EU nebo členským 

státem v reţimu Basileje.
135

 

 

 

8.2.2 Přeprava s informační povinností 

Protikladem úplného zákazu je nejmírnější reţim, kdy přeprava musí být pouze 

provázena informacemi. Účelem tohoto reţimu je umoţnit přepravu odpadŧ, které 

nejsou nebezpečné, jsou v zásadě vhodné k recyklaci nebo zpracování a obchodování 

s nimi je ţádoucí. Do tohoto reţimu spadá přeprava odpadŧ zeleného seznamu, která se 

uskutečňuje za účelem vyuţití:  

 V rámci EU; 

Výjimku z tohoto pravidla tvoří země, na které se vztahuje přechodné 

ustanovení.
136

  V současné době je platné ještě pro Polsko (do 31. 12. 2012), Bulharsko 

(do 31. 12. 2014) a Rumunsko (do 31. 12. 2015). V případě těchto zemí je třeba i 

přepravu odpadŧ zeleného seznamu oznamovat.
137

 

 Do nebo ze zemí, na které se vztahuje rozhodnutí OECD; 

 Do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD; 

 Ze zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD. 

                                                           
134

 Viz čl. 41 odst. 1 nařízení 1013/2006, takovým státem jsou např. USA 
135

 Viz čl. 43 nařízení 1013/2006, v současné době jsou takovým státem pouze Afghánistán a Haiti 
136

 Viz čl. 63 nařízení 1013/2006 
137

 Viz reţim popsaný v následující kapitole 8.2.3. 
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Je-li cílová země mimo pŧsobnost rozhodnutí OECD, je třeba aplikovat ještě 

nařízení 1418/2007. V souladu s čl. 37 odst. 1 nařízení 1013/2006 vyzvala EU písemně 

země mimo OECD, aby se vyjádřily, zda se rozhodly pro zákaz, postup předchozího 

písemného oznámení a souhlasu nebo zda nebudou uplatňovat ţádnou kontrolu odpadŧ 

uvedených na zeleném seznamu.
138

 Výsledek vyjádření těchto zemí je uveden v nařízení 

1418/2007. V případě vývozu do těchto zemí je tedy vţdy třeba zjistit, do jaké kategorie 

země odpad zařadila. Nařízení 1418/2007 bylo několikrát novelizováno, jak postupně 

přichází odpovědi nebo změny od jednotlivých státŧ. Pokud země na výzvu EU 

neodpověděla, nevyjádřila se nebo nebyla kontaktována a není v nařízení 1418/2007 

uvedena, vztahuje se na přepravu do takové země oznamovací povinnost, i kdyţ je 

přepravován odpad zeleného seznamu.
139

  

Převáţený odpad zeleného seznamu musí být po celou dobu přepravy na území 

EU doprovázen dokladem dle přílohy VII nařízení 1013/2006. Jedná se o formulář, 

který je třeba vyplnit jazykem srozumitelným ve všech zemích, kde se přeprava 

uskutečňuje, na našem území česky, slovensky nebo anglicky.
140

 Musí být při zahájení 

přepravy podepsán osobou, která přepravu zařizuje, a po převzetí daného odpadu jej 

podepíše zařízení k vyuţití odpadŧ nebo laboratoř a příjemce.
141

 Kromě přílohy VII 

musí být pro tento reţim přepravy splněna ještě jedna podmínka. Musí být uzavřena 

smlouva o vyuţití odpadŧ mezi osobou, která přepravu zařizuje, a příjemcem. Tato 

smlouva musí obsahovat závazek, ţe pokud nepŧjde přepravu dokončit nebo pŧjde o 

přepravu nedovolenou, osoba, která přepravu zajišťuje, nebo pokud nebude schopna tak 

příjemce, převezme odpad zpět nebo zajistí jeho vyuţití jiným zpŧsobem a bude-li to 

nezbytné, zajistí jeho prozatímní uskladnění.
142

  

Pokud panuje rozpor v názorech orgánŧ země odeslání a cílové země ohledně 

zařazení odpadu na zelený seznam, přepravu nelze uskutečnit v nejmírnějším reţimu a 

je třeba ji oznámit, jako kdyby se jednalo o odpad ţlutého seznamu. Stejně tak pokud 

nastane neshoda ohledně skutečnosti, zda se jedná o vyuţití nebo odstranění odpadu, je 

                                                           
138

 Viz odst. 2) úvodu nařízení 1418/2007 
139

 Viz čl. 37 odst. 1 nařízení 1013/2006 
140

 Viz §55 odst. 1 ZOdp. 
141

 Viz čl. 1 odst. 1 písm. b nařízení 1013/2006 
142

 Viz čl. 18 odst. 2 nařízení 1013/2006 
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třeba v souladu s principem předběţné opatrnosti postupovat tak, jako kdyby se jednalo 

o odstranění.
143

  

 
 

8.2.3 Přeprava s oznamovací povinností  

Na pomezí nejpřísnějšího a nejvolnějšího reţimu je přeprava, kterou je moţno 

uskutečnit pouze se souhlasem příslušných orgánŧ, resp. která podléhá oznamovací 

povinnosti. Jedná se o:   

 Vývoz i dovoz odpadŧ z nebo do EU za účelem vyuţití, pokud jsou 

uvedeny na ţlutém seznamu.
144

  

 Vývoz a dovoz opadŧ z nebo do EU za účelem vyuţití, pokud nejsou 

uvedeny ani ve ţlutém ani v zeleném seznamu.
145

 

 Vývoz a dovoz odpadŧ z nebo do EU, není-li zakázán a jedná-li se o 

přepravu za účelem odstranění.
146

  

 Vývoz odpadŧ zeleného seznamu za účelem vyuţití, pokud je cílovou 

zemí Polsko, Bulharsko, Rumunsko, na které se vztahuje přechodné 

ustanovení.
147

  

 Vývoz odpadŧ zeleného seznamu, je-li cílovou zemí země, na kterou se 

nevztahuje rozhodnutí OECD a která si oznamovací reţim pro určitý 

druh odpadu vyţádala a je uvedena v nařízení 1418/2007.  

 Vývoz odpadŧ zeleného seznamu, je-li cílovou zemí země, na kterou se 

nevztahuje rozhodnutí OECD a tato země není uvedena v nařízení 

1418/2007.  

 Vývoz odpadŧ za účelem odstranění do zemí ESVO, které jsou současně 

členy Basilejské úmluvy.
148
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 Viz čl. 28 odst. 2 a 3 
144

 Viz čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení 1013/2006 
145

 Viz čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení 1013/2006 
146

 Viz čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení 1013/2006 
147

 Viz čl. 63 nařízení 1013/2006 a podrobnosti v předchozím bodě 8.2.2. 
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Oznamovatelem přepravy je subjekt, který zamýšlí uskutečnit nebo nechat 

zajistit přepravu odpadŧ. Oznámení se provádí v místě zahájení přepravy. V případě 

dovozu do EU je tak oznamovatelem zahraniční subjekt. V případě vývozu z EU nebo 

tranzitu přes EU jím mohou být
149

:  

a) prvotní pŧvodce odpadu,  

b) oprávněný nový pŧvodce, který provádí operace před přepravou,  

c) osoba oprávněná ke sběru odpadŧ, která vytvořila zásilku pro přepravu, 

d) registrovaný obchodník, který byl k tomu písemně zmocněn, 

e) registrovaný zprostředkovatel, který byl k tomu písemně zmocněn, 

f) drţitel odpadu.  

Tento hierarchický systém je zaveden proto, ţe nařízení s ním spojuje 

odpovědnost za zpětné převzetí odpadu v případě přepravy, kterou nelze dokončit, nebo 

jedná-li se o nepovolenou přepravu. Pokud tuto povinnost nesplní oznamovatel uvedený 

v bodě d) aţ f), nastupují postupně na jeho místo z pohledu této povinnosti 

oznamovatelé v bodech a) aţ c).  

V rámci oznamovací povinnosti je oznamovatel přepravy povinen podat u 

příslušného orgánu místa odeslání předchozí písemné oznámení a prŧvodní doklad o 

přepravě odpadu.
150

 Přeprava se oznamuje na formulářích, které jsou obsaţeny 

v přílohách IA a IB nařízení 1013/2006. Existují i české verze formuláře oznámení a 

prŧvodního dokladu, ty je moţno pouţít pouze v případě vývozu odpadu z ČR do 

zahraničí. Pro české subjekty zúčastněné na přeshraniční přepravě odpadŧ ze zahraničí 

do ČR nebo na tranzitech přes ČR je třeba pouţít formuláře mezinárodní. Příslušným 

orgánem v ČR je MŢP.
151

  

                                                                                                                                                                          
148

 Viz čl.34 odst. 3, písmena a), b) nařízení 1013/2006 
149

 Viz čl. 2 odst. 2 písm. a) nařízení 1013/2006 
150

 Viz čl. 4 nařízení 1013/2006 
151

 Viz §57 ZOdp. 
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Nařízení 1013/2006 stanoví ještě další podmínky, které je nutné v oznamovacím 

reţimu přepravy splnit. První je uzavření smlouvy o odstranění nebo vyuţití odpadu 

mezi příjemcem odpadu a oznamovatelem přepravy, která musí zejména zakotvovat 

povinnosti oznamovatele převzít odpady zpět a příjemce odpady vyuţít nebo odstranit 

v případě přepravy, která je nedokončená nebo ji nelze dokončit, a povinnost zařízení 

vydat potvrzení o tom, ţe byl odpad vyuţit nebo odstraněn v souladu s oznámením. 

Pokud jsou odpady přepravovány mezi dvěma zařízeními téhoţ právního subjektu, 

smlouva mŧţe být nahrazena prohlášením tohoto subjektu o řádném vyuţití nebo 

odstranění odpadu.
152

 

Dále musí oznamovatel poskytnout finanční záruku nebo odpovídající pojištění, 

které musí zejména pokrývat dopravní náklady, náklady na vyuţití nebo odstranění, 

včetně nezbytných předběţných postupŧ, a náklady na uskladnění po dobu 90 dnŧ, které 

případně vzniknou, pokud přepravu nelze dokončit podle plánu nebo se jedná o 

nedovolenou přepravu.
153

 Záruka nebo pojištění musí být sjednány jiţ v době podání 

oznámení, na základě povolení MŢP se tak mŧţe stát aţ k okamţiku zahájení 

přepravy.
154 

Jakmile oznamovatel přepravy podá oznámení o zamýšlené přepravě, MŢP jej 

přezkoumá. Pokud je podáno řádně, ponechá si jeho kopii a originál zašle ve lhŧtě 3 

pracovních dní příslušnému orgánu místa určení, případně zašle kopie příslušným 

orgánŧm tranzitních zemí. Pokud není podáno řádně, vyzve oznamovatele, aby 

oznámení doplnil.  

Ministerstvo a příslušné orgány místa určení a tranzitu mají 30 dnŧ ode dne 

předání potvrzení o přijetí příslušným orgánem místa určení na vydání písemného 

rozhodnutí, kterým udělí oznamovateli: 

 Souhlas bez dalších podmínek; 

 Souhlas s uloţením podmínek; 

 Námitky se zamýšlenou přepravou. 

                                                           
152

 Viz čl. 5 nařízení 1013/2006 
153

 Viz čl. 6 nařízení 1013/2006 
154

 Viz § 57 odst. 1 ZOdp. 
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Oznámenou přepravu lze zcela zakázat v případě, „kdy byl oznamovatel, 

příjemce nebo dopravce pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s 

nakládáním s odpady, nebo jestliže mu v době 5 let před podáním oznámení byla 

pravomocně uložena sankce za porušení právních předpisů na úseku odpadového 

hospodářství, ministerstvo zakáže oznámenou přeshraniční přepravu odpadů týkající se 

této osoby.
155

 Rozklad proti rozhodnutí ministerstva, které bylo takto vydáno, nemá 

odkladný účinek.
156

 

Případy, kdy mŧţe příslušný orgán udělit námitky, jsou taxativně vymezeny a 

liší se podle toho, zda se jedná o přepravu za účelem odstranění nebo vyuţití. Mimo jiné 

mohou být námitky uděleny, pokud by plánovaná přeprava nebo odstranění odpadu 

nebyly v souladu s opatřeními, která byla přijata k provádění zásad blízkosti, priority 

vyuţití a soběstačnosti, nebo by nebyly v souladu s vnitrostátními právními předpisy na 

ochranu ţivotního prostředí, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany 

zdraví nebo pokud členský stát hodlá uplatnit své právo a zakázat dovoz nebezpečných 

odpadŧ atd.
157

   

Jestliţe dŧvody, které vedly k vznesení námitek, nebyly vyřešeny ve lhŧtě 30 

dnŧ ode dne předání potvrzení o přijetí oznámení příslušným místem určení, pozbude 

oznámení platnosti. Pokud oznamovatel nadále zamýšlí přepravu provést, musí podat 

nové oznámení, pokud se všechny dotčené příslušné orgány a oznamovatel nedohodnou 

jinak.
158

 

Je moţno podat tzv. „obecné oznámení“
159

 v případě, ţe jeden oznamovatel 

uskutečňuje více přeprav. Takové oznámení musí splňovat kumulativně tři podmínky:  

 odpad má v podstatě stejné fyzikální a chemické vlastnosti, 

 odpad se přepravuje stejnému příjemci a stejnému zařízení a 

 trasa přepravy uvedená ve formuláři oznámení je stejná.  
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 Viz §56 odst. 2 ZOdp. 
156

 Viz §56 odst. 3 ZOdp. 
157

 Viz čl. 11 nařízení 1013/2006 
158

 Viz čl. 11 odst. 5 nařízení 1013/2006 
159

 Viz čl. 13 nařízení 1013/2006 
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V případě tranzitní přepravy přes nečlenské státy EU se k oznámení vyjadřují i 

orgány tranzitního státu. Pokud nevznesou námitky ve lhŧtě 30 dnŧ, platí tzv. „tichý 

souhlas“, tedy domněnka, ţe souhlasí.
160

  

Doba platnosti písemného rozhodnutí i tichého souhlasu činí maximálně jeden 

rok
161

. U obecného oznámení mŧţe být stanovena aţ na tři roky.
162

  

Po odsouhlasení oznámené přepravy vyplní oznamovatel prŧvodní doklad, kde 

označí skutečné datum plánované přepravy, a kopii tohoto dokladu zašle dotčeným 

orgánŧm. Originál prŧvodního dokladu si ponechá zařízení, které přijímá odpad. Do tří 

dnŧ od doručení odpadu na místo určení zařízení potvrdí, ţe odpad přijalo, a toto 

potvrzení zašle oznamovateli a dotčeným orgánŧm.
163

  

Nastane-li situace, ţe má dojít ke změně v přepravě po jejím odsouhlasení, např. 

v trase nebo přepravovaném mnoţství odpadu, je povinen oznamovatel neprodleně 

informovat dotčené orgány. Ty pak rozhodnou, zda je třeba podávat nové oznámení, a 

to zřejmě dle závaţnosti zamýšlených změn. 
164

  

 

8.2.4 Další povinnosti 

Nařízení 1013/2006 dále stanoví povinnosti, které jsou společné pro oba druhy 

dovolené přepravy. Kromě obecné povinnosti všech na přepravě zúčastněných osob 

počínat si tak, aby nebylo ohroţeno lidské zdraví, a zpŧsobem, který je šetrný 

k ţivotnímu prostředí,
165

 se jedná zejména o zákaz směšování odpadŧ během přepravy 

s jinými druhy odpadŧ
166

 a povinnost převzít odpad zpět v případě, ţe přepravu nelze 

uskutečnit nebo se jednalo o přepravu nedovolenou.  

V případě, ţe nelze přepravu dokončit podle plánu, jsou příslušné orgány, které 

se o této skutečnosti dozví, povinny neprodleně informovat orgány místa odeslání nebo 

orgány místa určení (pokud zařízení, do kterého odpady směřovaly, je odmítne převzít). 
                                                           
160

 Viz čl. 9 odst. 1 nařízení 1013/2006 
161

 Viz čl. 9 odst. 4 a 5 nařízení 1013/2006 
162

 Viz čl. 14 odst. 2 nařízení 1013/2006 
163

 Viz čl. 16 nařízení 1013/2006 
164

 Viz čl. 17 nařízení 1013/2006 
165

 Viz čl. 49 nařízení 1013/2006 
166

 Viz čl. 19 nařízení 1013/2006 
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Kromě dvou výjimek jsou pak orgány místa odeslání povinny zajistit, aby oznamovatel 

převzal odpad zpět. Těmito výjimkami je jednak situace, kdy se dotčené orgány 

shodnou, ţe oznamovatel mŧţe odpady vyuţít nebo odstranit v zemi určení nebo jinde, 

a potom situace, kdy došlo v zařízení v místě určení ke smíšení s jiným odpadem před 

tím, neţ se příslušný orgán dozvěděl, ţe přepravu nelze dokončit. Pokud je v členském 

státě odhalen odpad z přepravy, kterou nebylo moţno dokončit, je místní příslušný 

orgán (v ČR obecní úřad obce s rozšířenou pŧsobností, viz bod 9.6 níţe) povinen zajistit 

uskladnění tohoto odpadu aţ do jeho vrácení nebo jiného vyuţití nebo odstranění.
167

 

Náklady na zpětnou přepravu odpadu nese oznamovatel, není-li to moţné, tak jiné 

právnické nebo fyzické osoby jednající jeho jménem, a není-li ani to moţné, tak 

příslušný orgán místa odeslání, ledaţe se dotčené orgány zúčastněných zemí dohodnou 

jinak.
168

  

 

8.3 Nedovolená přeprava 

Nedovolená přeprava je taková přeprava, která je provedena bez oznámení nebo 

souhlasu dotčených orgánŧ, případně se souhlasem, který byl ale získán paděláním nebo 

jiným podvodným jednáním, zpŧsobem přepravy, který se neshoduje se zpŧsobem 

uvedeným v oznámení nebo prŧvodním dokladu. Dále přeprava, která se uskutečňuje 

zpŧsobem, jeţ má za následek vyuţití nebo odstranění v rozporu s předpisy EU nebo 

mezinárodními, přeprava, která se uskutečňuje v rozporu se zákazem přepravy
169

, a 

přeprava, která je prováděna v souladu s ustanoveními vztahujícími se na přepravu 

odpadŧ zeleného seznamu, ale o odpady tohoto seznamu nejde, nebo je prováděna 

zpŧsobem, který není označen v prŧvodním dokladu.
170

  

V případě, kdy příslušný orgán odhalí nedovolenou přepravu, neprodleně 

informuje ostatní příslušné orgány. Řešení situace pak záleţí na tom, zda za 

nedovolenou přepravu odpovídá příjemce nebo oznamovatel. Pokud odpovídá příjemce, 

má příslušný orgán místa určení povinnost zajistit, ţe příjemce, nebo pokud to není 

moţné samotný příslušný orgán, odpad vyuţije nebo odstraní zpŧsobem šetrným k 
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 Viz čl. 22 odst. 9 nařízení 1013/2006 
168

 Viz čl. 23 nařízení 1013/2006 
169

 Viz výčet přeprav odpadŧ, které jsou zakázány v kapitole 8.2.1. 
170

 Viz čl 2 bod 35 Nařízení 1013/2006 
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ţivotnímu prostředí. Kdyţ je odpovědnost na straně oznamovatele, je povinen orgán 

místa odeslání zajistit, ţe jej oznamovatel převezme zpět, a není-li to moţné, ţe jej 

převezme sám orgán, případně ţe bude odpad vhodným zpŧsobem vyuţit nebo 

odstraněn v zemi určení nebo v jiné zemi samotným příslušným orgánem. Náklady na 

zpětnou přepravu hradí oznamovatel nebo příjemce podle toho, kdo nesl za 

nedovolenou přepravu odpovědnost, a není-li to moţné, tak jiné FO a PO jednající 

jejich jménem nebo sám dotčený orgán místa určení nebo místa odeslání.
171

   

Vznikne-li nedovolenou přepravou škoda, nastupuje právní odpovědnost 

subjektu, který za přepravu odpovídá. (právní odpovědnosti se věnuje samostatná 

kapitola 11 - viz níţe) 

 

9 Úloha správních orgánů  

Nařízení 1013/2006 ukládá členským státŧm povinnost zavést systém dozoru a 

kontroly nad přepravou odpadŧ a systém kontrol zařízení a podnikŧ, které se přepravy 

účastní.
172

 Kontroly mají být vykonávány zejména na místě vzniku odpadŧ, na místě 

určení přepravovaného odpadu, na hranicích EU (vzhledem ke geografické poloze ČR 

to je pouze na mezinárodních letištích) nebo během přepravy uvnitř EU.
173

 ČR tyto 

povinnosti plní prostřednictvím správních orgánŧ, které se v oblasti kontroly a dozoru 

nakládání s odpady angaţují. Těmito orgány jsou: Ministerstvo ţivotního prostředí, 

Česká inspekce ţivotního prostředí, celní orgány, Policie České republiky, kraje a 

obecní úřady obcí s rozšířenou pŧsobností. Kromě nich ZOdp. upravuje postavení i 

orgánŧ dalších, např. Ministerstva zdravotnictví, Ministerstvu zemědělství nebo 

obecních úřadŧ, ale těm nepřiznává ţádnou přímou pravomoc v rámci kontroly nebo 

dozoru nad přeshraniční přepravou odpadŧ.  
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 Viz čl. 25 nařízení 1013/2006 
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 Viz čl. 33 odst. 1 nařízení 1013/2006 
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 Viz čl. čl. 50 odst. 3 nařízení 1013/2006 
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9.1 Ministerstvo ţivotního prostředí 

Ministerstvo ţivotního prostředí je ústředním kontrolním orgánem státní správy 

v oblasti odpadového hospodářství a vykonává v této oblasti vrchní státní dozor. 

V oblasti přeshraniční přepravy odpadŧ disponuje zásadními pravomocemi, např. plní 

funkci ohniskového bodu („Focal point“) Basilejské úmluvy, coţ znamená, ţe je 

odpovědné za předávání a přijímání informací, plní funkci správního úřadu a 

kontaktního subjektu dle nařízení 1013/2006, rozhoduje o uloţení povinnosti vrátit 

odpady zpět do ČR, o povinnosti zabezpečit environmentálně šetrné odstranění nebo 

vyuţití odpadŧ a o povinnosti uhradit náklady za toto odstranění nebo vyuţití, poskytuje 

příslušným sloţkám Evropské komise a orgánŧm mezinárodních smluv a protokolŧ 

poţadované informace o stavu odpadového hospodářství v ČR, zařazuje odpad na návrh 

příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou pŧsobností v případech, kdy nelze odpad 

jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadŧ
174

, zpracovává a vede souhrnnou evidenci 

mj. o druzích odpadŧ, jejich mnoţství a zpŧsobech nakládání s nimi, zařízeních 

k nakládání s odpady, dopravcích odpadŧ, souhlasech a dalších rozhodnutích vydaných 

podle ZOdp., rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí inspekce a krajského úřadu atd.
175

  

 

9.2 Česká inspekce ţivotního prostředí (ČIŢP) 

 ČIŢP zajišťuje především kontrolní činnost a ukládá sankce za porušení 

povinností v oblasti nakládání s odpady. Její kontrolní činnost vlastní přepravy odpadŧ 

je do určité míry omezena, neboť ČIŢP není oprávněna zastavovat vozidla na silničních 

komunikacích a vykonává tak kontroly zejména v místě vzniku odpadu, u oznamovatele 

přepravy odpadŧ, příjemce a na hraničních přechodech. V rámci těchto kontrol mŧţe 

přezkoumávat doklady s dopravou spojené, fyzicky kontrolovat odpady, odebírat a 

analyzovat vzorky. V případě zjištění porušení uloţených povinností mŧţe ukládat 

pokuty. Dále mŧţe dávat podněty MŢP k uplatnění vrchního státního dozoru nebo mŧţe 
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 Viz §5 odst. 1 ZOdp. 
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 Viz §71 ZOdp.  
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dávat podněty krajskému úřadu k zákazu provozu zařízení k odstraňování odpadŧ.
176

 

Proti uloţenému rozhodnutí ČIŢP se lze odvolat, odvolacím orgánem je MŢP.
177

  

 

9.3 Celní orgány 

Celní orgány zahrnují Generální ředitelství cel, celní ředitelství a celní úřady. 

Tyto orgány jsou především oprávněny kontrolovat přepravu odpadŧ. Při kontrole 

posuzují, zda je odpad při přepravě vybaven poţadovanými doklady, zda odpad 

odpovídá údajŧm uvedeným na prŧvodních dokladech, anebo zda přepravované zboţí, 

které není vybaveno doklady poţadovanými pro přepravu odpadŧ, není odpadem. Jsou 

oprávněny zastavovat vozidla na pozemních komunikacích, nařizovat odstavení vozidla 

na vhodné místo, kontrolovat nejen doklady provázející odpad a zboţí, ale i doklady 

prokazující totoţnost osoby přepravující odpad, provádět fyzickou kontrolu odpadŧ a 

zboţí, odebírat a analyzovat vzorky nebo pořizovat fotodokumentaci.
178

 Pokud zjistí 

pochybení při přepravě, jsou v řízení oprávněny provádět šetření také na místě vzniku 

odpadŧ u pŧvodce, drţitele nebo oznamovatele a na místě určení u konečného 

příjemce.
179

 ZOdp. sice přiznává celním orgánŧm obecnou moţnost ukládat nápravná 

opatření při porušení povinností vztahujících se k přepravě odpadŧ, ale jediným 

nápravným opatřením, které mohou dle zákona ukládat, je moţnost vyměřit kauci, 

kterou je povinen zaplatit řidič motorového vozidla, u nějţ bylo zjištěno porušení 

právních předpisŧ při přepravě. Kauce má slouţit k úhradě případných škod, ale celní 

orgán je oprávněn ji uloţit pouze ve výši 10 - 50 tis. Kč, coţ je nedostatečné, a proto se 

tento institut v praxi příliš nevyuţívá. Pokud řidič kauci nesloţí, mohou mu celní orgány 

zabavit doklady od vozidla a přikázat jeho odstavení.
180

   

Celní orgány úzce spolupracují při kontrolách s ČIŢP, protoţe sami nedisponují 

dostatečnými odbornými znalostmi a nejsou ani oprávněny ukládat pokuty, mohou dát 

pouze podnět ČIŢP k jejich uloţení. V případě pochybností, zda se jedná o odpad či 

nikoli, si vyţádají rozhodnutí místně příslušného krajského úřadu. Tento postup je ale 
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 Viz §76 ZOdp.  
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 Viz §72 odst. 1 písm. o) ZOdp. 
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 Viz §77 odst. 5 ZOdp. 
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 Viz §77 odst. 7 ZOdp.  
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 Viz §77 odst. 8 – 14 ZOdp.   
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poměrně komplikovaný a zdlouhavý a postrádá v praxi potřebnou operativnost, protoţe 

je třeba většinou rozhodnout rychle na místě.  

Kromě kontrol přepravy odpadŧ provádí celní orgány v rámci své ostatní 

pravomoci vymezené zákonem č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, 

kontroly dováţeného zboţí. ZOdp. jim ukládá povinnost nepropustit dováţené zboţí do 

navrţeného reţimu, pokud je zboţí odpadem, ačkoli tak nebylo deklarováno, nebo je 

odpadem, ale není doprovázeno poţadovanými dokumenty nebo dovoz takového 

odpadu je zakázán. 

 

9.4 Policie ČR 

PČR především vyšetřuje a stíhá trestné činy spáchané na úseku ochrany 

ţivotního prostředí, včetně nezákonného nakládání s odpady, tedy vykonává pravomoci 

orgánu činného v trestním řízení, které ji svěřují zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, a 

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Kromě toho jí byla 

svěřena kontrolní pravomoc při přeshraniční přepravě odpadŧ v ZOdp., kdyţ v rámci 

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

moţností dokumentuje podezřelé jevy a okolnosti nasvědčující nelegální přeshraniční 

přepravě odpadŧ do České republiky. Zjištěné podněty pak předává orgánŧm inspekce a 

celních úřadŧ.
181

  

 

9.5 Krajské úřady 

Krajské úřady se účastní na kontrolní činnosti v oblasti přeshraniční přepravy 

tím, ţe poskytují součinnost celním orgánŧm a v případě pochybností rozhodují o tom, 

zda je převáţená věc odpadem. Kromě toho vydávají souhlas s provozem zařízení 

k provozování zařízení k vyuţívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadŧ a s jeho 

provozním řádem.
182
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 Viz §77a ZOdp.  
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 Viz §78 ZOdp.  



54 
 

9.6 Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

Obecní úřad obce s rozšířenou pŧsobností má řadu kontrolních a evidenčních 

pravomocí týkajících se nakládání s odpady. Přímo se ale do systému dozoru nad 

přeshraniční přepravou zapojuje pouze tím, ţe má povinnost v případě, kdy je v jeho 

obvodu zjištěn odpad z přepravy, která nemŧţe být dokončena
183

, tyto odpady 

uskladnit, hrozí-li poškození lidského zdraví nebo ţivotního prostředí nebo jiţ k němu 

došlo. Poté rozhodnutím uloţí úhradu takto vynaloţených nákladŧ osobám, které za 

nedokončenou nebo nedovolenou přepravu odpovídají.
184

  

 

9.7 Oprávnění pracovníků správních orgánů  

V rámci výkonu kontrolních činností jsou inspektoři, pověření zaměstnanci 

MŢP, ČIŢP i obcí a krajŧ oprávněni poţadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo 

ústní vysvětlení týkající se předmětu kontroly, odebírat vzorky a pořizovat 

fotodokumentaci.
185

 Především jsou ale oprávněni vstupovat na pozemky a do objektŧ 

uţívaných pro podnikatelskou činnost nebo provozování jiné hospodářské činnosti.
186

 

Výjimkou z tohoto oprávnění mŧţe být situace, kdy je potřeba povolení dle zvláštních 

právních předpisŧ. Oprávnění vstupovat se nevztahuje na objekty a pozemky, které 

neslouţí podnikání. To bývá v praxi problém, protoţe nesprávně nebo nelegálně 

uskladněné odpady bývají umístěny velmi často právě v objektech, které neslouţí 

podnikání a jejichţ vlastníci často ani nevědí, ţe v nich odpady jsou. Do takových 

objektŧ je omezena i moţnost vstupu příslušníkŧ PČR, ledaţe existují prŧkazné 

podklady o protiprávní činnosti vlastníka. ČIŢP tuto situaci řeší spoluprací se 

stavebními úřady, jejichţ pracovníci jsou oprávněni do objektŧ vstupovat při zjišťování 

stavu stavby nebo pozemku a při opatřování dŧkazŧ a dalších podkladŧ pro vydání 

správního rozhodnutí nebo opatření podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu. Zjistí-li stavební úřad při takové kontrole nějaké pochybení 

(např. hromadění odpadu), vyrozumí ČIŢP a ta jiţ potom disponuje podkladem 

                                                           
183

 Dle čl. 22 odst. 9 nařízení 1013/2006 
184

 Viz §79 ZOdp.  
185

 Viz §81 odst. 1 písm. b), c) 
186

 Dle §81 odst. 1 písm. a) ZOdp. 
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k vlastnímu šetření, v rámci něhoţ mŧţe kontrolu objektu vykonat např. za asistence 

příslušníkŧ PČR.
187

 

 

10 Protiprávní jednání v přeshraniční přepravě odpadů  

10.1 Nelegální dovozy odpadu do ČR 

Nelegální přeprava, uskladnění a likvidace odpadŧ, a to především 

nebezpečných, je celosvětovým problémem váţně ohroţujícím ţivotní prostředí. Jedná 

se bohuţel o velice lukrativní činnost, která přitahuje pozornost organizovaných 

zločineckých skupin i jednotlivcŧ v řadě zemí. Podle odhadŧ je zisk vygenerovaný 

nelegálním obchodem s odpady vyšší neţ zisk z nelegálního obchodu se zbraněmi a 

v pomyslném ţebříčku nevýnosnějších kriminálních aktivit zaujímá druhé místo hned 

za obchodem s drogami.
188

  

S nelegálními dovozy odpadŧ se potýkala v nedávné době i ČR. Nejkritičtější 

byla situace v letech 2005 – 2006, kdy bylo do ČR nelegálně dovezeno cca. 30.000 tun 

odpadu převáţně z Německa. Odpad byl ilegálně uskladněn na rŧzných místech 

republiky. Dle obcí, kde byl objeven, dostaly jednotlivé kauzy své názvy a zahrnovaly 

případy Sosnová, Libčeves, Lahovičky u Prahy, Milovice a další. Dŧvodem pro dovoz 

odpadŧ bylo zpřísnění legislativy pro nakládání s odpady v Německu, výrazně vyšší 

náklady na odstranění odpadu a výrazně vyšší sankce za protiprávní nakládání 

s odpady
189

 v Německu neţ u nás a v neposlední řadě představa vyváţejících 

německých i dováţejících českých subjektŧ, ţe systém kontroly nakládání a přepravy 

odpadŧ v ČR a vynutitelnost práva tu je na daleko niţší úrovni neţ v Německu. České 

správní úřady na neutěšenou situaci byť s určitým zpoţděním zareagovaly a dá se říci, 

ţe ji zvládly. Byly uloţeny pokuty ve výši cca. 30 mil Kč a obviněno několik osob, 

včetně německých občanŧ. Většina odpadu byla vrácena do Německa, protoţe za ni 

                                                           
187

 Viz HAVELKA, P., Zkušenosti ČIŢP z případŧ nelegálních skladŧ, Odpady, 2007, číslo 7 – 8, s. 11 – 

12, str. 11 
188

 Viz CHMELÍK, J. a kol., Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení: vysokoškolská učebnice. 

Praha: Linde, 2005. str. 77 
189

 V době největšího rozmachu ilegálních dovozŧ do ČR byly pokuty za protiprávní nakládání daleko 

niţší neţ dnes, některá jednání, která je dnes moţno postihnout pokutou 50 mil Kč, mohlo být trestáno 

max. pokutou 300 tis Kč. 
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odpovídali odesílatelé. Všechny lokality byly od odpadu vyčištěny, byť to trvalo 

několik let. Poslední zbytky odpadu např. z Libčevsi byly odvezeny do Německa aţ 

v listopadu 2011.
190

 Po medializaci zmíněných kauz se v roce 2006 výrazně zvýšila 

aktivita celních orgánŧ i ČIŢP, které dokonce spolu uzavřeli dohodu „o spolupráci při 

kontrole přeshraniční a vnitrostátní přepravy odpadů“
191

. Bylo provedeno neplánovaně 

několik tisíc kontrol objektŧ, ve kterých bylo moţné skladovat nelegálně dovezené 

odpady, celní správa neustále hlídkovala v okolí hraničních přechodŧ, zřídila zvláštní 

telefonní linku, která přijímala podněty od občanŧ, a prioritně se na úkor jiných činností 

zaměřila na odhalování nelegálních dovozŧ odpadŧ. Dle vyjádření ČIŢP se jiţ dnes 

nezákonné dovozy odpadŧ do ČR nevyskytují.  

 

10.2 Společné rysy protiprávního jednání 

Ze zkušeností, které poskytly případy nelegálních dovozŧ odpadŧ do ČR, ale i 

jiné, lze identifikovat nejčastější zpŧsoby porušování právních předpisŧ a postupy, které 

subjekty uskutečňující nezákonnou přeshraniční přepravu pouţívají:  

Přepravovaný odpad není deklarován jako odpad, ale jako zboţí nebo 

surovina a neprovází ho dokumenty, které by měly doprovázet přepravu odpadŧ. V 

praxi je tento zpŧsob obcházení právních předpisŧ nejčastější. Současně je to i zpŧsob 

nejhŧře odhalitelný, protoţe odpad je většinou převáţen kamionem, který díky tomu, ţe 

oficiálně neveze odpad, není ani označen. V případě pochybností je třeba zkontrolovat 

doklady k převáţenému zboţí, prohlášení o shodě, certifikaci apod. Problém nastává, 

jedná-li se dle dokumentace o pouţité zboţí. Pak mŧţe být ještě obtíţnější určit, zda se 

jedná o odpad či nikoli. Pod hlavičkou pouţitého zboţí se nezákonně v praxi často 

přepravuje např. textilní odpad, který je deklarován jako second-hand oblečení, někdy 

dokonce maskován doklady o tom, ţe se jedná o oblečení věnované charitativní 

organizací. Podobně se zachází s elektroodpadem, který je deklarován jako elektronické 

                                                           
190

 Viz Tisková zpráva ČIŢP: Z areálu v Libčevsi odjel zpět do Německa poslední kamion s nelegálně 

dovezenými odpady, [online], Internetové stránky ČIŽP, dostupné na: http://www.cizp.cz/3127_Z-arealu-

v-Libcevsi-odjel-zpet-do-Nemecka-posledni-kamion-s-nelegalne-dovezenymi-odpady, citováno [2012-

03-27]   
191

 Viz tisková zpráva Generálního ředitelství cel ze dne 22. 2. 2006 Činnost Celní správy ČR v oblasti 

nelegálních dovozŧ odpadu, dostupné online z 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_cla_24313.html?year=2006 citováno [2012-03-27]   

http://www.cizp.cz/3127_Z-arealu-v-Libcevsi-odjel-zpet-do-Nemecka-posledni-kamion-s-nelegalne-dovezenymi-odpady
http://www.cizp.cz/3127_Z-arealu-v-Libcevsi-odjel-zpet-do-Nemecka-posledni-kamion-s-nelegalne-dovezenymi-odpady
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_cla_24313.html?year=2006
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zařízení pro další pouţití nebo jako náhradní díly. Dalším zpŧsobem je deklarovat 

odpad jako zboţí, které se přepravuje do státu určení za účelem opravy, ale k opravě 

fakticky nikdy nedojde, odpad je místo toho odstraněn a do země odeslání se jiţ nevrátí.  

Přepravovaný odpad je deklarován jako odpad, ale jeho sloţení nebo vlastnosti 

neodpovídají údajům uvedeným v prŧvodních dokladech. Tento postup je obdobně 

jako předchozí obtíţně odhalitelný. Je třeba odebrat vzorky a podrobit je analýze.  

Odpady jsou uloţeny legálně na skládku, kam je ukládá místní subjekt, ale 

pocházejí z nelegálního dovozu. Vývozce vyuţívá niţších nákladŧ na skládkování 

odpadŧ v zemi určení. Toto jednání se vyskytovalo poměrně často v ČR. Objevily se 

případy, kdy společnost, která odpady na skládku přivezla, disponovala platným 

oprávněním pro nakládání s odpady, dokonce provozovala zařízení ke sběru odpadŧ a 

za skládkování odpadu řádně zaplatila. Odhalit takové jednání je moţné jen dŧslednou 

kontrolou evidence odpadŧ u subjektŧ, které odpady na skládku ukládají, a 

provozovatelŧ skládek. Náklady na skládkování v SRN a v ČR se pomalu vyrovnávají, 

a tak by jiţ nemělo být výhodné tento postup vyuţívat.   

Odpady jsou odkládány v objektech, aniţ by o tom vlastník objektu věděl. 

Dojde-li k takové situaci, není znám pŧvodce odpadu a vlastník pozemku či objektu 

prokáţe, ţe neví, kdo odpad navezl, jedná se o černou skládku, nelze většinou vŧbec 

prokázat, ţe se jedná o zahraniční odpad, případně nelze rozlišit, který je zahraniční a 

který domácí, a řešení situace je v kompetenci místě příslušné obce.    

Odpad je přepravován do zařízení, které k nakládání s odpady není schváleno. 

V praxi se často stávalo, ţe byl odpad jiţ objeven navezen v určitém zařízení, jehoţ 

majitel si souhlas k provozu zařízení obstaral dodatečně. Aby se zamezilo podobným 

případŧm, je třeba uţší spolupráce orgánŧ státní správy a samosprávy, především obecní 

úřady při zjištění návozu odpadu ve své obci by měly okamţitě uvědomit ČIŢP nebo 

celní orgány. Prokáţe-li se, ţe odpad pocházel z přeshraniční přepravy, je moţno vyuţít 

institutu vrácení odpadu zahraničnímu pŧvodci.   
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11 Odpovědnost za protiprávní jednání v přeshraniční přepravě 

odpadů  

Při porušení právní povinnosti nastupuje právní odpovědnost. Jejím účelem je 

především odstranit neţádoucí následky, které vznikly protiprávním jednáním, obnovit 

nebo nastolit stav, který je v souladu s právem, případně potrestat subjekt, který se 

protiprávního jednání dopustil. V právu ţivotního prostředí je v obecné rovině tato 

odpovědnost označována jako „ekologicko-právní“, coţ je souhrnný výraz pro 

odpovědnost deliktní, která zahrnuje odpovědnosti trestní a správní, a odpovědnost za 

ztráty na ţivotním prostředí, která se dále dělí na občanskoprávní odpovědnost za škodu 

a veřejnoprávní odpovědnost za újmu na ţivotním prostředí.
192

 Všechny tyto druhy 

právní odpovědnosti se uplatní i v případě protiprávního jednání v  přeshraniční 

přepravě odpadŧ.   

 

11.1 Správní odpovědnost 

Správní odpovědnost se uplatňuje prostřednictvím činnosti správních orgánŧ, 

představuje nejčastěji uplatňovaný druh právní odpovědnosti v právu ţivotního 

prostředí a zahrnuje odpovědnost za správní delikty fyzických osob, tedy zejména 

přestupky, a správní delikty právnických i fyzických osob podnikatelŧ.  

Přestupku se dopustí nepodnikající fyzická osoba tím, ţe převezme odpad do 

svého vlastnictví, ačkoli k tomu není oprávněna, přepravuje odpad a jedná-li se o 

nedovolenou přepravu, nebo kdyţ nakládá s odpadem v zařízeních nebo v objektech, 

které nejsou k nakládání s odpady určeny.
193

 Takováto jednání mohou být postihnuta 

pokutou do výše 1 mil. Kč.  

Subsidiárně k ZOdp. je moţno aplikovat zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

(přestupkový zákon), kde je vymezena určitá „zbytková“ kategorie přestupkŧ, pod které 

je moţno subsumovat protiprávní jednání nepostiţitelné dle jiných právních předpisŧ
194

. 

                                                           
192

 Viz DAMOHORSKÝ, M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, 

str. 73 
193

 Viz § 69 odst. 2) písm. a), b), c) ZOdp.  
194

 Viz DAMOHORSKÝ, M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010, 

str. 79 
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Takovými přestupky jsou např. „Přestupky na úseku ochrany ţivotního prostředí“
195

, 

případně „Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v 

územní samosprávě“
196

. 

Správní delikty podnikajících fyzických a právnických osob v oblasti nakládání 

s odpady jsou vymezeny v ZOdp. Zahrnují celou škálu deliktŧ, z těch týkajících se 

přeshraniční přepravy odpadŧ lze zmínit následující: podnikatel nezařadí nebo 

nesprávně zařadí odpad podle Katalogu odpadŧ, předá odpad osobě, která k jeho 

převzetí není oprávněna, nebo sám neoprávněně převezme odpad, dopustí se 

nedovolené přepravy nebo poruší jinou povinnost stanovenou právními předpisy EU 

nebo neplní podmínky stanovené MŢP v rozhodnutí ve věci přeshraniční přepravy 

odpadŧ, neumoţní kontrolním orgánŧm výkon kontrolní činnosti nebo neposkytne 

pravdivé nebo úplné informace související s nakládáním s odpady, provozuje zařízení k 

vyuţívání nebo odstraňování odpadŧ bez potřebného souhlasu nebo v rozporu s tímto 

souhlasem nebo provozním řádem, nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného 

souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním nebo ukládá na skládku 

odpady, které je takto zakázáno ukládat. Takováto jednání mohou být sankcionována 

pokutami v rŧzné výši – do 1 mil Kč, do 10 mil Kč a aţ do výše 50 mil Kč.
197

 Jinou 

sankci neţ pokutu nemŧţe ČIŢP uloţit, resp. pokud zjistí naplnění skutkové podstaty 

jednoho z deliktŧ, pokutu dokonce uloţit musí, ale jelikoţ není stanovena její minimální 

výše, mŧţe ji v případech zanedbatelné společenské škodlivosti stanovit ve zcela 

minimální výši.
198

  

 

11.2 Trestní odpovědnost 

Trestní odpovědnost je nejpřísnější formou odpovědnosti a uplatní se jen 

v nejzávaţnějších případech protiprávních činŧ proti ţivotnímu prostředí. Skutkové 

podstaty pouţitelné pro trestání trestných činŧ na úseku ţivotního prostředí lze rozdělit 

do tří skupin. První dvě skupiny jsou obsaţeny v hlavě VIII zákona č. 40/2009, trestního 

                                                           
195

 Viz § 45 přestupkového zákona 
196

 Viz § 46 přestupkového zákona 
197

 Viz §66  ZOdp.  
198

 Viz JIRÁSKOVÁ, I., SOBOTKA, M., Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcími předpisy, 2. 

aktualizované vydání, Praha: Linde, 2005, str. 147 
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zákoníku (dále jen „TZ“), která obsahuje trestné činy na úseku ţivotního prostředí, a 

jsou to: a) obecné skutkové podstaty, které jsou zaměřeny přímo na ochranu ţivotního 

prostředí, jsou široce definované a vyuţitelné (např. „Ohroţení a poškození ţivotního 

prostředí“
199

) a b) zvláštní skutkové podstaty, která postihují určitá konkrétní 

protiprávní jednání (např. „Neoprávněné nakládání s odpady“
 200

). Mimo hlavu VIII 

jsou to pak skutkové podstaty c) ostatní, které mohou slouţit ochraně ţivotního 

prostředí, ale současně i k ochraně jiných objektŧ (např. „Obecné ohroţení“
201

). 

Protiprávní jednání v přeshraniční přepravě odpadŧ přímo postihuje TZ 

ustanovením o trestném činu „Neoprávněné nakládání s odpady“. Tento trestný čin 

obsahuje dvě základní a dvě kvalifikované skutkové podstaty. První základní skutková 

podstata postihuje porušení povinností uloţených právními přepisy pro přepravu odpadŧ 

a zahrnuje převoz odpadu přes hranice státu bez oznámení nebo souhlasu příslušného 

orgánu, anebo převoz na základě oznámení, které bylo získáno na základě nepravdivých 

nebo hrubě zkreslených údajŧ.
202

 Druhá vyţaduje, aby pachatel nakládáním s odpady 

zpŧsobil ohroţení nebo porušení ţivotního prostředí, k jehoţ odstranění je třeba 

vynaloţit náklady ve značné výši. Přísněji jsou postihována jednání uvedená 

v kvalifikovaných skutkových podstatách: pachatel jedná jako člen organizované 

skupiny, získá svým jednáním prospěch ve značné výši nebo čin spáchá opětovně. 

Nejpřísněji je pak sankcionována situace, kdy pachatel spáchal čin s úmyslem získat 

značný prospěch (jediný případ, kdy je vyţadován úmysl, všech ostatních jednání je 

moţno se dopustit z pouhé nedbalosti), anebo se činu dopustil nakládáním 

s nebezpečným odpadem.  

Zakotvení ustanovení o trestném činu neoprávněného nakládání s odpady je 

naplněním povinností uloţených členským státŧm Basilejskou úmluvou.
203

  

Další trestná činnost, která se mŧţe vyskytnout v souvislosti s přeshraniční 

přepravou odpadŧ a kterou nelze subsumovat pod trestný čin „neoprávněné nakládání 

s odpady“ nebo které se pachatel dopustí v jedno nebo vícečinném souběhu s 

                                                           
199

 Viz §293 TZ 
200

 Viz §298 TZ 
201

 Viz §272 TZ 
202

 Viz § 298 odst. 1 TZ 
203

 Viz čl. 3 odst. 3,4 a čl. 9 odst. 5 Basilejské úmluvy 
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neoprávněným nakládáním s odpady, zahrnuje celou škálu trestných činŧ. Na úseku 

ochrany ţivotního prostředí to jsou „Poškození a ohroţení ţivotního prostředí“
204

, 

„Poškození a ohroţení ţivotního prostředí z nedbalosti“
205

, „Poškození vodního 

zdroje“
206

, „Poškození lesa“
207

, „Poškození chráněných částí přírody“
208

, z „ostatních“ 

to jsou dále trestné činy obecně ohroţující „Obecné ohroţení“
209

 a „Obecné ohroţení 

z nedbalosti“
210

, kdyby došlo nakládáním s odpady k ublíţení na zdraví nebo dokonce 

usmrcení, mohou to být např. „Usmrcení z nedbalosti“
211

, „Těţké ublíţení na zdraví 

z nedbalosti“
212

, „Ublíţení na zdraví z nedbalosti“
213

, dále „Poškození cizí věci“
214

 a 

vzhledem ke skutečnosti, ţe ilegální nakládání s odpady je velmi často spojeno s 

realizací vysokých ziskŧ i rŧzné druhy trestné součinnosti např. „Legalizace výnosŧ z 

trestné činnosti“
215

 a další.  

 

11.3 Odpovědnost za škodu 

Zpŧsobí-li někdo jednáním v rámci přeshraniční přepravy nebo nakládání 

s odpady druhému škodu, mŧţe ji poškozený na této osobě uplatnit dle zákona č. 

40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Je moţno pouţít ustanovení 

obecné, které stanoví: „každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní 

povinnosti“
216

, anebo dle situace a okolností i speciálních ustanovení, která zahrnují 

škodu zpŧsobenou provozní činností
217

, škodu zpŧsobenou okolnostmi v povaze 

přístroje nebo jiné věci
218

, škodu zpŧsobenou dopravou
219

 či škodu zpŧsobenou 

provozem zvlášť nebezpečným
220

. Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk.
221

 Při zpŧsobení 

                                                           
204

 Viz § 293 TZ 
205

 Viz § 294 TZ 
206

 Viz § 294a TZ 
207

 Viz § 295 TZ 
208

 Viz § 301 TZ 
209

 Viz § 272 TZ 
210

 Viz § 273 TZ 
211

 Viz § 143 TZ 
212

 Viz § 147 TZ 
213

 Viz § 148 TZ 
214

 Viz § 228 TZ 
215

 Viz § 216 TZ 
216

 Viz §420 OZ 
217

 Viz §420a OZ 
218

 Viz §421a OZ 
219

 Viz §427 OZ 
220

 Viz §432 OZ 
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škody na zdraví je moţno uplatnit nárok na bolestné, ztíţení společenského uplatnění, 

ztrátu na výdělku, náhradu za dobu pracovní neschopnosti, náhradu po pracovní 

neschopnosti, náhradu za ztrátu na dŧchodu a léčebné výdaje.
222

 Škoda se nahrazuje 

pekuniární náhradou (v penězích), anebo poţádá-li o to poškozený a je-li to účelné 

naturální restitucí (uvedením v předešlý stav). Škoda se uplatňuje klasickou ţalobou na 

náhradu škody u civilního soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.   

Z pohledu ochrany ţivotního prostředí je moţnost uplatnění odpovědnosti za 

škodu dle OZ ale značně limitována. Jedná se o čistě soukromoprávní institut, tzn., ţe 

uplatnění náhrady škody a zahájení řízení je ovládáno zásadou dispoziční. Nikdo 

nemŧţe vlastníka poškozené věci nebo osobu, které byla škoda zpŧsobena, nutit, aby 

škodu uplatnil, je to čistě na jeho svobodné vŧli,  nebo-li „není-li ţalobce, není soudce“. 

Navíc taková osoba nemŧţe škodu uplatňovat sama na sobě, ale v praxi se často stává, 

ţe ţivotní prostředí poškodí sám vlastník. Dalším omezením je poměrně krátká 

promlčecí doba pro uplatnění škody a skutečnost, ţe případnou škodu na ţivotním 

prostředí lze uplatňovat pouze na sloţkách ţivotního prostředí, které jsou věcmi 

v právním slova smyslu, jsou předmětem vlastnictví a jedná se tak o škodu 

materiální.
223

  

 

11.4 Odpovědnost za ekologickou újmu 

Z dŧvodŧ omezení v uplatňování škody na ţivotním prostředí dle OZ se vyvinul 

institut odpovědnosti za ekologickou újmu. Tato odpovědnost je veřejnoprávního 

charakteru a poprvé v našem právním řádu byla definována v zákoně č. 17/1992 Sb., o 

ţivotním prostředí, jako „ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů vznikající 

poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské 

činnosti.“
224

 Na rozdíl od odpovědnosti za škodu dle OZ je subjektem legitimovaným 

k jejímu uplatnění vţdy stát (jeho příslušný správní orgán), chráněným objektem není 

majetek, ale ţivotní prostředí, lze jí postihovat i imateriální ztráty na ţivotním 
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 Viz DAMOHORSKÝ, M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 85 
224

 Viz §10 zákona č. 17/1992 
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prostředí
225

 a je moţno ji uplatňovat i na vlastníkovi věci, protoţe je chápána jako ztráta 

zpŧsobená všem - „jako ztráta ve smyslu biologickém, estetickém a kulturním“.
226

 

Zákon o ţivotním prostředí nechává úpravu postupu k řešení nápravy ekologické újmy 

na zvláštním právním předpise, který ale doposud nebyl přijat, a mimo to postrádá 

stanovení rozsahu újmy v penězích a neobsahuje ani povinnost státních orgánŧ 

odpovědnost za ekologickou újmu uplatňovat. „Náprava ekologické újmy podle zákona 

o životním prostředí tak není v českém právním řádu přímo uplatnitelná“.
227

  

Od roku 2008 je účinný zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a 

její nápravě. Tento zákon je transpozicí evropské směrnice a je zaloţen na obecných 

principech práva ţivotního prostředí, např. prevence, znečišťovatel platí nebo naturální 

restituce. Podává novou definici pojmu ekologická újma, kdyţ ji vymezuje jako 

„nepříznivou změnu přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, které se 

může projevit přímo nebo nepřímo“. Vztahuje se na omezený okruh částí ţivotního 

prostředí: chráněné druhy volně ţijících ţivočichŧ a planě rostoucích rostlin, přírodní 

stanoviště, vodu a pŧdu.
228

 Odpovědnost se vztahuje pouze na újmu zpŧsobenou 

provozní činností, která je buď uvedena ve výčtu těchto činností v příloze č. I. anebo 

která splňuje zákonem uvedené předpoklady. Mezi činnosti uvedené v příloze č. I. patří 

i přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravkŧ a 

přeshraniční přeprava odpadŧ do České republiky, z České republiky a přes Českou 

republiku. Provozovatel takovéto přepravy je především povinen provádět na své 

náklady preventivní nebo nápravná opatření, jestliţe existuje příčinná souvislost mezi 

vzniklou ekologickou újmou nebo její bezprostřední hrozbou a činností provozovatele. 

Takto vzniklá odpovědnost je svou povahou objektivní, nevyţaduje zavinění, 

provozovatel odpovídá za výsledek. Opatření k odstranění ekologické újmy ukládá 

příslušný orgán ve správním řízení. Nejčastěji jím bude ČIŢP
229

, v případě ekologické 

újmy na vodních zdrojích vodoprávní orgán příslušný k povolení provozní činnosti, 

                                                           
225225

 Viz DUDOVÁ, J., PEKÁREK, M., PRŦCHOVÁ, I. aj, Právo životního prostředí I. díl, Brno : 

Masarykova univerzita, 2009, str. 295 
226

 Viz DAMOHORSKÝ, M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 87 
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 Viz DAMOHORSKÝ, M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 88 
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 Viz DAMOHORSKÝ, M., a kolektiv. Právo životního prostředí. 3. vydání, Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 90 
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v případě ekologické újmy na chráněných druzích volně ţijících ţivočichŧ a planě 

rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích jím bude příslušný orgán ochrany 

přírody (obecní úřad obce s rozšířenou pŧsobností) atd. Problémem zákona č. 167/2008 

Sb. je nejenom skutečnost, ţe se vztahuje na pouze poměrně úzce vymezenou oblast a 

činnosti, ale i fakt, ţe se v praxi v zásadě nepouţívá a při řešení vzniku případné újmy je 

proto třeba vycházet z jiných právních předpisŧ, především ZOdp.  

 

Závěr  

Právní reţim přeshraniční přepravy odpadŧ je upraven v mezinárodních 

smlouvách, právních normách EU i v právních předpisech ČR a pro jeho poznání je 

třeba analyzovat všechny tyto prameny práva.  

Přeshraniční přeprava odpadŧ je na mezinárodní úrovni právně upravena 

poměrně krátkou dobu. Basilejská úmluva, nejdŧleţitější dokument na mezinárodním 

poli, je stará pouhých 23 let. V rozvinutých zemích „severu“ dlouho chyběla politická 

vŧle přepravu odpadŧ ve směru sever – jih regulovat, natoţ přepravu alespoň 

nebezpečných odpadŧ zcela zakázat, ačkoli by to bylo vhodné.  Vývoz nebezpečných 

odpadŧ z bohatých zemí do zemí rozvojových byl, a bohuţel pro některé vyspělé země 

stále je, jednoduchým a levným řešení problému, jak s odpadem naloţit, ačkoli to není 

v souladu se zájmem na ochraně ţivotního prostředí. Dostatek politické vŧle stále chybí 

v USA, které do dnešního dne Basilejskou úmluvu neratifikovalo. USA si pouze 

upravilo vztahy v přeshraniční přepravě nebezpečných odpadŧ se svými sousedy 

Mexikem a Kanadou a vývoz nebezpečných odpadŧ do rozvojových zemí umoţňuje. 

Odhaduje se, ţe aţ 80% amerického elektroodpadu, který je povaţován za nebezpečný, 

protoţe obsahuje olovo, kadmium a jiné těţké kovy, končí v Číně nebo Africe, kde je 

zpracováván zpŧsobem hrubě poškozujícím ţivotní prostředí.  

Kromě rozhodnutí rady OECD, které reguluje pohyb odpadŧ za účelem vyuţití, 

neexistuje mezinárodní právní dokument, který by pohyb jiných neţ nebezpečných 

odpadŧ upravoval. Na mezinárodním poli by mělo dojít k přijetí zákazu vývozu 
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nebezpečných odpadŧ do rozvojových zemí a zavedení regulace pohybu ostatních 

odpadŧ.  

V tomto kontextu je třeba vyzdvihnout a pochválit evropskou legislativu, která 

je plně v souladu s mezinárodními úmluvami, reflektuje poţadavky stanovené 

Basilejskou úmluvou i rozhodnutími rady OECD a je z ní zřejmá snaha chránit ţivotní 

prostředí i mimo své členské země. Obsahuje dokonce poţadavky, které na mezinárodní 

úrovni doposud nevstoupily v platnost, jako např. úplný zákaz vývozu nebezpečného 

odpadu do rozvojových zemí obsaţený v dodatku Basilejské úmluvy.  

Česká právní úprava je plně v souladu s předpisy práva EU. Přeshraniční část 

přepravy odpadŧ je v zásadě upravena pouze evropskými nařízeními č. 1013/2006 a 

1418/2007, která jsou u nás přímo závazná a aplikovatelná a stanoví trojí reţim 

přepravy: 1. která je zcela zakázána, 2. která podléhá oznamovací povinnosti a 3. 

která podléhá pouze informační povinnosti. Odpady, které je zakázáno přepravovat, 

jsou vymezeny vhodným zpŧsobem. Oznamovací povinnost zaručuje reţim přepravy, 

který je pod kontrolou státních orgánŧ, a moţnost příslušného orgánu ji nepovolit je 

dostatečnou zárukou ochrany ţivotního prostředí, ale dle mého názoru pouze pokud jde 

o pohyb odpadŧ v rámci EU, případně jeho dovozu do EU. Podobná situace je v případě 

třetího typu přepravy s informační povinností.  

Dospěl jsem k poměrně vyhraněnému závěru, ţe z pohledu EU by bylo zcela 

dostačující umoţnit pohyb odpadů pouze v rámci EU, případně zachovat moţnost 

jejich dovozu do EU a vývozu do zemí OECD, ale vývoz odpadů do jiných 

(nečlenských EU nebo OECD) zemí by bylo vhodné zcela zakázat. Je to sice poměrně 

extrémní řešení, které není v souladu s myšlenkou volného obchodu a liberálním 

pojetím ekonomiky, ke kterému se v jiných oblastech téţ hlásím, ale je nutné v rámci 

ochrany ţivotního prostředí. Toto tvrzení opírám o následující argumenty: 1. 

Jednoznačně dochází k tomu, ţe subjekty vyváţející odpady jak reţim zeleného, tak 

ţlutého seznamu zneuţívají. Není v silách celních ani ostatních orgánŧ veškerý převoz 

odpadŧ zkontrolovat, odebírat z něj vzorky a vyhodnocovat je. V praxi se často stává, ţe 

je fakticky vyváţen jiný odpad, neţ který je deklarován. Vizuálně nemusí odpad 

vykazovat ţádné nebezpečné vlastnosti a nemusí se lišit od odpadu nezávadného, přesto 

mŧţe být znečištěn nebo smíchán s nebezpečným odpadem, a proto ani jeho letmá 
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kontrola není dostatečná. 2. I kdyţ je vyváţen odpad zeleného seznamu a nedochází 

k ţádnému protiprávnímu jednání v jeho přepravě, tento odpad je často v zemích 

přijetí zpracováván způsobem, který poškozuje ţivotní prostředí a lidské zdraví. 

EU nemŧţe za svými hranicemi zkontrolovat, jak je s přijatým odpadem naloţeno. 

V zemích OECD se dá ještě předpokládat, ţe to bude podobně jako v EU, ale jinde ne. 

Poţadavek aby byl odpad předán pouze osobě, která provozuje zařízení dle místní 

legislativy je nedostatečný. Vzhledem ke korupci a poměrŧm v rozvojových zemích 

není problém si obstarat jakékoliv potvrzení, navíc kontroly a vymáhání uloţených 

povinností jsou na velmi nízké úrovni, takţe i kdyţ se příjemce prokáţe osvědčením, 

není zdaleka zaručeno, ţe odpad u něj skončí. Skutečnost, ţe příjemci odpadu 

v rozvojových zemích jsou schopni nabídnout za odpad vyšší cenu neţ zpracovatelé 

v EU a ještě pokrýt náklady na přepravu je dána tím, ţe mají niţší náklady na 

zpracování odpadu. Ty ale nevyplývají pouze z niţších nákladŧ na pracovní sílu, ale 

jsou často zpŧsobeny výrazně niţší úrovní ochrany ţivotního prostředí a nedodrţováním 

bezpečnostních předpisŧ. Tato situace je označována jako eko-dumping a je neţádoucí. 

3. V EU se nachází dostatečné recyklační kapacity pro zpracování odpadu. V řadě 

členských zemí je dokonce nadbytek těchto kapacit a není proto vhodné vyváţet odpad 

za účelem zpracování do zahraničí. Jeho vývoz ubírá pracovní příleţitosti a nechává 

nevyuţité kapacity, které často vyrostly za pomoci dotací. Nemá smysl dotovat 

výstavbu zařízení, která pak pro nedostatek suroviny nemohou pracovat na plný výkon. 

4. Odpad je třeba v určitých případech chápat jako cennou surovinu, např. kovový 

šrot, a protoţe zdroje surovin jsou omezeny a budou jednou vyčerpány, měla by si je 

EU chránit. 5. Vývoz odpadu není v souladu s principem blízkosti, přeprava odpadŧ 

jednak představuje potenciální nebezpečí pro ţivotní prostředí a dále sama o sobě 

zatěţuje ţivotní prostředí. Výhody, které volný obchod s odpady přináší, nemohou 

vyváţit jeho negativní dopady v podobě poškození ţivotního prostředí a lidského 

zdraví, ke kterému často v cílových zemích dochází.   

Systém dozoru a kontroly nad dovozem odpadŧ do ČR, postavení a pravomoci 

správních orgánŧ, jak jsou nastaveny v ZOdp., je podle mého názoru dostačující. To 

potvrdily i výsledky činnosti správních orgánŧ v případě nelegálních dovozŧ odpadŧ do 

ČR, jejichţ intenzita kulminovala v letech 2005 aţ 2006 a které se do dnešních dnŧ 

v zásadě podařilo vymýtit. Přesto existují moţnosti právní úpravu zlepšit. 1. Za 
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nevhodný povaţuji systém, kdy o skutečnosti, zda převáţená věc je odpadem, 

rozhoduje místně příslušný krajský úřad. V případě kontrol přepravy by tato 

pravomoc měla být svěřena ČIŢP, která se často spolu s celními orgány těchto kontrol 

účastní a disponuje dostatečným odborným potenciálem. Pokud by to nebylo moţné, 

bylo by alespoň vhodné stanovit co nejkratší lhŧtu, např. 72 hodin, ve které by byl 

krajský úřad povinen rozhodnout. Stávající právní úprava, podle které má dle správního 

řádu krajský úřad na vydání rozhodnutí 30 dní, není dostatečně operativní. 2. Značným 

omezením výkonu kontrolní činnosti je nemoţnost inspektorů ČIŢP vstupovat do 

objektŧ nepodnikajících osob. Myslím, ţe by pravomoc ČIŢP měla být rozšířena a 

v případě dŧvodného podezření, ţe se v objektu nachází nelegálně nebo nesprávně 

uskladněné odpady, by jim měl být umoţněn vstup i do objektŧ nepodnikajících osob. 

Toto oprávnění by se vztahovalo pouze na objekty, které neslouţí k bydlení. 3. Praxi 

zcela nevyhovující se ukázala úprava kauce, kterou mohou vyměřit celní orgány. Bylo 

by vhodné výrazně zvýšit její max. výši a zakotvit moţnost nechat ji zaplatit subjekt 

odpovídající za přepravu odpadŧ i jinak neţ v hotovosti řidičem. 4. Dle zkušeností 

z praxe chybí odstavná místa, kam je moţno odklonit ze silnice kamion, vyuţije-li 

celní orgán svého oprávnění nařídit přerušení přepravy v případě podezření na 

nedovolenou přepravu odpadŧ. Bylo by vhodné v okruhu do 25 km od státní hranice 

vybudovat a jasně vymezit místa, kde by mohla být vozidla odstavena.  

Protiprávní jednání a právní odpovědnost za něj je téţ dle mého názoru upravena 

dobře. Jediným slabým místem je nedostatečná moţnost pouţitelnosti odpovědnosti za 

ekologickou újmu.  

Cílem této diplomové práce bylo podat ucelený pohled na právní aspekty 

přeshraniční přepravy odpadŧ, popsat a vyloţit jednotlivé instituty a normy, které tuto 

oblast upravují, případně vyslovit doporučení, jak právní úpravu zlepšit a zhodnotit, 

jestli je přeshraniční přeprava odpadŧ vŧbec v zájmu ochrany ţivotního prostředí. Je 

moţno konstatovat, ţe oblasti vytyčené v cíli se podařilo v této diplomové práci v 

dostatečném rozsahu zpracovat a stanovený cíl práce byl naplněn. 
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TZ  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisŧ 

VP  Vedlejší produkt 

ZOdp.   Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
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72 
 

Abstrakt v českém jazyce  

 

Právní reţim přeshraniční přepravy odpadů 

Cílem mojí diplomové práce na téma “Právní reţim přeshraniční přepravy 

odpadŧ” je podat ucelený pohled na právní aspekty přeshraniční přepravy odpadŧ, 

popsat a vyloţit jednotlivé instituty a normy, které tuto oblast upravují, ať uţ se jedná o 

dokumenty práva mezinárodního, Evropské unie nebo českého; dále zhodnotit, zda 

právní úprava disponuje dostatečnými nástroji umoţňujícími náleţitou ochranu 

ţivotního prostředí a jestli je vŧbec přeshraniční přeprava odpadŧ z pohledu ochrany 

ţivotního prostředí ţádoucí či nikoli.  

Práce je rozdělena do jedenácti kapitol. První tři kapitoly představují teoretický 

úvod do problematiky. Kapitola jedna obsahuje cíle a definici právní úpravy 

přeshraniční přepravy odpadŧ, druhá kapitola vyjmenovává základní principy práva 

ţivotního prostředí a popisuje jejich vztah k přeshraniční přepravě odpadŧ a třetí 

kapitola shrnuje historický vývoj a východiska, která vedla ke vzniku právní úpravy 

přepravy odpadŧ v mezinárodním měřítku.  

Prostřední část práce, ve čtvrté aţ osmé kapitole analyzuje platnou právní 

úpravu. Nejprve jsou ve čtvrté kapitole popsány mezinárodní prameny práva – 

Basilejská úmluva, Úmluva z Bamaka a další mezinárodní smlouvy a dokumenty. Pátá 

kapitola vymezuje prameny práva EU, kdyţ obsahuje krátký popis historického vývoje  

a seznam v současnosti platných předpisŧ v EU. Šestá kapitola podává výčet pramenŧ 

práva v České republice. Sedmá kapitola definuje základní pojmy, činnosti a subjekty, 

které se v oblasti nakládání s odpady vyskytují. Kapitola osm představuje hlavní těţiště 

analýzy platné právní úpravy, rozebírá tři rozdílné reţimy stanovené pro přepravu 

odpadŧ v mezinárodním měřítku nařízeními EU č. 1013/2006 a 1418/2007 a vymezuje 

povinnosti a postavení subjektŧ, které se přepravy účastní.   

Závěrečná část práce se v kapitolách devět aţ jedenáct věnuje funkci a postavení 

správních orgánŧ, které se podílí na kontrole a dozoru nad přepravou odpadŧ, moţnému 

protiprávnímu jednání a právní odpovědnosti za něj v přeshraniční přepravě odpadŧ.  
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English abstract 

 

Legal regime of transboundary shipments of waste 

The aim of my thesis titled „Legal regime of transboundary shipments of waste“ 

is to deliver a comprehensive analysis of legal aspects of cross-border shipments of 

waste. The thesis aspires to describe and interpret the various regulations and norms that 

govern this area, regardless of whether they are of international, European or national 

origin; it also evaluates whether the legislation provides sufficient tools for protection of 

the environment and whether the cross-border shipments of waste are desirable from the 

perspective of environmental protection.  

The thesis consists of eleven chapters. The first three chapters provide a 

theoretical introduction to the topic - chapter one contains the basic objectives and 

definition of the legal regulation of cross-border shipments of waste; chapter two 

outlines the fundamental principles of the environmental law and their applicability to 

the shipments of waste; and chapter three introduces the reader to the historical 

development of the subject matter in question. 

Chapters four to eight of the paper are devoted to the description and analysis of 

the legislation currently applicable. The fourth chapter describes international treaties 

such as Basel, Bamako, and other conventions. The fifth chapter focuses on legislation 

of the European Union, gives a brief historical overview of its development and lists the 

legislation in force. Chapter six enumerates the Czech legislative norms and points out 

the milestones of the legal development in the Czech Republic. Chapter seven defines 

and interprets the elementary terms, entities and activities which appear in legal 

regulations. The eighth chapter covers the three main regimes established for the 

shipments of waste to and from the EU by the EU regulations No. 1013/2006 and 

1418/2007 and analyzes the responsibilities and obligations of the subjects involved. 

The final part, in chapters nine to eleven, examines the competencies and the 

position of the administrative bodies involved in the control of the movements of waste. 

It also looks into the areas of illegal shipments, potential infringements and liability for 

damages caused by the shipments of waste. 
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