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Úvod
Odpad jako produkt lidské společnost provází lidstvo již od jeho
počátků. Dodnes je možné prostřednictvím jeho zkoumání sledovat způsob
života a návyky generací, které žily před stovkami či dokonce tsícovkami
let. S nástupem moderní industriální společnost se stala produkce odpadů
více zatěžující než kdykoliv dříve. Ohromné množství odpadu
vyprodukovaného moderní společnost ohrožuje nejen životní prostředí a
lidské zdraví, ale zároveň ukrajuje velký díl z omezených zásob surovin.
Toto plýtvání zdroji pak může v budoucnu vést k omezení dalšího rozvoje
společnost.
Evropská unie věnuje odpadovému hospodářství stále větší a větší
pozornost s cílem omezit produkci odpadu a není se čemu divit. Jen
v samotné EU bylo v roce 2014 vyprodukováno přes 2 500 mil. tun odpadu,
z čehož bylo 95 mil. tun označeno jako nebezpečný odpad.1 Zároveň se
snahou o omezování produkce odpadu však EU nabízí možnost s odpadem
obchodovat a generovat tak zejména při dalším využit odpadu zisk. Co se
týká množství odpadu přepravovaného v rámci EU, lze za příklad užít
Českou republiku nebo Německo. Pouze do ČR bylo v roce 2015 ze států EU
dovezeno přes 1,7 mil. tun odpadu a zase naopak z ČR bylo vyvezeno do
členských států EU přes 2,5 mil. tun odpadu2. Dovoz a vývoz odpadů do
států mimo Evropskou unii byl prot tomu ve stejném roce v podstatě
zanedbatelný3. Do Německa bylo ve stejném roce ze zemí EU dovezeno
přes 5,8 mil. tun odpadu4 a z Německa do ostatních členských států více

1Eurostat, dostupné na htp://ec.europa.eu/eurostat/statstcsexplained/index.php/Waste_statstcs
2Český statstcký úřad, dostupné na
htps://www.czso.cz/documents/10180/48436959/280029-16.pdf/15910262-39cc-4513833c-95c46a409922?version=1.0
3Český statstcký úřad, dostupné na
htps://www.czso.cz/documents/10180/48436959/280029-16.pdf/15910262-39cc-4513833c-95c46a409922?version=1.0
4Spolkový úřad pro životní prostředí, dostupné na
htp://www.umweltbundesamt.de/sites/default/iles/medien/378/dokumente/zeitreihe_i
mport_notizierungspfichtge_abfaelle_nach_staaten_0.pdf
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než 2,7 milionu tun odpadu5. Stejně jako v ČR byl vývoz a dovoz mimo státy
EU v poměru s celkovým množstvím odpadu velmi nízký6. Při pohledu do
statstk obou zemí z minulých let je také vidět postupný nárůst množství
přepravovaného odpadu.7
Přeprava odpadu mezi výše zmíněnými zeměmi může také sloužit
jako důkaz toho, jak problematcká může přeprava odpadu někdy být. Byť
nelegální dovoz odpadu z Německa zejména do Severních Čech8 proběhl již
před řadou let, je stále připomínkou toho, jaké škody může nelegální
přeprava odpadu napáchat na životním prostředí jednotlivých členských
zemí a jak dlouho může odstranění jejích následků trvat 9. Právě z důvodu
závažných negatvních důsledků je právní úprava přepravy odpadu velice
důležitá, a to zejména na evropské úrovni vzhledem k její koncepci volného
pohybu zboží. Pohyb odpadu v rámci EU, ale i mimo ni, je nutné nejen
regulovat a kontrolovat, ale zároveň jej i alespoň částečně omezovat tak,
aby byla zmírněna rizika, která jsou právě s přepravou odpadu spojená.
Téma „Právní úprava přepravy odpadu v Evropské unii“ jsem si
vybral z toho důvodu, že se dle mého názoru jedná o oblast stále se
rozvíjející a v jejímž rámci bylo v minulost spácháno množství protprávních
činů10. S mým výběrem souvisí i skutečnost, že sám pocházím ze Severních
Čech, které byly častým cílem nelegální přepravy odpadů, zejména krátce
po přistoupení ČR do Evropské unie. Zároveň jsem chtěl také využít svůj
výměnný pobyt na TU Dresden ke sběru zdrojů, které jsou v ČR jen těžko
dostupné.
5Spolkový úřad pro životní prostředí, dostupné na
htp://www.umweltbundesamt.de/sites/default/iles/medien/378/dokumente/zeitreihe_
export_notizierungspfichtge_abfaelle_nach_staaten_0.pdf
6 Kromě států OECD
7 htp://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/transboundary-waste-shipments
8 Libčeves, Milovice
9 Poslední kamion s odpadem odjel z Libčevsi 24. 11. 2011 – zpráva ČIŽP z roku 2011,
dostupná na webových stránkách
htp://www.cizp.cz/ZarealuvLibcevsiodjelzpetdoNemeckaposlednikamionsnelegalnedovez
enymiodpady.html
10 Nelegální přeprava odpadu z Německa mezi roky 2005-2006 do obcí Libčeves, Milovice,
Sosnová a další, viz zpráva ČIŽP z roku 2006 či z 2011, dále pak dovoz nelegálního odpadu
z Německa do Maďarska v roce 2006 viz. Rozhodnut soudu v Badensku-Wurrtembersku,
htp://www.vghmannheim.de/pb/,Lde/1214040/
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Cílem mé práce je představit základní aspekty právní úpravy
přepravy odpadu v rámci EU, její historii a dále popsat její současný stav. V
práci se zaměřuji zejména na Nařízení č. 1013/2006 o přepravě odpadů
(dále jen „Nařízení“ nebo „Nařízení č. 1013/2006“), na jeho výklad a
význam a zároveň na jeho mezinárodněprávní kořeny. Současně
porovnávám jeho adaptaci ve dvou členských státech EU, a to konkrétně
v ČR a v Německu. Práci rozděluji na osm kapitol. První kapitola se zabývá
mezinárodněprávním základem evropské úpravy, druhá se věnuje
historickému vývoji právní úpravy přepravy odpadů a ve třet vymezuji
pojmy, které ve svých ustanoveních Nařízení používá a které jsou nezbytné
k jeho pochopení a správné aplikaci. Čtvrtá kapitola obsahuje v současnost
platné právní prameny pro regulaci přepravy odpadu v EU, na níž navazuje
pátá část práce, kde se věnuji adaptaci Nařízení v ČR a Německu a zároveň
tyto adaptace srovnávám. Šestá kapitola pojednává o úloze správních
orgánů při přepravě odpadu, jejíž postupný průběh je popsán v kapitole
sedmé. Poslední osmá kapitola obsahuje odpovědnost za protprávní činy,
kterých se subjekty působící při přepravě odpadu mohou dopustt.
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1. Základ evropské úpravy přepravy odpadů
v mezinárodním právu
Evropská právní úprava přepravy odpadů úzce navazuje na
mezinárodní dokumenty11, které vznikly na půdě mezinárodních organizací
jako OSN nebo OECD. Jelikož jsou členské státy EU členy těchto
mezinárodních organizací, či přímo sama Evropská unie je signatářem
těchto mezinárodních dokumentů, musí i ona tyto dokumenty ve své
legislatvě zohlednit a jejich případné změny do svých právních předpisů
zapracovat. Samo Nařízení č. 1013/2006 pak odkazuje na tyto mezinárodní
dokumenty přímo ve své Preambuli12.

1.1. Basilejská úmluva
Jedním z nejvýznamnějších mezinárodních dokumentů, který musel
být Evropskou unií zohledněn a z velké část pak také zapracován Nařízením
č. 1013/2006 do evropské legislatvy, je Basilejská úmluva o kontrole
pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování –
Basel Conventon on the Transboundary Moveeents o razardous Wastes
and Their Disposal (dále jen „Basilejská úmluva“ či „Úmluva“). Basilejská
úmluva byla přijata dne 22. března 1989 na mezinárodní konferenci v
Basileji v rámci Programu OSN pro životní prostředí a vstoupila v platnost 5.
května 199213. Evropská unie přistoupila k Basilejské úmluvě hned při jejím
vzniku, ale v účinnost vstoupila tato úmluva pro Evropskou unii až 8. května
199414. Do dnešního dne přistoupilo k Basilejské úmluvě 186 států15.
Nejdůležitějším orgánem Basilejské úmluvy je Konference smluvních
stran16, která je složena ze zástupců jednotlivých vlád států, které k ní
11 MESSERSCHMIDT, Klaus, Europäisches Umweltrecht – C.H.Beck, München, 2011,
Strana 892 odst. 188, ISBN 978-3-406-59878-4
12 Články 3,4, 8, 9, 26, 28, 30, 34, 35, 37, 38 je Basilejská úmluva a článek 5 je Rozhodnut
OECD
13htp://www.basel.int/Countries/StatusofRaticatons/PartesSignatories/tabid/4499/De
fault.aspx
14http://www.basel.int/Countries/StatusofRaticatons/PartesSignatories/tabid/4499/De
fault.aspx
15 ČR ratikovala Basilejskou úmluvu 30. 9. 1993, Německo až 21. 4. 1995.
16 Článek 15 Úmluvy.
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přistoupily či ji ratikovaly. Konference je hlavním řídícím orgánem, který
ovlivňuje směr dalšího vývoje Basilejské úmluvy. Dalším orgánem
upraveným přímo v Úmluvě je Sekretariát17, který se zabývá
shromažďováním a poskytováním informací smluvním stranám o přepravě
odpadu dle Úmluvy, koordinací spolupráce mezi smluvními stranami, ale i
ostatními mezinárodními organizacemi a státy a jinými dalšími, především
technickými úkoly. Z rozhodnut Konference smluvních stran18 byly dále
zřízeny ještě tyto pomocné orgány: Otevřená pracovní skupina, Rozšířené
byro a Výbor pro plnění Úmluvy19.
Hlavním cílem Basilejské úmluvy je omezení přepravy
nebezpečného odpadu za účelem snížení rizik, které z této činnost plynou
pro životní prostředí20 a zdraví lidí. K dosažení tohoto cíle zakotvuje
Basilejská úmluva určité povinnost pro smluvní státy, zejména v čl. 4
Úmluvy. Příkladnými jsou:


Minimalizace vytváření odpadů21, a to nejen nebezpečných a nakládání
s nimi způsobem šetrným k životnímu prostředí22 („environeentally
sound eanageeent“).



Minimalizace přepravy odpadů přes hranice23, která je jedním ze
základních cílů Úmluvy, s nímž souvisí i kontrola24 a oznamování
přeshraniční přepravy odpadů.



Povinnost smluvních států označit nedovolenou přepravu odpadu jako
trestný čin25.



Zákaz dovozu a vývozu odpadu do států, které nejsou smluvní stranou
Basilejské úmluvy26. Taktéž je zakázán dovoz odpadů do států ležících
jižně od 60° jižní šířky, tedy do oblast Antarktdy 27 a dále dovoz

17 Článek 16 Úmluvy.
18 Na základě čl. 15 odst. 5 písm. e) Úmluvy.
19 htp://www.mzp.cz/cz/basilejska_umluva_kontrola_pohybu
20 Cíle Úmluvy jsou obsaženy zejména v její Preambuli.
21 Článek 4 odst. 2 písm. a) Úmluvy.
22 Článek 2 odst. 8 Úmluvy.
23 Článek 4 odst. 2 písm. d).
24 Celý článek 6 Úmluvy.
25 Článek 4 odst. 3 Úmluvy.
26 Článek 4 odst. 5 Úmluvy.
27 Článek 4 odst. 6 Úmluvy.
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nebezpečných odpadů do států, které jeho dovoz zakázaly. Absolutní
zákaz vývozu nebezpečných odpadů Basilejská úmluva neobsahuje 28, (to
by se mělo změnit se vstupem v platnost dodatku tzv. „Ban
Aeendeent“, viz níže).


Povinnost smluvních států převzít zpět exportovaný odpad, jehož
přeprava nemohla být legálně dokončena a zaplatt náklady na tento
převoz29.
Basilejská úmluva rozumí odpadem dle čl. 2 bodu 1 „látky nebo

předeěty, které jsou zneškodňovány nebo zaeýšleny ke zneškodnění nebo
jejichž zneškodnění požadují ustanovení vnitrostátních předpisů“. Této
deinici odpadu odpovídá i deinice ve Směrnici 98/2008/ES, o odpadech
(dále jen Směrnice 98/2008/ES), protože EU jako smluvní strana musela
svoji legislatvu deinici v Basilejské úmluvě přizpůsobit. Rozdílem je pouze
použit pojmu „zneškodnění“ místo „zbavení“, kdy jsou způsoby
zneškodnění odpadu pevně stanoveny v příloze IV Úmluvy30. Úmluva také
dále rozlišuje mezi „nebezpečnýe odpadee“ a „jinýei odpady“. Pod
prvním pojmem je třeba rozumět odpady, které se nachází v Příloze I
(kromě těch, které nemají žádnou vlastnost dle Přílohy III) nebo je za ně
označily smluvní státy. Jinými odpady jsou pak všechny ostatní odpady
mimo kategorii nebezpečných odpadů.
Za dobu platnost Basilejské úmluvy bylo přijato několik změn a
dodatků, které měly zohlednit vývoj přepravy odpadů ve světě, ovšem
některé z těchto dodatků nebyly do dnešní doby schváleny a ratikovány.
Příkladem může být již výše zmíněný dodatek týkající se úplného zákazu
vývozu nebezpečných odpadů ze zemí uvedených v Příloze VII (státy OECD,
EU a Lichtenštejnsko) do ostatních smluvních států, tzv. „Ban Aeendeent“,
který byl přijat na třet konferenci smluvních stran Basilejské úmluvy v roce

28KASTEN, Verena, Europarechtliche und völkerrechtliche Apekte der
grenzüberschretenden Abfallverbringung, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1996, strana
199, ISBN 3-631-31475-2
29 Článek 8 Úmluvy.
30 Takto byla koncipována i deinice „zbavení“ ve Směrnici 75/442/EHS.
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199531. Tento dodatek do dnešního dne nevstoupil v platnost, a proto bylo
na desáté konferenci v lednu 2017 přijato rozhodnut o zaměření se na
podporu ratikace tohoto dodatku zbylými smluvními stranami Basilejské
úmluvy32. V současnost chybí k platnost tohoto dodatku stále ještě jeho
schválení alespoň pět státy33. Německo i ČR tento dodatek již schválily34
Důvodem pro takto dlouhé schvalování dodatku „Ban Aeendeent“
je zejména argumentace některých zástupců průmyslu, že by takovýto
zákaz ohrozil obchod s druhotnými surovinami35 a že by také působil prot
samotnému cíli samotné Úmluvy, tedy ochraně životního prostředí, neboť
by zamezil vývozu nebezpečného odpadu ze států, které přitom nemají
technické kapacity na jeho odstranění či využit. Někteří autoři se také
zabývají otázkou, zda rozdělení států na dvě úrovně (OECD, EU,
Lichtenštejnsko a ostatní) neomezuje suverenitu méně rozvinutých zemí 36.
Zastánci dodatku pak jako argument nejčastěji uvádí omezení „toxického
kolonialiseu“, kdy vývoz toxického odpadu jako zdroje druhotných surovin
do rozvojových států ničí tamější životní prostředí a zisk z druhotných
surovin tyto ztráty nemůže pokrýt37. Přestože dodatek stále nebyl schválen
v rámci Basilejské úmluvy, Nařízení č. 1013/2006 již zákaz vývozu
nebezpečných odpadů mimo země OECD obsahuje38.
Osobně se domnívám, že dodatek „Ban Aeendeent“ a v něm
obsažený zákaz vývozu nebezpečných odpadů do států mimo OECD měl být
31KASTEN, Verena, Europarechtliche und völkerrechtliche Apekte der
grenzüberschretenden Abfallverbringung, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1996, strana
190, ISBN 3-631-31475-2
32htp://www.basel.int/Implementaton/LegalMaters/BanAmendment/Overview/tabid/1
484/Default.aspx
33htp://sdg.iisd.org/news/south-african-raticaton-brings-ban-amendment-closer-toentry-into-force/, htp://www.basel.int/Default.aspx?tabid=1344
34 ČR 28.2.2000 a Německo 24.5.2002.
35KASTEN, Verena, Europarechtliche und völkerrechtliche Apekte der
grenzüberschretenden Abfallverbringung, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1996, strana
190, ISBN 3-631-31475-2
36Blíže KASTEN, Verena, Europarechtliche und völkerrechtliche Apekte der
grenzüberschretenden Abfallverbringung, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1996, strana
200-201, ISBN 3-631-31475-2
37KASTEN, Verena, Europarechtliche und völkerrechtliche Apekte der
grenzüberschretenden Abfallverbringung, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1996, strana
201, ISBN 3-631-31475-2
38 Blíže čl. 36 Nařízení.
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smluvními státy schválen již dávno a pokud neměl být vložen přímo do
Basilejské úmluvy při jejím přijet, tak mělo dojít k jeho rychlému schválení
v roce 1995, kdy byl přijat. Výše zmíněný argument odpůrců dodatku, že by
jím byl omezen obchod s druhotnými surovinami a potlačen samotný cíl
Úmluvy, nepovažuji za dostatečně oprávněný. Státy OECD patří většinou
k vyspělejší část světa, a tedy mají i vyšší předpoklady k zajištění
technických kapacit pro likvidaci nebo využit nebezpečných odpadů.
Zajištění těchto kapacit je ovšem obvykle nákladnější než vývoz do
rozvojových zemí. V tomto vidím hlavní důvod, proč schvalování dodatku
trvá již přes dvacet let.
Basilejská úmluva také umožňuje smluvním státům uzavírat dohody
o přepravě odpadu s nesmluvními státy39. Tyto bilaterální, ale i
multlaterální dohody ovšem musí splnit stejné podmínky, jaké jsou
vyžadovány Basilejskou úmluvou.
Kromě samotného textu obsahujícího povinnost smluvních stran je
k Basilejské úmluvě také připojeno množství příloh. Příloha I obsahuje
seznam odpadů, které podléhají kontrole, Příloha II obsahuje odpady
vyžadující zvláštní pozornost (což jsou odpady vznikající v domácnostech
nebo jejich zbytky po jejich spalování v domácnostech), Příloha III obsahuje
seznam nebezpečných vlastnost odpadu, Příloha IV se zabývá způsoby
zneškodňování odpadu a doplňuje tak deinici zneškodňování v čl. 2 bodu 4
Úmluvy, Příloha V se pak věnuje informacím, které musejí být uvedeny
v oznámení o přepravě odpadu a v průvodním dokladu, Příloha VI upravuje
rozhodčí řízení, Příloha VII je součást „Ban Aeendeent“, a tedy ještě
nevstoupila v platnost (obsahuje seznam států, ke kterým se vztahuje zákaz
vývozu nebezpečného odpadu), Přílohy VIII a IX obsahují seznamy odpadů
(Seznam A – nebezpečné odpady, Seznam B – odpady bez charakteristky
jako nebezpečné). Právě tyto poslední dvě přílohy jsou základem pro
Nařízení č. 1013/2006 a jeho systém rozdělení odpadů 40.

39 Článek 11 Úmluvy.
40 Přílohy III a IV Nařízení.
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Za slabé místo Basilejské úmluvy jako celku považuji neurčitost
některých pojmů, která pak může vést k rozdílnému výkladu jednotlivými
smluvními státy. Příkladem může být pojem „nakládání s nebezpečnýei
odpady nebo s jinýei odpady způsobee šetrnýe k životníeu prostředí“ 41,
kdy jednotlivé smluvní státy mohou mít rozdílné představy o tom, co je
nakládání šetrné k životnímu prostředí. Jediným vodítkem k jeho výkladu,
tak může být deinice „znečištění“ v Káhirské směrnici42, která je dle
Preambule Úmluvy považována za její základ, a z níž se dá odvodit, že
nakládání šetrné k životnímu prostředí není takové jednání, které
poškozuje lidské zdraví nebo život rostlin a zvířat43. Dalším slabým místem
Basilejské Úmluvy je to, že smluvním státem není USA, které je přitom
jedním z největších vývozců elektronického odpadu na světě, který je právě
nejčastěji vyvážen do rozvojových zemí, kde zásadně poškozuje tamní
životní prostředí44.

1.2.

Rozhodnutí OECD
Dalšími mezinárodními právními dokumenty, které musely být

orgány EU zapracovány do evropských předpisů, jsou rozhodnut Rady
OECD. Právní dokumenty Rady OECD patří k nejstarším dokumentům
zabývajícím se regulací přeshraniční přepravy odpadu, protože první
rozhodnut v souvislost s touto problematkou bylo vydáno již od roku
198245.
OECD („Organizaton or econoeic cooperaton and developeent“)
je mezinárodní vládní organizací sdružující 35 států, mezi něž patří
nejvyspělejší státy světa jako Německo, USA nebo Velká Británie, ale i třeba
41 Článek 2 bod 8 Úmluvy.
42 Káhirská směrnice a zásady nakládání s nebezpečnými odpady způsobem šetrným k
životnímu prostředí přijaté Řídící radou Programu Organizace spojených národů pro
životní prostředí (UNEP) rozhodnutm 14/30 ze dne 17. června 1987.
43 Článek 1 písm. h) Káhirské směrnice a zásad nakládání s nebezpečnými odpady
způsobem šetrným k životnímu prostředí.
44htps://www.usnews.com/news/artcles/2016-04-22/the-rising-cost-of-recycling-notexportng-electronic-waste
45OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010, Strana 120 odst. 31, ISBN 978-3-45226215-8
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státy jako Mexiko a Chile. Hlavním orgánem OECD je Rada, která je
oprávněna vydávat pro členské státy závazná rozhodnut.
Pro evropskou úpravu přepravy odpadů bylo zřejmě nejpodstatnější
Rozhodnut C(92)39 ze dne 30. 3. 1992, o kontrole přeshraničního pohybu
odpadů určených k využit v rámci zemí OECD. Až do svého nahrazení v roce
200146 obsahovalo Rozhodnut C(92)39 rozdělení odpadů na tři kategorie:
červený, žlutý a zelený seznam odpadů47. Toto rozdělení určovalo i
podmínky pro přepravu jednotlivých druhů odpadů. Ke změně tohoto
systému došlo Rozhodnutm C(2001)107 ze dne 14. června 2001, které
přizpůsobilo systematku Přílohám VIII a IX Basilejské úmluvy přijatými
v roce 1998 a zrušilo tak tzv. „semaforový systém“48. Systém dvou
seznamů, žlutého a zeleného, obsažený v novém Rozhodnut převzalo i
Nařízení č. 1013/2006, s nímž byl také převzat systém notikací a schválení
přepravy odpadu.

1.3.

Ostatní mezinárodní dokumenty
Dalšími mezinárodními dokumenty, které se týkají přeshraniční

přepravy odpadů (vedle bilaterálních dohod mezi jednotlivými státy) jsou
např. Dohoda z Bamaka o kontrole přeshraniční přepravy nebezpečného
odpadu v Africe49, Úmluva z Waigani uzavřená mezi státy Tichomoří50 a také
Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech 51, která
byla do evropské legislatvy zapracována Nařízením č. 850/2004 52.

46 Rozhodnut C(2001)107
47 Přílohy Rozhodnut C(92)39
48OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 121 odst. 31, ISBN 978-3-45226215-8
49 „Baeako conventon on the Ban o the Ieport Into A rica and the Control o
Transboundary Moveeent and Manageeent o razardous Wastes Within A rica“ z roku
1991.
50 „Conventon to Ban the Ieportaton into Forue Island Countries o razardous and
Radioactve Wastes and to Control the Transboundary Moveeent and Manageeent o
razardous Wastes within the South Pacifc Region“ z roku 1995.
51 „Stockhole Conventon on Persistent Organic Pollutants“ z roku 2001.
52 Důvody k zapracování v Preambuli Nařízení č. 850/2004.
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2. Historický vývoj úpravy přepravy odpadů v Evropské
unii
Potřeba právně upravit přepravu odpadu a její kontrolu na evropské
úrovni úzce souvisí zejména s tzv. případem „Seveso“, který se udál v 70.
a 80. letech 20. stol. V roce 1976 došlo v italském městě Seveso k havárii
v chemické továrně na kraji tohoto města. Při této nehodě došlo k úniku
značného množství dioxinu, který kontaminoval okolí chemické továrny.
V roce 1982 mělo dojít k převozu 41 sudů obsahujících toxickou zeminu53 a
jiný odpad znečištěný při havárii do Francie, kde měl být ekologicky
zlikvidován. K tomu ovšem nedošlo a toxický odpad byl nalezen volně
uložený ve skladu ve vesnici Angilcourt nedaleko Paříže.
Na základě těchto zkušenost byla Radou schválena první směrnice
regulující přeshraniční přepravu odpadu, ale v té době pouze
nebezpečného54. Ovšem až do přijet Jednotného evropského aktu 1. 7.
1987 nebylo přijet celkové a konkrétnější právně závazné úpravy přepravy
odpadu možné, protože Evropské unii v této oblast chyběly výslovně
udělené pravomoci. Z tohoto důvodu byly Komisí dále vydávány převážně
pouze právně nezávazné a doporučující Akční programy 55.
Za důležitý mezník evropského práva životního prostředí je
považováno zavedení Článku 100 Smlouvy o Evropském hospodářském
společenství právě Jednotným evropským aktem, kterým byla EU výslovně
svěřena pravomoc v oblast ochrany životního prostředí. Nedlouho po něm
byl pak Komisí podán návrh na schválení Nařízení č. 259/93/ES o dozoru
nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o
její kontrole (dále jen „Nařízení č. 259/93“), které je přímým předchůdcem
Nařízení č. 1013/2006. Na rozdíl od prvního předpisu Evropského
53KASTEN, Verena, Europarechtliche und völkerrechtliche Apekte der
grenzüberschretenden Abfallverbringung, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1996, strana 1,
ISBN 3-631-31475-2,
54 Směrnice 84/631/EHS.
55KASTEN, Verena, Europarechtliche und völkerrechtliche Apekte der
grenzüberschretenden Abfallverbringung, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1996, strana 2,
ISBN 3-631-31475-2
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společenství, který se zabýval kontrolou přepravy odpadu, 56 se již nejednalo
o směrnici, ale o nařízení. Právě změna formy právního předpisu ze
směrnice na nařízení byla pro právní úpravu přepravy odpadů velice
důležitá. To ostatně dokazuje i fakt, že dodnes je přeprava odpadů jako
jediná část odpadového hospodářství EU upravena formou nařízení57.
Nařízením totž dochází k opravdovému sjednocení právní úpravy členských
států, a ne pouze k přiblížení právních úprav jako u směrnice, kdy je
členským státům stanoven pouze cíl právní úpravy a jak k němu dospějí, je
již pouze na nich.
Jedině touto formou tak mohla být zabezpečena jednotná aplikace
úpravy všemi členskými státy Evropské unie. Také mohlo dojít k zamezení
vytváření negatvních vedlejších efektů na vnitřním trhu EU, které by jinak
vznikly z toho důvodu, že na odpad je dle judikatury SDEU nahlíženo jako
na zboží58.
Nařízení č. 259/93 ovšem bylo již od svého vstupu v účinnost
provázeno mnoha změnami59 a také předpokládalo poměrně komplikovaný
systém pravidel, který spolu se zákazem přepravy a kontrolním řízením měl
určit, kam a za jakým účelem bude určitý odpad smět být převezen 60.
Z těchto důvodů se pak pokusila Rada u Komise zjistt, zda by bylo možné
systém zjednodušit při zachování stejného standardu ochrany životního
prostředí61. Na základě výsledků zkoumání tehdejší právní úpravy Komisí
bylo zjištěno, že právní úprava přepravy odpadů bude potřebovat hlubší
přepracování a nejspíše i vydání nového nařízení a nebude tedy již stačit
pouhá novela dosavadního nařízení62.

56 Směrnice 84/631/EHS.
57 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 96 odst. 4, ISBN 978-3-452-26215-8
58 Rozhodnut SDEU C-2/90 Komise vs. Belgie, EU:C:1992:310 ze dne 9. 7. 1992
59 Změny: Rozhodnut 94/721/ES Komise z 21.10.1994, Rozhodnut 96/660/ES Komise
z 14.11.1996, Nařízení 120/97 Rady ke změně Nařízení 259/93, Rozhodnut Komise
98/368/ES ze dne 18.5.1998, Nařízení Komise 2408/98 ze dne 6.11.1998, Rozhodnut
Komise 1999/816/ES ze dne 24.11.1999, Nařízení Komise 2557/2001 ze dne 28.12.2001.
60 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 97 odst. 5, ISBN 978-3-452-26215-8
61 Rozhodnut Rady z 24.2.1997 pracovní tsk 1997 C 76,1.
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3. Vymezení některých pojmů
Než přistoupím k analýze v současnost platné právní úpravy
přepravy odpadů na evropské úrovni, považuji za vhodné deinovat a
vymezit některé důležité pojmy, které jsou použity v Nařízení č. 1013/2006
a tedy i v této práci. Pojmy budou vysvětleny se zaměřením na to, jak jsou
chápány v evropském kontextu.

3.1.

Odpad
Vymezení pojmu odpad je klíčovým elementem nejen pro právní

úpravu přepravy odpadu, ale pro celé právo odpadového hospodářství a
patří k nejhůře deinovatelným pojmům63 práva odpadového hospodářství
a SDEU se k němu vyjádřil již v mnoha svých rozsudcích64. V průběhu let
SDEU několikrát interpretoval a někdy i poměrně překvapivě,65 co ještě je a
může být odpadem, a co již ve smyslu evropského práva odpad není 66.
Nařízení č. 1013/2006 v ustanovení vymezujícím pojem odpad
odkazuje na deinici odpadu v rámcové Směrnici 2006/12/ES o odpadech,
která byla v době přijímání Nařízení výchozím právním dokumentem pro
právo odpadového hospodářství v EU. Tato rámcová směrnice o odpadech
byla ovšem revidována skrze další Směrnici 2008/98/ES o odpadech (dále
jen „směrnice o odpadech“ nebo „Směrnice 2008/98/ES“) a právě na
základě jejích ustanovení vymezujících pojmy a jejích přechodných
ustanovení67 je v současnost nutné chápat a vykládat pojem odpad
v případě přepravy odpadu.

62 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 97 odst. 5, ISBN 978-3-452-26215-8
63 SOBOTKA, Michal. 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.
64 Např. Rozhodnut SDEU C-304/94 Tombesi, EU:C:1997:314 ze dne 25. 6. 1997, C-422/92
Komise vs. Německo, EU:C:1995:125 ze dne 10. 5. 1995, C-9/00 Palin Granit,
EU:C:2002:232 ze dne 18. 4. 2002
65 Označení kontaminované nevytěžené půdy (in situ) za odpad v rozhodnut C-1/03 Van
de Walle.
66 Rozhodnut SDEU C-1/03 Van de Walle, EU:C:2006:81 ze dne 7. 2. 2006
67 Článek 41 Směrnice 98/2008/ES, poslední věta.
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Směrnice o odpadech ve svém v čl. 1 odst. 1 písm. a) deinuje odpad
jako „jakoukoli látku nebo předeět, kterých se držitel zbavuje nebo eá v
úeyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil“. Aby tedy
byla věc označena jako odpad, musí splňovat kumulatvně tato dvě
kritéria68:
a) musí se jednat o látku nebo předmět, a
b) držitel se ji musí zbavovat, chtt zbavit nebo je k tomu nucen.
Nejprve k prvnímu kritériu, které říká, že odpad musí být látka nebo
předmět. Směrnicí o odpadech stále nedošlo k jasnému určení toho, zda je
odpad pouze movitou věcí nebo či se může jednat i o věc nemovitou. SDEU
se k této věci vyjadřoval ve svém rozhodnut C-1/03 Van de Walle, kde i
neúmyslné unikání látek do půdy ve smyslu čl. 1 písm. a) tehdy platné
Směrnice 75/442/EHS, jejíž deinice odpadu je v podstatě stejného znění
jako ve Směrnici 2008/98/ES69, označil jako zbavování se látky. Tímto
výkladem SDEU splnila tedy i kontaminovaná nevytěžená půda předpoklady
pro to, aby byla označena za odpad. Směrnice 2008/98/ES ovšem vyřešila
tento problém tak, že vyjmula kontaminovanou nevytěženou zeminu ze své
působnost70.
V druhém kritériu deinice odpadu je obsažen jak „subjektvní
pojem odpadu“ (držitel se věci nebo látky zbavuje či se jí chce zbavit), tak
„objektvní pojem odpadu“ (od držitele se požaduje, aby se látky nebo
předmětu zbavil.71
Objektvní pojem odpadu je závislý na vůli zákonodárce, který
označí určité předměty nebo látky za odpad. Otázkou ovšem je, zda se
povinnost některých látek či předmětů zbavit, překrývá na evropské i
národní úrovni. Příkladem může být opožděná transpozice směrnice do
vnitrostátního práva, což může způsobit, že povinnost zbavit se určité látky
68 MESSERSCHMIDT, Klaus, Europäisches Umweltrecht – C.H.Beck, München, 2011,
Strana 847 odst. 16, ISBN 978-3-406-59878-4
69 Viz deinice odpadu v obou směrnicích.
70 Článek 2 odst. 1 písm. b) Směrnice.
71 EPINEY,Astrid, Umweltrecht der Europäischen Union, Nomos Verlagsgesellschaf,
Baden-Baden, 2013, Strana 546 odst. 98, ISBN 978-3-8487-0503-0,
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či předmětu zůstane pouze na evropské úrovni a není vymahatelná vůči
soukromým osobám.
Subjektvní pojem odpadu je naopak závislý na vůli nebo jednání
samotného držitele a deinici pojmu „zbavení“ se předmětu či látky. Pojem
zbavení se látky nebo předmětu není směrnicí o odpadech nijak dále
deinován a záleží na výkladu SDEU.
Příkladem pro výklad SDEU, ve kterém se soud zabývá pojmem
odpadu a i tm, kdy má vlastník odpadu vůli se ho zbavit, je jeho judikatura
v oblast oddělení odpadu od vedlejšího produktu72. V případu C-9/00 Palin
Granit stanovil SDEU tři kritéria, která musí vedlejší produkt splňovat, aby
nebyl považován za odpad: 1) další využit látky nebo předmětu je jisté, 2)
nemusí být před použitm již nijak zpracován, 3) je součást nepřetržitého
výrobního procesu. Tato kritéria přejalo i ustanovení čl. 5 Směrnice
2008/98/ES, která jsou ještě doplněna o podmínku zákonnost dalšího
využit vedlejšího produktu. Tímto oddělením odpadu a vedlejšího
produktu je zabezpečeno, že vedlejší produkty budou při přepravě spadat
pod běžnou přepravu průmyslového zboží, a nikoliv pod přepravu odpadu
dle Nařízení73.
Jak již bylo výše zmíněno, nařízení má přímý účinek ve všech
členských státech a jeho zajímavým důsledkem je možnost rozdílu v deinici
pojmu odpad při přeshraniční přepravě odpadu a deinici pro účely
vnitrostátního práva. Rozdílná transpozice Směrnice, a tedy i pojmu
odpadu ve vnitrostátním právu může totž způsobit odlišení pojmu pro
přeshraniční přepravu, kdy je nutné použít přímo Nařízení a deinici ze
Směrnice, na kterou Nařízení ve svých ustanoveních odkazuje 74, a pro

72 Další rozhodnut SDEU zabývající se pojmem odpadu jsou např. Tombesi (C-224/95) a
Zanet (C-358/88), ve kterých se soud zabýval ekonomickou hodnotou odpadu, či Avesta
Polarit Chrome (C-114/01), kde se SDEU opět zabýval odlišením odpadu od vedlejšího
produktu.
73OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 204 odst. 30, ISBN 978-3-45226215-8
74 Článek 2 odst. 1 Nařízení.
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vnitrostátní přepravu, kdy je třeba užít vnitrostátní úpravu 75. To také
dokládá deinice odpadu v českém právu, jak je uvedena v § 3 odst.
1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která se od té ve Směrnici o
odpadech liší76 a tedy se liší i od deinice používané pro účely Nařízení.
Česká deinice odpadu totž označuje za odpad „každou eovitou věc, které
se osoba zbavuje nebo eá úeysl nebo povinnost se jí zbavit“ 77 a nikoliv
tedy látku a předmět. Tento rozdíl v současné době kvůli vynět
kontaminované zeminy (in situ) z působnost odpadové směrnice nehraje
významnější roli, ale mohlo by se tak stát, pokud by SDEU podobně jako
v již výše zmiňovaném případu Van de Walle označil za odpad i nemovitou
věc.

3.2.

Přeprava
Předchozí Nařízení č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v

rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole (dále jen
„Nařízení č. 259/93 ES“) deinici přepravy vůbec neobsahovalo a přeprava
je tak nově deinována až v Nařízení č. 1013/2006. Dle Nařízení se rozumí
přepravou doprava odpadů určených k využit nebo odstranění. Což je na
základě deiničního ustanovení Nařízení78, převoz odpadu po silnici,
železnici, letecky, po moři a po vnitrozemských vodních cestách. Tato
doprava je pak plánována nebo se uskutečňuje: a) mezi zemí a jinou zemí,
b) mezi zemí a zámořskými zeměmi a územími nebo jinými oblastmi pod
ochranou dané země, c) mezi zemí a územím, které podle mezinárodního
práva není součást žádné země, d) mezi zemí a Antarktdou, e) z jedné
země přes některou z výše uvedených oblast, f) v rámci země přes
některou z výše uvedených oblast, která začíná i končí ve stejné zemi, g) do
země ze zeměpisné oblast, která nespadá pod jurisdikci žádné země 79.
75OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 190, odst. 3, ISBN 978-3-452-262158
76Německý „Kreislaufwirtschafsgesetz“ obsahuje stejnou deinici jako Směrnice
98/2008/ES.
77 Viz § 3 odst. 1 ZOdp.
78 Článek 2 bod 33 Nařízení.
79 Článek 2 bod 34 Nařízení.
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3.3.

Nebezpečný odpad
V důsledku toho, že Nařízení bylo přijato v roce 2006, odkazuje ve

svém deiničním ustanovení u nebezpečného odpadu opět na již zrušenou
směrnici, tentokrát ovšem na Směrnici 91/689/EHS o nebezpečných
odpadech ve znění Směrnice 94/31/ES. Přechodná ustanovení nás ovšem
opět dovedou k aplikaci deinice, která je použita v současnost platné
Směrnici 2008/98/ES.
Dle této deinice je nebezpečným odpadem takový odpad, „který
vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastnost uvedených v příloze III“
této směrnice. Tato příloha ovšem byla nahrazena Nařízením č.
1357/2014,80 které obsahuje seznam nebezpečných vlastnost látek jako
např. mutagenní, toxické atd. a odkazuje dále na Nařízení č. 1272/2008 o
klasiikaci, označování a balení látek a směsí, které tyto pojmy dále
konkretzuje a vysvětluje.
V ČR se zařazování do kategorie nebezpečných odpadů provádí na
základě § 6 zákona o odpadech. Dle něho je nebezpečným odpadem takový
odpad, který obsahuje alespoň jednu z nebezpečných vlastnost uvedených
v Nařízení č. 1357/2014 (tmto je transponována Směrnice 2008/98/ES), je
uveden ve vyhlášce č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů jako nebezpečný
odpad, nebo je smíšen či znečištěn některým z odpadů uvedených v této
vyhlášce.

3.4.

Barevné seznamy odpadů
Barevné seznamy odpadů slouží k určení režimu přepravy odpadu a

jsou rozděleny především podle nebezpečnost jednotlivých odpadů.
Rozdělení odpadů podle barev bylo zavedeno nařízením Rady OECD
C(92)39. V současnost platné Nařízení č. 1013/2006 tento systém rozdělení
odpadů převzalo, ale rozděluje odpad již pouze do dvou seznamů,
„zeleného“ a „žlutého“. Zvláštní skupinu tvoří odpady, jejichž vývoz je
80 Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje
příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení
některých směrnic.
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zakázán dle čl. 36 Nařízení a které jsou obsaženy v příloze V Nařízení. Jsou
to odpady, které nesmí být vyváženy za účelem dalšího využit do zemí, na
něž se nevztahuje rozhodnut Rady OECD.
Zelený seznam je uveden v příloze III Nařízení a je tvořen odpady
uvedenými v příloze IX Basilejské úmluvy (tyto jsou označeny písmenem B a
čtyřmístným kódem), a zároveň dalšími odpady, které byly navíc zařazeny
na tento seznam Nařízením (ty jsou označeny písmenem G a taktéž
čtyřmístným kódem).
Žlutý seznam je uveden v příloze IV Nařízení a je tvořen odpady
uvedenými v přílohách II a VIII Basilejské úmluvy (tyto jsou označeny
písmenem A a čtyřmístným kódem) a dalšími odpady, které byly zařazeny
na tento seznam až Nařízením (ty jsou označeny písmeny A nebo B,
čtyřmístný kód se už ovšem neobjevuje u všech odpadů zařazených pod
písmeno B).
Komise může tyto přílohy Nařízení na základě zmocnění81 měnit
skrze svá nařízení, aby tak zohlednila technický a vědecký pokrok či změny
dohodnuté v rámci Basilejské úmluvy či rozhodnut Rady OECD.
Jak již bylo výše zmíněno, na úrovni ČR existuje ještě Katalog
odpadů,82do kterého jsou odpady zařazovány pro jejich identikaci při
nakládání s odpady v rámci ČR. Nebezpečné odpady jsou v něm označeny
hvězdičkou a vztahuje se pak na ně speciální úprava při jejich přepravě, a to
i vnitrostátní.83 Žlutý seznam v Nařízení pak obsahuje většinou dle Katalogu
odpadů nebezpečné odpady.

3.5.

Využití odpadu
Deinice pojmu využit odpadu je velice důležitá, jelikož možnost

dalšího využit odpadu může zásadně ovlivnit režim přepravy takovéhoto

81 Článek 58 odst. 1 Nařízení.
82 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
83 Např. § 13 ZOdp. zvláštní balení a označování nebezpečných odpadů, dle § 24 odst. 1
písm. d) ZOdp. ohlašování a evidence přepravy nebezpečných odpadů.
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odpadu84. Směrnice 2008/98/ES, z jejíž deinice Nařízení vychází, vymezuje
využit odpadů jako jakoukoliv „činnost, jejíež hlavníe výsledkee je, že
odpad slouží užitečnéeu účelu te, že nahradí jiné eateriály, které by jinak
byly použity ke konkrétníeu účelu, nebo jejíež výsledkee je, že je odpad
upraven k toeuto konkrétníeu účelu, a to v danée zařízení nebo v širšíe
hospodářství. V příloze II je uveden nevyčerpávající seznae způsobů
využit“. Na rozdíl od odstranění je využit deinováno skrze pozitvní
deinici, ale i zde je odkaz na přílohu obsahující pouze demonstratvní výčet
způsobů využit odpadu.
Na rozdíl od odstranění odpadu, kdy je v jednom případě látka nebo
předmět odstraněn tak, že už prostě není (např. spálen), nebo kdy je
v druhém případě odstraněn tak, že je někde uložen (např. skládkován),
přestává být procesem využit látka nebo předmět odpadem, protože
vlastník se již nechce tohoto nově vzniklého produktu zbavit (není již
odpadem ze subjektvního pohledu) nebo k tomu není nucen (není
odpadem ani z objektvního pohledu)85. K tomu se vztahuje čl. 6 Směrnice
2008/98/ES, který stanovuje podmínky, za kterých není na zpracovaný
odpad již dále nahlíženo jako na odpad. Směrnice pro tento stav ukládá
následující podmínky: a) látka nebo předmět se běžně využívají ke
konkrétním účelům, b) pro tuto látku nebo předmět existuje trh nebo
poptávka, c) látka nebo předmět splňují technické požadavky pro konkrétní
účely a vyhovují stávajícím právním předpisům a normám použitelným na
výrobky, d) využit látky nebo předmětu nepovede k celkovým nepříznivým
dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví. Transpozice tohoto
ustanovení Směrnice byla provedena jak v českém zákoně o odpadech, tak
v německém zákoně o odpadech – „Kreislau wirtschafsgesetz“86 (dále jen
„KrWG“). Česká úprava87 k tomu navíc obsahuje podmínky, že využit věci je
v souladu se zvláštními předpisy, případně že věc splňuje další kritéria,
84 Možnost zjednodušeného řízení pro odpady uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. b) Nařízení.
85 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 206, ISBN 978-3-452-26215-8
86 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaf und Sicherung der umweltverträglichen
Bewirtschafung von Abfällen ze dne 24. 2. 2012
87 Viz § 3 odst. 6 ZOdp.
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pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo použitelným předpisem
Evropské unie.88 Německý zákon oprot tomu obsahuje tytéž podmínky,
jako jsou ukotveny ve Směrnici.
Zejména při přepravě odpadu za účelem jeho energetckého využit
na území členských států je nutné pečlivě zkoumat, zda jsou pro tento typ
využit splněny všechny podmínky. V ČR musí takovýto odpad splňovat
podmínky stanovené § 23 zákona o odpadech, který určuje, kdy je možné
spalování odpadu považovat za jeho další využit a kdy se jedná o jeho
odstranění. Přesný vzorec pro výpočet energetcké účinnost pak obsahuje
příloha 12. tohoto zákona, a který je v podstatě doslovným přepisem
vzorce obsaženým v poznámce pod čarou v příloze II Směrnice 98/2008/ES.

3.6.

Odstranění odpadu
Odstranění odpadu je opět deinováno skrze Směrnici 2008/98/ES,

jako „jakákoli činnost, která není využite, a to i v případě, že tato činnost
eá jako vedlejší důsledek znovuzískání látek nebo energie. V příloze I je
uveden nevyčerpávající seznae způsobů odstraňování“. Z textu deinice
vyplývá, že jde o negatvní vymezení pojmu odstraňování odpadu a
v příloze je opět uveden pouze demonstratvní výčet způsobů
odstraňování, který zjednodušuje případnou aplikaci Nařízení a Směrnice
na nové způsoby a metody odstranění odpadu.

3.7.

Zařízení
Přestože Nařízení č. 1013/2006 deinici zařízení neobsahuje, i když

tento pojem ve svých ustanoveních používá, tak je tento pojem pro
přepravu odpadu nesmírně důležitý, neboť určuje, kam může být odpad při
přeshraniční přepravě dovezen a kde může být dále využit nebo odstraněn.
Jak již bylo výše zmíněno, pojem zařízení v Nařízení blíže vysvětlen není a je
88Např. Nařízení č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria
vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.
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proto nutné k jeho deinici použít vnitrostátní právní úpravu členských
států. V ČR je to zákon o odpadech, podle kterého je zařízení „technické
zařízení, eísto, stavba nebo část stavby“89. Zákon o odpadech dále
rozděluje zařízení na několik druhů: pro sběr a výkup odpadu, pro
odstraňování a využívání odpadu90. K provozování takového zařízení je
nutné získat souhlas, který vydává krajský úřad 91. Dle zákona také nemůže
převzít odpad jiná osoba než provozovatel zařízení či při splnění určitých
podmínek obec.92 To však neplat, pokud se jedná o převzet nezbytného
množství vzorků odpadů k rozborům, zkouškám, analýzám pro účely
stanovení skutečných vlastnost a splnění požadavků pro převzet odpadů
do zařízení, pro účely vědy a výzkumu nebo jiné účely, které nejsou
nakládáním s odpady dle zákona o odpadech.93

3.8.

Oznamovatel
Osoba oznamovatele je pro použit Nařízení č. 1013/2006 osobou

velice důležitou. Oznamovatel je ten, kdo hodlá přepravu odpadu provést,
je oprávněn vyplnit a podat dokumenty vyžadované Nařízením v čl. 4 odst.
1. a zároveň je i tm, kdo je povinen odpad převzít zpět, pokud nemůže být
přeprava odpadu legálně dokončena.
Pojem oznamovatele je Nařízením deinován dvojmo, a to podle
toho, jestli přeprava odpadu začíná v členském státě EU, nebo je odpad na
území EU dovezen či přes něj pouze převážen.
3.8.1. Přeprava odpadu začíná v členském státě EU
Dle čl. 2 čísla 15 písm. a) Nařízení musí oznamovatel splnit
kumulatvně tyto podmínky:
a) Musí být právnickou nebo fyzickou osobou,

89 Viz § 4 odst. 1 písm. f) ZOdp.
90 Viz § 14 ZOdp.
91 Viz § 14 odst. 1 ZOdp.
92 Viz § 12 odst. 3 ZOdp.
93 Viz § 12 odst. 3 poslední věta ZOdp.
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b) Být osobou podléhající jurisdikci členského státu, ve kterém má
přeprava započít,
c) Tato osoba tuto přepravu zamýšlí provést nebo ji nechat provést,
d) Je povinna tuto přepravu oznámit,
e) Jedná se o osobu mající alespoň jednu z vlastnost uvedených
ustanoveních i) až vi) tohoto článku94.
3.8.2. Přeprava odpadu začíná ve třetím státě
V tomto případě se osoba oznamovatele určí podle předpisů
daného státu, kde přeprava odpadu začíná. Pokud takovéto přepisy nejsou,
je oznamovatelem držitel odpadu v době jeho vývozu.

3.9.

Příjemce
Příjemcem se dle čl. 2 odst. 15 Nařízení rozumí „osoba nebo podnik

spadající pod jurisdikci zeeě určení, jiež je odpad přepravován k využit
nebo odstranění“. V podmínkách ČR touto osobou tedy bude pouze
podnikající právnická nebo fyzická osoba, která je provozovatelem zařízení
podle zákona o odpadech.95

4. Současná úprava v Evropské unii
4.1.

Nařízení č. 1013/2006
Návrh nového nařízení předložila Komise Radě a Parlamentu 30.

června 200396 s odůvodněním, že je tomu tak za účelem zapracování
rozhodnut OECD C (2001) 107 ze 14. června 2001, vyřešení praktckých
problémů, které vznikají při použit Nařízení č. 259/93 a také konsolidaci
dosavadních předpisů vážících se k tomuto tématu.
Po více než dva roky trvajících jednáních a mnoha kompromisech
došlo nakonec 14. června 2006 k přijet nového nařízení pod názvem
94 Prvotní původce, nový oprávněný původce, osoba oprávněná ke sběru odpadu,
registrovaný obchodník s odpadem, registrovaný zprostředkovatel, držitel.
95 Viz § 12 odst. 3 ZOdp.
96 COM/2003/379/FINAL z htp://eur-lex.europa.eu
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Nařízení č. 1013/2006 o přepravě odpadů. V účinnost pak vstoupilo toto
Nařízení 12. července 2007 a tm také došlo ke zrušení předcházejícího
Nařízení č. 259/93. Kromě výjimek stanovených ve svém čl. 64 se tak
nařízení stalo přímo použitelným ve všech členských státech Evropské unie.
Vzhledem k tomu, že Nařízení je účinné již více než deset let, bylo
nutné jej za tuto dobu několikrát pozměnit, (do dnešního dne celkem
jedenáctkrát97), hlavním důvodem k tomu bylo, aby stále odpovídalo
závazkům z mezinárodních dokumentů, kterými je EU vázána. Jednou
z nejzásadnějších novel byla změna skrze Nařízení č. 660/2014 která
zavedla povinnost členských států od roku 2017 připravovat plány kontrol
přepravy odpadů98. Touto změnou také došlo k zostření kontroly
příslušných orgánů nad přepravou odpadu a rozšíření množství informací,
které tyto orgány mohou od osob podílejících se na přepravě požadovat 99.
4.1.1. Právní základ Nařízení ve Smlouvách
Jako právní základ při tvorbě nového Nařízení přicházely v úvahu tři
články Smlouvy o ES, a to čl. 95, 133 a 175 (dnes čl. 114, 207 a 192 SFEU).
Článek 95 byl ovšem poměrně rychle vyloučen všemi účastníky
legislatvního procesu jako nedostatečný, protože uskutečnění vnitřního
trhu nebylo hlavním cílem Nařízení. Zato u čl. 133 a 175 se projevila
nejednotnost hlavních aktérů legislatvního procesu při stanování právního
základu Nařízení100. Komise byla toho názoru, že Nařízení č. 1013/2006 má
mít dvojí právní základ stanovený ve smlouvách101, neboť se dotýká nejen
ochrany životního prostředí, a tedy čl. 175, ale také i jednání EU navenek,
tedy čl. 133. Rada a Parlament naopak zastávaly názor, že hlavním cílem
Nařízení má být pouze ochrana životního prostředí a že dvojitý právní
97Oiciální internetové stránky EU, htp://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?
uri=URISERV%3Al11022
98 Článek 50 ve znění Nařízení č. 660/2014.
99PAULY Markus – „Expertenblick: Neue Vorschrifen zur Abfallverbringung“, Pohled
experta na nové předpisy v přepravě odpadu ze dne 15. 12. 2016
100 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 100 odst. 12, ISBN 978-3-45226215-8
101 COM/2003/379/FINAL, strana 6, z htp://eur-lex.europa.eu
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základ Nařízení vede v případě výkladu cílů a záměrů Nařízení k právní
nejistotě102.
I přes judikaturu Evropského soudního dvora, že dvojitý právní
základ sekundárního právního aktu je ve výjimečných případech možný 103,
ustoupila nakonec Komise při legislatvním postupu Radě a Parlamentu a
základem Nařízení se stal čl. 175 Smlouvy o ES 104. Důvodem k tomu mohlo
být zejména to, že ustanovení Nařízení sledují především jako cíl ochranu
životního prostředí a až následně se zabývají jednáním Unie navenek při
přepravě či omezení vnitřního trhu. Toto se projevilo i v cíli Nařízení, který
je uveden v jeho Preambuli, a podle kterého je uskutečnění vnitřního trhnu
až na druhém místě105. Navíc také základ předchozího Nařízení č. 259/93
byl SDEU spatřován v čl. 175 SES106.
Nicméně ještě v říjnu roku 2006 podala Komise prot Parlamentu a
Radě žalobu na neplatnost Nařízení č. 1013/2006 s tm, že došlo ke špatné
volbě právního základu Nařízení, a že Nařízení mělo mít právní základ právě
nejen v čl. 175, ale i v čl. 133. Svoji argumentaci podepřela Komise tm, že
SDEU ve svém rozhodnut C-178/03107, které se týká právního základu
Nařízení č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek,
usoudil, že v tomto nařízení jsou environmentální a obchodní složky natolik
spojené, že to odůvodňuje dvojitý právní základ nařízení, a že tento případ
je s Nařízením č. 1013/2006 srovnatelný. S tmto názorem se ovšem SDEU
neztotožnil a žalobu Komise na neplatnost Nařízení č. 1013/2006 pro
špatnou volbu právního základu zamítl108.
4.1.2. Cíl právní úpravy

102 Stanovisko EP v 2.čtení A6/2005/267.
103 Např. Rozhodnut SDEU Parlament v. Rada C-42/97, EU:C:1999:81, odst. 38 ze dne 23.
2. 1999; Vyjádření 2/00 Cartagena-Protokol, EU:C:2001:664 ze dne 6. 12. 2001
104 Pozměňovací návrh Parlamentu A5-0391/2003.
105 Preambule Nařízení odst. 1.
106 Rozhodnut SDEU Parlament v. Rada C-187/93, EU:C:1994:265 ze dne 28. 6. 1994.
107 Rozhodnut SDEU Komise v. Parlament a Rada C-178/03, EU:C:2006:4 ze dne 10. 1.
2006.
108 Blíže Rozhodnut SDEU Komise v. Parlament a Rada C-411/06, EU:C:2009:518 ze dne 8.
9. 2009.
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Cíl Nařízení č. 1013/2006, jak již bylo výše naznačeno, je spatřován
ve vysoké úrovni ochrany lidí, zvířat a životního prostředí, ale také
v uskutečnění a fungování jednotného vnitřního trhu EU. Zároveň se však
ve svých ustanoveních týkajících se nečlenských států dotýká
mezinárodního obchodu a EU v něm zohledňuje mezinárodní dokumenty,
kterými je vázána. I tak je ovšem v Preambuli Nařízení zmíněna přednost
ochrany životního prostředí před podporou mezinárodního obchodu 109.
Mimo jiné byl i další cíl Nařízení také viděn v posílení kontrolních
mechanismů členských států, zejména pak po jeho novele v roce 2014110.

4.1.3. Věcná působnost Nařízení
Nařízení ve svých ustanoveních111 obsahuje jak pozitvní výčet112
působnost Nařízení, tak i taxatvní seznam případů, na které se Nařízení
nevztahuje113. Dle pozitvního výčtu působnost se Nařízení vztahuje na
přepravu odpadů: 1) mezi členskými státy, v rámci EU nebo tranzitem přes
třet země, 2) dovážených do EU ze třetch zemí, 3) vyvážených z EU do
třetch zemí, 4) tranzitem přes EU na cestě ze třet země do třet země.
Mimo působnost Nařízení pak zůstala: 1) vykládka na pobřeží odpadů,
včetně zbytků a odpadních vod, vzniklých běžným provozem lodí a
těžebních plošin na širém moři114, 2) odpad vzniklý na palubě motorových
vozidel, vlaků, letadel či lodí, dokud tento odpad není vyložen, 3) přeprava
radioaktvních odpadů115, 4) přeprava odpadu, na kterou se vztahují
požadavky pro schválení dle Nařízení č. 1774/2002, 5) přeprava odpadů dle
čl. 2 odst. 1 písm. e) a 2 písm. a) a d) Směrnice 98/2008/ES 116, 6) přeprava
odpadu do EU z Antarktdy, 7) dovoz odpadu vytvářeného ozbrojenými
109 „Hlavním a rozhodujícím cílem a předmětem tohoto nařízení je ochrana životního
prostředí, přičemž jeho dopady na mezinárodní obchod jsou podružné.“
110 Nařízením č. 660/2014.
111 Článek 1 Nařízení.
112 Článek 1 odst. 2 Nařízení.
113 Článek 1 odst. 3 Nařízení.
114 Pokud se na tyto odpady vztahuje Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí či
jiné závazné nástroje mezinárodního práva.
115 Dle čl. 2 Směrnice 92/3/Euratom.
116 Vzhledem ke stáří Nařízení je zde ještě odkaz na Směrnici 2006/12/ES o odpadech.
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silami či pomocnými organizacemi při krizových situacích či nastolení nebo
udržení míru. Další dočasné výjimky pro určité státy 117 obsahoval článek 63
Nařízení, ale poslední výjimka pozbyla platnost 31. 12. 2015 118.
4.1.4. Systematka Nařízení
Ještě předtm, než se budu věnovat podrobněji jednotlivým druhům
přepravy odpadu upraveným Nařízením, bylo by vhodné Nařízení
systematcky rozdělit do menších část, aby jej bylo možné přehledně
analyzovat. K tomuto účelu lze dle odborné literatury využít trojí způsob
systematckého rozdělení Nařízení, a to podle následujících kritérií:
a) čeho se jednotlivá ustanovení Nařízení týkají119,
b) dle režimu přepravy120,
c) dle rozdělení v čl. 1 odst. 2 Nařízení, které rozděluje přepravu odpadu
podle toho, přes jaké země probíhá.
Systematcké rozdělení Nařízení dle čl. 1 odst. 2
Ve své práci jsem se rozhodl držet se systematckého rozdělení,
které je obsaženo v samotném Nařízení. Toto rozdělení Nařízení se mi zdá
jako nejpřehlednější a nejpraktčtější, protože umožňuje analyzovat
ustanovení Nařízení a přepravu odpadu tak, jak za sebou postupují
v Nařízení. Nařízení rozděluje přepravu následovně:
1) Přeprava odpadu z jednoho členského státu do jiného členského státu
EU včetně případného průjezdu přes území třetho státu.
2) Vývoz odpadu z EU do třetch států.
3) Dovoz odpadu ze třetch států do EU.
4) Průjezd při přepravě odpadů přes území EU.

4.2.

Nařízení č. 1418/2007

117 Lotyšsko, Polsko, Slovensko a Rumunsko.
118 Článek 63 odst. 5 první věta Nařízení.
119 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 107 odst. 18, ISBN 978-3-45226215-8
120 MESSERSCHMIDT, Klaus, Europäisches Umweltrecht – C.H.Beck, München, 2011,
Strana 895 odst. 196, ISBN 978-3-406-59878-4
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Nařízení č. 1013/2006 je doplněno ještě Nařízením č. 1418/2007,
které se vztahuje na přepravu některých druhů odpadů k využit121, které se
přepravují do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnut OECD o
kontrole pohybů odpadů přes hranice. Podstatnou část Nařízení č.
1418/2007 je seznam zemí a odpadů, které se do těchto zemí mohou
přepravovat za účelem dalšího využit. EU v souladu s čl. 37 odst. 1 Nařízení
č. 1013/2006 vyzvalo tyto země, aby se vyjádřily k tomu, jaký druh kontroly
budou vyžadovat při přepravě odpadů ze zeleného seznamu. Nařízení je
průběžně novelizováno podle toho, jak přicházejí odpovědi dotázaných
států. Pokud se takováto země nevyjádřila nebo nebyla kontaktována, tak
pro ni plat vývoz odpadu s oznámením, a to i pro odpady uvedené
v zeleném seznamu122.

5. Adaptace Nařízení
Přestože přeshraniční přeprava odpadu je na evropské úrovni
upravena přímo aplikovatelným předpisem, bylo nutné provést jeho
adaptaci do právních řádů členských států, aby tak mohlo dojít k jeho
plnému užit. Z tohoto důvodu se v této část své práce budu věnovat
adaptaci Nařízení v ČR a Německu skrze jejich vnitrostátní právní předpisy.

5.1.

Adaptace v ČR
Adaptace Nařízení proběhla v ČR pomocí novelizace zákona č.

185/2001 Sb., o odpadech, ve kterém je ovšem věnováno přeshraniční
přepravě odpadu pouze několik paragrafů (§ 53 až § 60 zákona o
odpadech) a pak dále pomocí vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.
374/2008 Sb., o přepravě odpadů.
Nejprve bych se věnoval adaptaci Nařízení skrze zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech, který stanovuje ve svém § 54 odst. 2 obecný zákaz 123
přepravy odpadu do ČR za účelem jeho odstranění, a to pouze s jednou
121 Odpadů ze zeleného seznamu.
122 Článek 37 odst. 1 Nařízení.
123 Zákaz je v souladu s Odst. 20 Preambule Nařízení.

36

výjimkou. Tou je přeprava odpadu za účelem odstranění ze sousedního
státu, který tam nemůže být odstraněn v důsledku živelné pohromy nebo
stavu nouze. Přepravovat odpad do ČR je tedy možné pouze za účelem jeho
využit, které jak již bylo výše zmíněno, musí splňovat podmínky určité
ekonomické a ekologické výhodnost, 124 a to zvláště v případě
energetckého využit odpadu. Z Nařízení také vyplývá nemožnost
členského státu obecně zakázat přepravu odpadu na jeho území nebo jí
bránit pomocí systematckého vznášení námitek 125.
Ustanovení zákona dále upravují bližší podmínky pro oznámení o
přepravě odpadu126, pro souhlas s přepravou nebo naopak důvody
k námitkám127 a v neposlední řadě také podmínky a výši inanční záruky a
pojištění128, které by pokrylo náklady při případné nedokončené přepravě.
Dalším právním předpisem, kterým je provedena adaptace Nařízení,
je vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 374/2008 Sb., o přepravě
odpadu, která upravuje označení motorových vozidel, která přepravují
odpad,129 a hlavně pak stanovuje dokumenty, které jsou nutné k přepravě
odpadu. Dokumenty jsou rozděleny dle toho, jaký druh odpadu se
přepravuje a zda se přepravuje do ČR nebo se z ČR vyváží.
Nařízení ve svém čl. 50 odst. 1 obsahuje povinnost členských států
stanovit sankce za porušení ustanovení tohoto Nařízení. Dle Nařízení se
musí jednat o sankce přiměřené, účinné a také odrazující. Tyto sankce jsou
pak stanoveny zejména v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a dále také
v Trestním zákoníku. Blíže se jimi budu zabývat později v kapitole o
odpovědnost při přepravě odpadu.

5.2.

Adaptace v Německu

124 Článek 12 odst. 1 písm. g) Nařízení.
125 Článek 12 Nařízení
126 Viz § 55 ZOdp.
127 Viz§ 56 odst. 2 ZOdp.
128 Viz § 57 zákona ZOdp.
129 Viz § 2 Vyhlášky MinŽP č. 37/2008 Sb., o přepravě odpadů.
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V Německu proběhla adaptace Nařízení zejména prostřednictvím
zákona o přepravě odpadu – „Ab allverbringungsgesetz“130 (dále jen
„AbfVerbrG“), který doplňuje Nařízení. Oprot ČR, kde se přepravě odpadu
věnuje i samotný zákon o odpadech, má Německo pro adaptaci Nařízení
samostatný zákon a jeho „Kreislau wirtschafgesetz“ – český překlad
„zákon o odpadovém hospodářství“ (dále jen „KrWG“) se přepravě odpadu
nijak přímo nevěnuje.
Dále se přepravě odpadu v Německu věnují dva podzákonné právní
předpisy131, a sice Nařízení spolkového ministerstva pro životní prostředí,
ochranu přírody a jadernou bezpečnost (dále jen „spolkové MŽP“)
„Ab allverbringungsbuβgeldverordnung“132 (dále jen „AbfVerbrBuβV“) –
český překlad „Nařízení o ukládání peněžitých pokut při přepravě odpadu“
a nařízení „Ab allverbringungsgebührenverordnung“133 (dále jen
„AbfVerbrGebV“) – český překlad „Nařízení o správních poplatcích při
přepravě odpadů“. Německo také vypracovalo pro potřeby svých správních
a zemských orgánů pomocné dokumenty – „LAGA Vollzughil e zur
Ab allverbringung“ – český překlad „pomocný prováděcí dokument pro
přepravu odpadu“, které pomáhají správním a zemským orgánům
s výkladem AbfVerbrG134. Trestní odpovědnost za trestné činy spojené
s ohrožením a škodami na životním prostředí upravuje také kromě
AbfVerbrG německý trestní zákoník – „Stra gesetzbuch“135 (dále jen
„StGB“).

130 Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfällen 1) und des
Basler Übereinkommens vom 22. März 1989 über die Kontrolle der
grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung 2) ze dne
19. 7. 2007 v platném znění
131htp://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfallboden/abfallwirtschaf/internatonales/abfallverbringung/
132 Verordnung zur Durchsetzung von Vorschrifen in Rechtsakten der Europäischen
Gemeinschaf über die Verbringung von Abfällen ze dne 29. 7. 2007 v platném znění
133 Verordnung zur Erhebung von Gebühren bei notizierungsbedürfigen Verbringungen
von Abfällen durch die Bundesrepublik Deutschland ze dne 17. 12. 2003 v platném znění
134htp://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfallboden/abfallwirtschaf/internatonales/abfallverbringung/vollzugshilfe-zurabfallverbringung/
135 Strafgesetzbuch ze dne 13. 10. 1998 v platném znění
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Jak z výše uvedených informací vyplývá, hlavním implementačním
právním předpisem je v Německu AbfVerbrG, který určuje např. příslušné
orgány pro přepravu odpadu136, stanovuje správní137, ale i trestní delikty138
při porušení povinnost vyplývajících z Nařízení nebo AbfVerbrG, či
obsahuje rozšířenou139 zásadu soběstačnost při odstraňování odpadů140.
Oprot české úpravě neobsahuje německá úprava přímý zákaz dovozu
odpadu k odstranění, ale odkazuje pouze na princip soběstačnost, který je
uvedený ve Směrnici 98/2008/ES, ale i v Preambuli Nařízení141. Sankcím
obsaženým v tomto zákoně se budu blíže věnovat v kapitole o
odpovědnost při přepravě odpadu.
Adaptační zákon AbfVerbrG je proveden dvěma nařízeními
německého spolkového MŽP. První z nich AbfVerbrBuβV provádí a
upřesňuje § 18 odst. 1 číslo 18 a § 18 odst. 5 AbfVerbrG, a tedy obsahuje
seznam porušení ustanovení Nařízení a druhy správních sankcí, které je
možné za toto porušení udělit142. Druhé nařízení AbfVerbrGebV obsahuje
výši a druhy poplatků, které provázejí oznámení přepravy odpadů a které
mohou příslušné úřady oznamovateli uložit.
Německo také uzavřelo v roce 2009 dohodu143 s Rakouskem dle čl.
30 Nařízení, který umožňuje přepravu odpadu za zjednodušených
podmínek v příhraničních oblastech těchto dvou zemí.

5.3.

Porovnání obou adaptací

136 Viz § 14 AbfVerbrG.
137 Viz § 18 AbfVerbrG.
138 Viz § 18a a § 18b AbfVerbrG.
139 Návrh zákona AbfVerbrG s odůvodněním, tsk 16/5384, 21. 5. 2007, dostupné na
htp://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/053/1605384.pdf
140 Viz § 2 AbfVerbrG; díky tomuto rozšíření se tak zásada soběstačnost vztahuje i na
komunální odpady určené k využit, to plně odpovídá čl. 3 odst. 5 Nařízení
141 Odstavec 20 Preambule Nařízení.
142 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 828 odst. 10, ISBN 978-3-45226215-8
143htp://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaf/wasserabfallwirtschaf-download/artkel/verordnung-ueber-die-grenzueberschreitendeverbringung-von-abfaellen/?tx_tnews%5BbackPid%5D=622
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Osobně považuji německý způsob adaptace Nařízení za vhodnější,
neboť umožňuje komplexnější zpracování problematky přepravy odpadu 144
a dává adresátovi právní normy větší právní jistotu, protože podrobněji
vykládá některé insttuty Nařízení a také přesně vymezuje delikty při
porušení povinnost obsažených v Nařízení145, a tedy lépe naplňuje zásadu
„nullue crieen sine lege“. V českém zákoně o odpadech se zákonodárce
spokojil pouze s generální klauzulí o odpovědnost za přestupek při
porušení ustanovení Nařízení či neplnění podmínek stanovených
v rozhodnut MŽP vydaným na základě Nařízení 146. Takovéto ustanovení
pak dle mého názoru dává přílišnou volnost správním orgánům při
rozhodování o tom, jak závažný tento přestupek byl a v jaké výši bude
přiměřená pokuta.

6. Úloha správních orgánů při přeshraniční přepravě
odpadů
V souvislost s adaptací Nařízení je také vhodné vymezit roli
správních orgánů při přeshraniční přepravě odpadů a jejich příslušnost dle
Nařízení. Zároveň je nutné vymezit i orgány, které prováděnou přepravu
kontrolují. Samotné Nařízení ukládá ve svém čl. 33 povinnost členským
státům EU zavést vhodný systém dozoru a kontroly přepravy odpadů, který
zároveň musí být v souladu se systémem na úrovni EU. Nařízení také dále
doporučuje členským státům, kdy a zejména kde mají být kontroly
přepravy odpadu prováděny147.
V ČR je příslušným orgánem ve smyslu použitém v Nařízení, dle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, Ministerstvo životního prostředí 148.
Dalšími orgány, které se podílejí na kontrole a dozoru nad přepravou
odpadu, jsou dle zákona o odpadech Česká inspekce životního prostředí
144 Česká úprava obsahuje sedm §§ a německý zákon jich má §§ dohromady dvacet
145 AbfVerbrG a AbfVerbrBuβV obsahují taxatvní výčet porušení Nařízení či AbfVerbrG.
146 Viz § 66 odst. 4 písm. g) spolu s odst. 8 písm. e) ZOdp. stanovuje, že za takovýto čin
může být udělena pokuta až výši 50 mil. Kč aniž by dále speciikoval, jak závažná jsou
porušení různých ustanovení Nařízení či ZOdp.
147 Článek 50 zejména odst. 3 Nařízení.
148 Stanoveno zákonem o odpadech v § 53 odst. 2.
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(dále jen „ČIŽP“), Policie České republiky (dále jen „Policie“), celní orgány,
krajské úřady a podpůrně také obecní úřady obcí s rozšířenou působnost.
V Německu je určení příslušných orgánů poněkud složitější, protože
většinou pravomocí v této oblast disponují jednotlivé spolkové země a
jejich orgány.149 V případě, že je odpad do Německa dovážen, jsou příslušné
orgány země, kde byl odpad poprvé odstraňován nebo využíván. Naopak
pokud je odpad z Německa vyvážen, jsou příslušné orgány té země, kde
přeprava odpadu začíná. Správní orgány na úrovni spolku jako např.
spolkové MŽP či Spolkový úřad pro ochranu životního prostředí
(„Ueweltbundesaet“) mají v tomto ohledu pouze „okrajové“ pravomoci.150
Při kontrole přepravy probíhá součinnost orgánů na obou úrovních, tedy
spolupráce německých celních úřadů a spolkového úřadu pro pohyb zboží
(„Bundesaet ür Güterverkehr“) s úřady zemí.151 Z důvodu rozdílné úpravy
v jednotlivých spolkových zemích a omezeného rozsahu mé práce se budu
zabývat pouze úpravou a pravomocemi českých orgánů příslušných pro
kontrolu a dozor nad přepravou odpadu.

6.1.

Příslušné správní orgány v ČR

Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem na úseku
ochrany životního prostředí, a tedy i odpadového hospodářství 152.
Ministerstvo dle zákona o odpadech vykonává vrchní státní dozor 153 v této
oblast, funkci ohniskového bodu dle Basilejské úmluvy, což ho činí
odpovědným za předávání a přijímání informací.154 Dále je příslušným a
kontaktním subjektem pro přeshraniční přepravu odpadů dle Nařízení,
rozhoduje o povinnost vrátt přepravovaný odpad zpět na území ČR, o
149 Viz § 14 AbfVerbrG.
150 Vydávání prováděcích předpisů k Nařízení či poskytování informací dle § 16
AbfVerbrG.
151 Viz § 11a odst.2 AbfVerbrG.
152 Viz § 72 odst. 1 písm. a) ZOdp.
153 Dozor nad tm, jak správní orgány v této oblast vykonávají svoji činnost, dodržují
právní předpisy, ale i dozor nad dodržováním právních předpisů a rozhodnut správních
orgánů dalšími osobami
154 Dle § 15 AbfVerbrG je za toto v Německu odpovědný „Umweltbundesamt“.
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povinnost odstranit odpad či jej využít způsobem šetrným k životnímu
prostředí a o povinnost uhradit náklady za tyto činnost. Ministerstvo také
poskytuje orgánům EU nebo orgánům zřízených mezinárodními smlouvami
informace o stavu odpadového hospodářství v ČR, schvaluje plány kontrol
přepravy odpadu, zařazuje odpad do Katalogu odpadů, pokud jej nelze
jednoznačně zařadit, rozhoduje o odvoláních prot rozhodnut ČIŽP a
krajských úřadů a vede evidence např. množství a druhů odpadu a
nakládání s nimi, zařízení, která s nimi nakládají a vydává další souhlasy a
stanoviska dle zákona o odpadech. Ministerstvo také vydává různé
metodiky a doporučení určené nejen správním úřadům a státním orgánům,
ale i veřejnost155.
Česká inspekce životního prostředí
Inspekce zajišťuje při přeshraniční přepravě odpadu především
kontrolní činnost, k čemuž je vybavena širokou škálou pravomocí. Dle
zákona o odpadech může ČIŽP zejména provádět kontroly v místě vzniku
odpadu, u oznamovatele přepravy odpadu, na hraničních přechodech či u
příjemce odpadu.
Celní orgány
Celní orgány jsou rozděleny na Generální ředitelství cel a Celní
úřady. Zákon o odpadech propůjčuje celním úřadům široké pravomoci při
kontrole převáženého odpadu. Celní úřady kontrolují, zda je převážený
odpad vybavený příslušnými dokumenty, zda odpovídá údajům
v průvodních dokumentech, zda převážené zboží není odpadem nebo zda
přeprava není v rozporu s Nařízením nebo zákonem o odpadech a jeho
prováděcími předpisy156. Za tmto účelem mohou celní úřady zastavovat
vozidla, nařizovat odstavení vozidla na vhodné místo, kontrolovat doklady
provázející odpad nebo zboží, kontrolovat totožnost osob přepravujících
odpad, provádět fyzickou kontrolu zboží a odpadu, odebírat vzorky a
155 Takovýmito dokumenty jsou např. Pokyny k přeshraniční přepravě odpadů, pokyny
k přeshraniční přepravě odpadů do ČR za účelem jejich energetckého využit.
156 Viz § 77 odst. 4 ZOdp.

42

pořizovat fotodokumentaci157. V případě, že celní úřady v těchto případech
zjist porušení právních předpisů, jsou oprávněny provést šetření také u
původce, držitele a příjemce odpadu a také na místě konečného určení
odpadu158. V případě podezření, že je přeprava prováděna v rozporu
s právními předpisy mohou také celní úřady přerušit přepravu a odstavit
vozidlo, zadržet doklady k vozidlu a nákladu, zakázat pokračování v jízdě a
použít k tomu i technických prostředků159. Celní úřady jsou dle zákona
oprávněny ukládat nápravná opatření při porušení povinnost při přepravě
odpadu. Dříve byla v zákoně o odpadech speciikována pravomoc celního
úřadu k uložení kauce řidiči vozidla přepravující odpad ve výši 10 000 50 000,-Kč. Vzhledem k nedostatečné výši této kauce nebylo toto
ustanovení příliš využíváno a bylo zrušeno novelou zákona č. 169/2013 Sb.
Tento krok zákonodárce lze jen přivítat, neboť se takto otvírá celním
orgánům možnost uložit přepravci kauci v takové výši, která buď donut
přepravce zůstat na místě až do konce kontroly nebo její propadnut bude
moci reálně pokrýt náklady za případné poškození životního prostředí,
které z nelegální přepravy vznikne. Bohužel zákonodárce tento insttut
v zákoně neupravil dostatečně přesně a výslovná možnost uložení kauce
v zákoně chybí. Byť k zachování tohoto insttutu, ale již bez omezení,
napovídá poslední odstavec § 77 zákona o odpadech, který říká, že
propadlé kauce jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.
Při této své činnost spolupracují celní úřady zejména s ČIŽP, kterou
mají povinnost při zjištění porušení právních předpisů informovat a která
také může ukládat pokuty za nedovolenou přepravu. Na návrh celního
úřadu také krajský úřad dále rozhoduje o tom, zda je přepravovaná věc
odpadem160. Toto je ovšem poněkud problematcká úprava, neboť
rozhodování krajského úřadu může trvat delší dobu a rozhodnut o tom,
zda se jedná o odpad či ne, je potřeba většinou co nejrychleji a nejlépe na

157 Viz § 77 odst. 5 ZOdp.
158 Viz § 77 odst. 6 ZOdp.
159 Viz § 77 odst. 7 ZOdp., např. mohou dát „botčku“.
160 Viz §77 odst. 13 ZOdp.
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místě. Generální ředitelství cel poskytuje ministerstvu a inspekci informace
ze svých evidencí o odpadech, které byly z ČR vyvezeny a do ČR dovezeny.
Policie ČR
Policie dle § 77a odst. 1 písm. a) zákona o odpadech v rámci
pohraničního odbavování a v pásmu 25 km od státních hranic zaznamenává
a podle možnost dokumentuje podezřelé jevy a okolnost, které nasvědčují
nelegální přepravě odpadů do ČR. Informace takto zjištěné následně
předává ČIŽP a celním úřadům, které pak případně provedou vlastní
nápravná opatření. Policie také v rámci součinnost poskytuje těmto
orgánům odbornou pomoc a přiměřené podmínky, a naopak si sama může
od těchto orgánů odbornou pomoc vyžádat. Kromě toho vystupuje policie
jako orgán činný v trestním řízení161 při vyšetřování a sthání trestných činů
v oblast ochrany životního prostředí, v tomto případě zejména v oblast
nedovoleného nakládání s odpady.
Krajské úřady
Krajské úřady vydávají souhlas k provozování zařízení k využívání,
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu162 a dále také kontrolují tato
zařízení, jestli jsou jimi dodržovány právní předpisy a správní rozhodnut
(mj. i to, zda zde není zpracováván nelegálně přepravovaný odpad).
V případě, že provozovatel zařízení již není schopen plnit podmínky
nakládání s odpadem v souladu s ochranou životního prostředí nebo
opakovaně porušuje povinnost stanovené zákonem o odpadech nebo
podmínky, na které je souhlas (souhlas k provozování zařízení) vázán, může
krajský úřad tento souhlas zrušit. Krajské úřady také rozhodují v případě
pochybnost, zda je převážená věc skutečně odpadem163.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

161 Dle zákona č. 273/2008 Sb., O Policii ČR a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním.
162 Viz § 14 ZOdp.
163 Viz § 78 odst. 2 písm. i) ZOdp
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Obecní úřad obce s rozšířenou působnost se do přeshraniční
přepravy zapojuje zejména při nemožnost přepravu dokončit 164, kdy
odpovídá za bezpečné uskladnění odpadu až do jeho navrácení, využit či
odstranění jiným způsobem, než který byl původně předpokládán.
V případě hrozící nebo již nastalé škody na životním prostředí nebo lidském
zdraví je úřad obce s rozšířenou působnost oprávněn zajistt ochranu
lidského zdraví nebo životního prostředí na náklady odpovědné osoby 165.

7. Přeprava odpadu mezi členskými státy EU
Největší část ustanovení, která Nařízení obsahuje, se věnuje
přepravě odpadu mezi členskými státy EU. V Nařízení jsou k nalezení
v Hlavě II.
Nařízení stanovuje pro osoby přepravující odpad v rámci EU několik
povinnost. Nejvýznamnější z nich je povinnost podat předchozí písemné
oznámení o přepravě odpadu (také označováno jako notikace přepravy) a
obdržení souhlasu k jeho přepravě, což se týká až na několik výjimek
(obecně se jedná o odpady ze zeleného seznamu, které nemají žádné
nebezpečné vlastnost) všech odpadů přepravovaných za účelem využit či
odstranění. Ovšem i odpady, kterých se netýká notikační povinnost,
podléhají obecné informační povinnost166, a tedy musí být tyto odpady při
pohybu po území EU vybaveny dokumentem, ze kterého je zřejmé, kdo je
dopravcem, původcem a příjemcem odpadu, o jaký odpad se jedná, jeho
množství a zařazení, datum přepravy a přepravou dotčené státy. 167 Tím je
zajištěno, že i „neoznamované“ druhy odpadů se po EU pohybují
doprovázeny dokumenty, které umožňují jejich případnou kontrolu. To, aby
byl odpad těmito informacemi doprovázen, zajišťuje osoba, která zařizuje
přepravu v zemi odeslání.
164 Článek 22 odst. 9 Nařízení.
165 Viz § 79 odst. 1 písm. g) ZOdp.
166 Článek 18 Nařízení, případně čl. 3 odst. 2.
167 K tomuto slouží formulář v Příloze VII Nařízení.
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7.1.

Oznámení
Již zmíněné oznámení je první fází jednotného evropského

kontrolního řízení168 při přepravě odpadu, druhou fází je pak doručení
oznámení a vydání souhlasu příslušným orgánem, případně vznesení
námitek prot plánované přepravě, které ovšem mohou být vzneseny pouze
z Nařízením vyjmenovaných důvodů169. Oznámení plní dvojí funkci, za prvé
je to informační dokument, ale zároveň je i žádost o souhlas s přepravou.
Samotné oznámení musí splnit požadavky obsažené v Nařízení, a to
konkrétně: musí obsahovat vyplněný a podepsaný formulář oznámení a
průvodní doklad (ten se ovšem podepisuje až před zahájením přepravy), 170
který následně provází odpad při jeho přepravě a jsou v něm obsaženy
informace pro případnou kontrolu, dále informace a dokumentaci
vyžadovanou formulářem a průvodním dokladem, doplňující informace a
dokumentaci171, smlouvu uzavřenou mezi oznamovatelem a příjemcem a
také musí obsahovat doklad o zřízení inanční záruky nebo odpovídajícího
pojištění pro případ nedokončené přepravy. Oznámení je platné pouze po
určitou dobu172 a vztahuje se pouze na oznámený odpad a oznámený
způsob jeho využit nebo odstranění173. Všechny formuláře a dokumenty,
které jsou Nařízením vyžadovány, musejí být vyplněny v jazycích
srozumitelných ve státech, kde se přeprava odpadu uskutečňuje174.
Případné změny přepravy, jako např. změna trasy, musí být co nejdříve
oznámeny příslušným orgánům, které rozhodnou o nutnost vydání nového
oznámení175, pokud by změny byly závažného charakteru (např. změna
druhu a množství odpadu nebo změna zařízení, kam je odpad
168 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 289 odst. 1, ISBN 978-3-452-262158
169 Články 11 a 12 Nařízení.
170 Příloha IA a IB Nařízení.
171 Na žádost příslušných orgánů.
172 Dle čl. 9 odst. 4 a 5 Nařízení je to jeden rok.
173 Článek 4 čísl. 6 Nařízení.
174 Článek 27. odst. 1 Nařízení, v ČR jsou to dle § 55 odst. 1 ZOdp češtna, slovenštna a
angličtna, v Německu je tm samozřejmě němčina (§ 23 Verwaltungsverfarensgesetz) a
angličtna (bod 3.4.2 LAGA Dokument)
175 Článek 17 Nařízení.
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přepravován). Po obdržení oznámení, ke kterému příslušný orgán
nevyžaduje již žádné doplňující informace a které obsahuje všechny výše
zmíněné dokumenty, zašle příslušný orgán oznamovateli potvrzení o přijet
oznámení. Toto potvrzení je důležité zejména pro běh lhůt k vyjádření se
příslušných orgánů a podání námitek prot přepravě.
Nařízení obsahuje také insttut tzv. „obecného“ oznámení176, který
slouží pro zjednodušení celého oznamovacího řízení. Podmínkami jsou a)
v podstatě stejné fyzikální a chemické vlastnost odpadu, b) přeprava
stejnému příjemci a zařízení a c) trasa přepravy je stále stejná. Tento
insttut tak využijí zejména oznamovatelé, kteří vyvážejí opakovaně stejný
nebo velice podobný druh odpadu do stejného zařízení177. Pojmu „v
podstatě stejné fyzikální a chemické vlastnost“ musí být rozuměno tak, že
odpad je dále stejně využíván nebo odstraňován 178. Z toho také vyplývá, že
obecné oznámení není použitelné pro odpady, které jsou částečně dále
využity a částečně odstraněny179, neboť poměr mezi využitým a
odstraněným odpadem se v každém jednotlivém případě liší. U obecného
oznámení je také na rozdíl od běžného oznámení možné prodloužit dobu
trvání souhlasu s přepravou až na tři roky180.
Účastníkem správního řízení o přeshraniční přepravě odpadů je dle
§ 55 odst. 1 zákona o odpadech výhradně oznamovatel a nikoliv příjemce
odpadu. To potvrdil i NSS ve svém rozhodnut sp. zn. 5 As 24/2008 ze dne
26. března 2009, kdy odmítl, že by účastníkem řízení mohl být i příjemce
odpadu na základě tehdy účinného § 14 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb.,
správního řádu181, protože ustanovení § 55 odst. 1 zákona o odpadech je
speciálním ustanovením k obecnému ustanovení správního řádu. Na toto
176 Článek 13 Nařízení.
177 Dle čl. 13 odst. 1 Nařízení.
178 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 496 odst. 7, ISBN 978-3-452-262158
179 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 498 odst. 12, ISBN 978-3-45226215-8
180 Článek 14 odst. 2 Nařízení.
181 V současnost účinný správní řád z. č. 500/2004 Sb. obsahuje ve svém § 27 podobné
vymezení účastníků správního řízení.
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rozhodnut pak navázal NS svým rozhodnutm o náhradě škody
z nezákonného rozhodnut v řízení o přeshraniční přepravě odpadů sp. zn.
30 Cdo 2767/2013 ze dne 26. srpna 2014, ve kterém dovodil, že příjemce
odpadu nemá ani aktvní legitmaci k domáhání se náhrady škody dle § 7
zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutm nebo nesprávným úředním postupem. Dále zde
také NS konstatoval, že příjemce odpadu není úplně bez ochrany, protože
se může při uzavírání smlouvy s oznamovatelem dohodnout na případných
důsledcích, pokud nebude dán oznamovateli souhlas s přepravou odpadu.
Účastníkem správního řízení v Německu bude také pouze
oznamovatel, protože ten jako žadatel o vydání souhlasu je účastníkem
řízení dle § 13 odst. 1 bodu 1) „Verwaltungsver arensgesetz“ – VwVfG –
český překlad „správní řád“. Německý příslušný orgán ovšem může podle
zákona přibrat k řízení i jiné osoby, pokud to bude považovat za vhodné.182
Německý AbfVerbrG se na rozdíl od českého zákona o odpadech toto nijak
neupravuje.
V tomto případě mi připadá vhodnější česká právní úprava, která
jasně vymezuje rozsah účastníků správního řízení, a i když německá
odborná literatura mluví vždy o oznamovateli jako o osobě, která se
domáhá právní ochrany v případě nezákonného rozhodnut,183 není
vyloučeno, že by se této ochrany v některých případech mohl domáhat i
příjemce odpadu.
Při podávání oznámení za účelem přepravy odpadu do ČR je nutné
zkontrolovat, zda má příjemce odpadu oprávnění převzít ho do vlastnictví,
tedy jestli zařízení, které provozuje, má uděleno souhlas od krajského
úřadu dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, případně odpovídající
integrované povolení a jestli je v daném souhlasu nebo provozním řádu
uveden kód odpadu, který má být do ČR dovezen.

182 Viz § 13 odst. 2 VwVfG.
183 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 389 ISBN 978-3-452-26215-8
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7.2.

Smlouva mezi oznamovatelem a příjemcem o využití

nebo odstranění odpadu
Jednou ze základních podmínek pro obdržení souhlasu s přepravou
odpadu je uzavření smlouvy o využit nebo odstranění odpadu mezi
oznamovatelem a příjemcem. Na první pohled se může zdát, že požadavek
doložení smlouvy mezi oznamovatelem a příjemcem je poněkud
nadbytečným, zvlášť když smlouva bude v povinných ustanoveních
obsahovat stejné povinnost jako další ustanovení Nařízení.184 Tak tomu
ovšem není, protože přeshraniční přeprava odpadu zasahuje již do sféry
mezinárodního správního práva a zasazení veřejně-právní povinnost do
soukromoprávní smlouvy umožňuje vyloučení námitek pocházejících ze
soukromoprávního vztahu při plnění jinak veřejnoprávní povinnost např.
zpětného převzet odpadu podle čl. 22 a 24 Nařízení a rozšiřuje také
možnost domoci se těchto nároků skrze civilní soud.
Minimální požadavky na smlouvu obsahuje čl. 5 Nařízení. Smlouva
musí především obsahovat ustanovení o případném zpětném převzet
odpadu při nedokončené nebo nedovolené přepravě, povinnost využit
nebo odstranění odpadu způsobem šetrným k životnímu prostředí185 a
povinnost zařízení vydat potvrzení, že byl odpad využit nebo odstraněn
v souladu s oznámením. Ohledně formálních požadavků na smlouvu
Nařízení mlčí, ale z povinnost o doložení smlouvy lze dovodit, že smlouva
musí být uzavřena písemně186. Vzhledem k tomu, že se stále jedná o
smlouvu v soukromoprávní sféře, může smlouva obsahovat i jiná
ustanovení než ta v čl. 5 Nařízení a tato již nemusí být příslušným orgánům
při oznamování přepravy dokládána187, stačí pouze, že zůstane dovoditelný
závazný charakter smlouvy. Možné je také uzavřít dvě smlouvy, kdy jedna
184 Např. povinnost zpětného převzet odpadu, povinnost vydat potvrzení zařízení o
přijet odpadu a další.
185 Článek 24 odst. 3 Nařízení.
186 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 318 odst. 4, ISBN 978-3-452-262158
187 Mohou být např. začerněny.
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základní s povinnostmi dle Nařízení bude předložena příslušným orgánům a
druhá s technickými a hospodářskými ustanoveními zůstane pouze mezi
oznamovatelem a příjemcem odpadu. Nařízení umožňuje i nahrazení
smlouvy prohlášením, pokud jsou obě osoby, tedy oznamovatel a příjemce,
ovládány stejnou osobou, což vede ke zjednodušení celého
administratvního postupu.

7.3.

Finanční záruka
Stejně jako u výše zmíněné smlouvy je i doložení inanční záruky

nebo pojištění podmínkou pro schválení přepravy příslušnými orgány a
Nařízení tento insttut rozvádí v čl. 6. Nařízení nepředepisuje formu
inanční záruky nebo pojištění, ale stanovuje, jaké náklady toto pojištění či
inanční záruka musí pokrýt. Jsou to dopravní náklady, náklady na využit
nebo odstranění odpadu, včetně nezbytných předběžných postupů,
náklady na uskladnění odpadu po dobu nejméně 90 dnů a dále také
náklady vzniklé v případě, že přepravu, využit či odstranění nelze dokončit
dle plánu, nebo šlo o nedovolenou přepravu. Finanční záruka či pojištění
musí být schváleny příslušným orgánem státu odeslání188.
Přesná výše pojištění či inanční záruky není Nařízením stanovena,
ale v ČR má Ministerstvo životního prostředí dle § 57 odst. 2 zákona o
odpadech právo určit jiný druh či výši zajištění než to, které je
oznamovatelem zřízeno, pokud má pochybnost, že pojištění či záruka
nejsou v souladu s Nařízením. Základní zásady pro určení výše inanční
záruky či pojištění a potřebné doklady k jejímu stanovení obsahuje Příloha
11 zákona o odpadech. Ve inanční záruce nebo pojištění musí být výslovně
uvedeno, že se jedná o záruku či pojištění za účelem přepravy odpadu a že
plnění bude vyplaceno ve prospěch ministerstva, a to okamžitě po jeho
výzvě a bez jakýchkoliv podmínek a zkoumaní ze strany banky, pojišťovny či
peněžního ústavu. Pokud jsou záruka nebo pojištění poskytovány pouze na
188 V ČR je to Ministerstvo ŽP, v Německu jsou to příslušné orgány jednotlivých zemí.
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dobu určitou, nesmí zaniknout dříve než 16 měsíců od skončení platnost
souhlasu s přepravou odpadu. Finanční záruku nebo pojištění lze také
použít pouze k jednomu oznámení. Příloha 11 dále obsahuje podrobný
popis výpočtu výše inanční záruky nebo pojištění na základě hmotnost
převáženého odpadu, ceny alternatvního využit či odstranění, cenu za
dopravu jedné tuny odpadu a její uskladnění.
V německém AbfVerbrG se podobný závazný výpočet jako v ČR
neobjevuje, pouze na úrovni národních správních úřadů existuje nezávazné
doporučení pro stanovení výše zajištění s ohledem na množství odpadu,
nákladů zpětné přepravy, nákladů na odstranění, vzdálenost přepravy,
nebezpečnost odpadu a přepravy, náročnost alternatvního odstranění či
využit odpadu189. Jak je z výčtu zohledněných aspektů přepravy patrné,
obsahuje německý výpočet inanční záruky oprot českému hledisko
nebezpečnost odpadu. Toto považuji za velmi dobré řešení, neboť takto
jsou do výše inanční záruky nebo pojištění zahrnuty i případné náklady
související nejen s toxicitou a nebezpečnost odpadu, ale i s nebezpečnost
samotné přepravy, čímž se dá docílit toho, že oznamovatel si vybere
nejbezpečnější možnou přepravu. I přes svoji nezávaznost je tento
dokument německými úřady hojně užíván, zejména proto, že nemusí
vytvářet žádné vlastní výpočetní vzorce.
Obecně lze úpravu inanční záruky nebo pojištění při přepravě
odpadu v obou členských zemích považovat za poměrně vhodnou, neboť
konkretzace Nařízení pomocí pevně daných výpočtů přidává na právní
jistotě a zamezuje přílišné svévoli úřadů při jejím stanovování.

7.4.

Souhlas příslušných orgánů s přepravou odpadu
Článkem 9 Nařízení se zahajuje druhá fáze evropského kontrolního

řízení – vydání souhlasu s přepravou odpadu. O souhlasu s přepravou
rozhodují příslušné orgány státu, ze kterého je odpad přepravován, států
příjemce a případně orgány tranzitního státu. Souhlas může být odepřen
189 LAGA-Vollzugshilfe, čl. 6, číslo 3.1.3.1 .
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jen z důvodů vyjmenovaných Nařízením skrze tzv. námitky, jimiž se ve své
práci budu zabývat později.
Příslušné orgány190 mají 30denní prekluzivní lhůtu, která běží ode
dne potvrzení o obdržení oznámení, aby se k přepravě oznamovaného
odpadu vyjádřily. Tato lhůta má omezit svévoli jednotlivých příslušných
orgánů při jejich rozhodování191. Jejich rozhodnut muže nabýt tří různých
podob: 1) souhlas s přepravou bez uložení podmínek192, 2) souhlas
s přepravou s uložením podmínek podle čl. 10 Nařízení193 nebo 3)
nesouhlas s přepravou na základě námitek uvedených v čl. 11 a 12
Nařízení194. Souhlasy všech příslušných orgánů jsou na sebe kumulatvně
navázány a přepravu je tedy možné provést až tehdy, kdy je oznamovateli
doručen poslední souhlas195. Nařízení zná, stejně jako předcházející
Nařízení č. 259/93, tzv. „tchý“ souhlas, kdy nejsou ve lhůtě 30 dnů
příslušným orgánem vzneseny žádné námitky ani podmínky. Tichý souhlas
ovšem plat pouze pro orgány tranzitního státu. Orgány vyvážejícího a
dovážejícího státu musí souhlas s přepravou dodat vždy písemně196.
Případné podmínky přepravy stanovené článkem 10 Nařízení pak
většinou navazují na důvody uvedené v článcích zabývajících se námitkami
prot přepravě odpadu. Příslušné orgány ale také mohou uložit
oznamovateli podmínky související s dopravou přes území, které spadá pod
jejich jurisdikci. Tyto podmínky dopravy ovšem nesmí být přísnější než
podmínky podobné přepravy probíhající pouze v jejich jurisdikci a zároveň
musí zohledňovat i mezinárodní dohody o přepravě. 197 Je tedy
pochopitelné, že tyto podmínky dopravy se mohou poměrně často lišit.
Obecný soulad podmínek Nařízení kromě společné prekluzivní lhůty a
190 V ČR jsou jimi MŽP a v Německu orgány zemí (nejčastěji ministerstvo životního
prostředí spolkové země).
191 MESSERSCHMIDT, Klaus, Europäisches Umweltrecht – C.H.Beck, München, 2011,
Strana 898 odst. 207, ISBN 978-3-406-59878-4
192 Článek 9 odst. 1 písm. a) Nařízení.
193 Článek 9 odst. 1 písm. b) Nařízení.
194 Článek 9 odst. 1 písm. c) Nařízení.
195 Článek 9 odst. 6 Nařízení.
196 Článek 9 odst. 1 poslední věta a odst. 2 Nařízení.
197 Článek 10 odst. 2 Nařízení.
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odkazu na články o námitkách nijak hlouběji neřeší. Vzhledem k tomu, že se
ovšem tyto podmínky musí vztahovat k článkům o námitkách, nehrozí jejich
zásadní rozpor, pouze se mohou několikrát opakovat v rozhodnut
jednotlivých příslušných orgánů.
Platnost souhlasu je jeden rok, ale tato doba nemusí platt vždy,
neboť příslušné orgány jednotlivých států mohou dobu platnost souhlasu
omezit198. Nařízení také umožňuje odvolání nebo zrušení souhlasu
v případě, že je naplněn alespoň jeden z důvodů předpokládaných
Nařízením199: 1) složení odpadu neodpovídá oznámení, 2) nebyly dodrženy
uložené podmínky přepravy, 3) odpad není využit nebo odstraněn
v souladu s povolením zařízení, které odpad zpracovává, 4) odpad má být
nebo byl přepraven, využit nebo odstraněn způsobem, který neodpovídá
informacím uvedeným ve formulářích nebo jejich příloze. Jedná se o
povinnost příslušného orgánu souhlas zrušit či odvolat a není zde tak dána
žádná možnost správního uvážení. V těchto případech musí příslušný orgán
o zrušení souhlasu s přepravou informovat nejen oznamovatele, ale i
ostatní příslušné orgány. Pokud bude oznamovatel dále chtt odpad
přepravovat, bude muset podat oznámení nové. V případě, že už byla
přeprava zahájena, bude se postupovat podle ustanovení Nařízení
zabývajícími se nedovolenou přepravou a vracením nedovoleně
přepravovaného odpadu. Proces odvolání souhlasu není nijak na evropské
úrovni regulován, a proto je při jeho provádění nutné řídit se národními
předpisy. V ČR může ministerstvo odvolat souhlas, pokud je oznámena
změna přepravy, případně může rozhodnout o námitkách, které se týkají
oznamované změny přepravy.200 Dále je ministerstvo povinno rozhodnutm
zrušit souhlas201, pokud je naplněn některý z důvodů ke zrušení202 dle
Nařízení. Zde dle mého názoru dochází ke zbytečnému zdvojování právní
úpravy, když je stejná povinnost upravena jak Nařízením, tak zákonem o
198 Článek 9 odst. 4 Nařízení.
199 Článek 9 odst. 8 Nařízení.
200 Viz § 56a odst. 1 ZOdp.
201 Viz § 56a odst. 2 ZOdp.
202 Článek 9 odst. 8 a 9 Nařízení.
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odpadech, zvláště, když není dána žádná možnost ke správnímu uvážení ani
v Nařízení. V Německu není odvolání nebo zrušení nijak zvláštně upraveno
a bude se řídit obecným předpisem VwVfG.203Německý zákon ovšem dává
příslušnému správnímu orgánu možnost správního uvážení, která však není
Nařízením, jak již bylo výše zmíněno, přípustná a je zde tedy nutné
pamatovat na aplikační přednost evropského práva.

7.5.

Námitky
Podmínky, za kterých mohou členské státy EU úplně nebo částečně

zabránit přepravě odpadu přes své území, jsou uvedeny v článcích 11 a 12
Nařízení. V čl. 11 je obsažen taxatvní výčet námitek, kterým se může
členský stát bránit prot přepravě odpadů za účelem odstranění a v čl. 12
jsou upraveny námitky prot přepravě za účelem dalšího využit. Rozdělení
námitek do dvou článků podle dalšího zpracování odpadů není náhodné,
neboť zohledňuje přednost využit odpadů a princip blízkost obsažené
v evropském právu204. V obou článcích je příslušným orgánům dána určitá
možnost správního uvážení při vznášení námitek205, byť v omezené míře a
ne ve všech případech. Příkladem může být třeba námitka, že odpad je
určen k odstranění a nikoliv využit206. Prot námitkám vzneseným
příslušnými orgány se může oznamovatel bránit dle vnitrostátních
předpisů, v případě ČR podáním rozkladu prot rozhodnut ministerstva
životního prostředí, který ovšem nemá odkladný účinek.
Námitky prot přepravě za účelem odstranění
Podmínky pro vznesení námitek prot přepravě odpadů za účelem
odstranění obsahuje čl. 11 Nařízení. Stejné námitky lze ovšem použít i na
přepravu směsného komunálního odpadu sebraného v domácnostech207,
který má být dále využit. Tento náhled na převoz komunálního odpadu se
203 Konkrétně § 48 a § 49 VwVfG
204 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 409 odst. 3, ISBN 978-3-452-262158
205 Např. čl. 12 odst. 1 písm. f) Nařízení.
206 Článek 12 odst. 1 písm. h) Nařízení.
207 Článek 3 odst. 5 a čl. 11 odst. 1 písm. i) Nařízení.
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dostal do Nařízení přes dva doplňující návrhy při tvorbě Nařízení, ze strany
Německé vlády208 a Evropského parlamentu.209 Jeho účelem je v souladu
s principy blízkost a soběstačnost co nejvíce omezit přeshraniční přepravu
odpadu a podpořit jeho třídění a případné odstraňování v místě jeho
vzniku.
Všechny námitky ovšem nemohou být vzneseny všemi příslušnými
orgány. V ustanovení čl. 11 odst. 2 Nařízení jsou stanovena omezení
vznášení námitek pro příslušné orgány tranzitních zemí, tato omezení jsou
odůvodněna zejména tm, že tranzitní země je přepravou dotčena pouze
částečně210. Námitky příslušných orgánů musí být taktéž řádně
odůvodněné, aby byla dána oznamovateli možnost dodatečně vyřešit
problémy, kvůli kterým byly námitky vzneseny211. Stejně jako pro souhlas
s přepravou je pro vznesení námitek Nařízením stanovena 30 denní lhůta 212
s prekluzivním účinkem ode dne doručení oznámení příslušnému orgánu,
po jejímž uplynut již není na uplatněné námitky brán zřetel.
Námitky vznášejí jednotlivé příslušné orgány příslušnou formou dle
svých národních předpisů, a to vždy písemně.213 V ČR tak činí Ministerstvo
životního prostředí svým rozhodnutm 214
Jednotlivými důvody ke vznesení námitek jsou dle čl. 11:
Nesoulad přepravy se zásadou blízkost, prioritou využit, principem
soběstačnost a opatřeními k úplnému nebo částečnému zákazu přepravy
odpadů nebo k soustavnému vznášení námitek – tato námitka se vztahuje
k hlavním principům odpadového hospodářství jak na úrovni EU, tak na
vnitrostátní úrovni a odkazuje přitom na Směrnici 2008/98/ES, zároveň
však odkazuje na výjimky, které mohou být zavedeny jednotlivými
208 Stanovisko Německa k návrhu Nařízení z 12.12.2003, COM (2003)379, FINAL.
209 Pozměňovací návrh 80 z prvního čtení EP (JO CE/2004/87/281).
210 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 410 odst. 7, ISBN 978-3-452-262158
211 Článek 11 odst. 4 a 5 Nařízení.
212 Lhůta se počítá dle Nařízení č. 1182/71.
213 Článek 9 odst. 1 Nařízení
214 Viz § 56 odst. 1 ZOdp.
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členskými státy. Tímto je provedena v Nařízení možnost zákazu dovozu
odpadu k odstranění obsaženého v bodu 20 Preambule.215
Nesoulad s vnitrostátními předpisy na ochranu životního prostředí,
veřejného pořádku, bezpečnost a zdraví, pokud se jedná o činnost
v namítající zemi – touto námitkou ovšem nelze vyvážet národní standardy
ochrany životního prostředí do jiných členských států, protože námitkou se
bude bránit zejména odpad přijímající stát.
Oznamovatel či příjemce byl již v minulost uznán vinným
z nedovolené přepravy nebo nedovoleného jednání v souvislost
s ochranou životního prostředí – ze znění ustanovení v Nařízení vyplývá, že
se tato námitka nevztahuje pouze na trestné činy, ale na jakýkoliv
protprávní čin spáchaný v souvislost s ochranou životního prostředí.
Členské státy mohou v souladu se svými vnitrostátními předpisy odmítnout
všechny přepravy odpadu, na kterých se trestaná osoba podílí. Česká
republika této možnost využila a v § 56 odst. 2 zákona o odpadech tento
zákaz rozšířila i o dopravce. Dále speciikovala, že pokud se jednalo o TČ na
úseku odpadového hospodářství nebo pokud mu v posledních pět letech
byla uložena pravomocně sankce za porušení právních předpisů na úseku
odpadového hospodářství, tak se na přepravě nemůže podílet.
Oznamovatel nebo zařízení v minulost opakovaně porušili čl. 15 a
16 Nařízení – zde se nejedná o předešlé uznání vinným z nedovoleného
jednání, ale o opakované méně závažné prohřešky prot čl. 15 nebo 16
Nařízení, tedy stačí porušení alespoň jednoho z článků.
Záměr členského státu uplatnit zákaz dovozu nebezpečných odpadů
dle Basilejské úmluvy216 - o tomto rozhodnut však musí stát ostatní smluvní
státy uvědomit217, nicméně námitka je použitelná i v případě, že tak členský
stát ještě neučinil.

215 Jak již bylo výše zmíněno, ČR tuto možnost využila a zakázala až na několik málo
výjimek dovoz odpadů určených k odstranění.
216 Článek 4 odst.1 Úmluvy.
217 Článek 4 odst. 1, poslední věta Úmluvy.
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Plánovaná přeprava nebo odstranění je v rozporu s mezinárodními
závazky členských států či EU.
Přeprava a odstranění odpadu není při zohlednění zeměpisných
podmínek a potřeb specializovaného zařízení v souladu se Směrnicí
2008/98/ES218 - 1) není v souladu s principem soběstačnost na evropské a
vnitrostátní úrovni, 2) zařízení do kterého má být odpad dopraven, musí
odstranit odpad z bližšího zdroje a příslušný orgán tak chrání zařízení před
přetžením a hromaděním odpadu, 3) přeprava a odstranění by nebyly
v souladu s plány nakládání s odpady jednotlivých členských států.
Zařízením, na které se vztahuje Směrnice 2008/1/ES o integrované
prevenci a omezování znečištění, nejsou používány nejlepší dostupné
techniky.
Odpadem je směsný komunální odpad sebraný v domácnostech –
touto námitkou je ještě zostřeno ustanovení čl. 3 odst. 5, kdy je komunální
odpad k využit považován za odpad k odstranění.
Odpady nebudou zpracovány v souladu se závaznými normami EU
na ochranu životního prostředí, a to v případě, kdy jsou uděleny dočasné
výjimky – skrze tuto námitku mohou členské státy zamezit přepravě
odpadu do zemí, které nesplňují standardy unie na odstranění odpadu
z důvodu udělení výjimky např. při jejich vstupu do EU.
Námitky prot přepravě za účelem dalšího využití
Námitky prot přepravě odpadu k využit obsažené v čl. 12 Nařízení
mají velice podobnou strukturu jako ty předcházející v čl. 11. Stejně jako
předcházející článek i čl. 12 obsahuje omezení pro vznášení námitek
tranzitními zeměmi219 a 30 denní prekluzivní lhůtu na uplatnění námitek
příslušnými orgány.

218 Nařízení stále odkazuje na starší směrnici 2006/12/ES, ale tyto odkazy je potřeba
chápat, jak již bylo výše zmíněno, jako odkazy na novou směrnici 2008/98/ES.
219 Článek 12 odst. 2 Nařízení.
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Důvody pro námitky dle čl. 12 Nařízení jsou částečně stejné
s důvody obsaženým v čl. 11 Nařízení220, ale byly doplněny o nové důvody.
Tyto souvisejí s dalším využitm odpadu a jsou jak částečnou kodiikací
důvodů stanovených SDEU, tak kompletně novými důvody, které mají
posílit ochranu životního prostředí oprot předcházejícímu Nařízení č.
259/93.
Důvody pro vznesení námitek prot přepravě odpadů k využit jsou dle čl. 12
Nařízení:
Nesoulad přepravy a využit se Směrnicí 2008/98/ES 221 a zejména
pak s plány odpadového hospodářství, hierarchií mezi zamezením vzniku
odpadů – využitm odpadů – odstraněním odpadů, využit odpadů bez
ohrožení lidského zdraví a životního prostředí a povinnost povolení pro
zařízení nakládající s odpadem.
Přeprava nebo využit by nebylo v souladu s vnitrostátními právními
předpisy na ochranu životního prostředí, veřejného pořádku, veřejné
bezpečnost nebo ochrany zdraví, pokud jde o činnost prováděné
v namítající zemi – stejné jako u čl. 11 Nařízení.
Přeprava nebo využit by nebylo v souladu s vnitrostátními právními
předpisy v zemi odeslání, které se týkají využit odpadů, a to i pokud by se
přeprava týkala odpadů, které budou využity v zařízení s méně přísnými
normami než v zemi odeslání. Současně se musí přihlédnout k fungování
vnitřního trhu – tato námitka byla zavedena na základě rozhodnut SDEU
EU-Wood-Trading,222 do té doby bylo považováno za nemožné vyvážet
národní standardy ochrany životního prostředí do jiných členských států.
Námitku ovšem nelze vznést v těchto třech případech: 1) Odpad bude
využit za použit norem stanovených evropským předpisem nebo stejně
přísných, 2) podmínky využit jsou obecně stejné jako v zemi odeslání
(rozdíl v normách musí dosáhnout nějakého zásadního rozdílu, aby námitka
220 Stejné jsou např. čl. 12 odst. 1 písm. b), d), e), f), i)
221 V Nařízení stále odkaz na Směrnici 2006/12/ES.
222 Rozhodnut SDEU C-277/02 EU-Wood-Trading, EU:C:2004:810 ze dne 16. 12. 2004
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mohla být uplatněna), 3) normy a podmínky ve státu odeslání nebyly
sděleny ostatním členským státům dle Směrnice 98/34/ES ze dne 22.
června 1998 o postupu při poskytování informací v oblast norem a
technických předpisů a předpisů pro služby informační společnost. Tento
druh námitky jsou povinny členské státy oznamovat Komisi, a jak již bylo
výše naznačeno, mají členské státy povinnost ostatním členským státům
oznamovat právní předpisy, na jejichž základě je možné tuto námitku
vznést.223 Osobně tuto námitku považuji za velice dobrý krok, který
zamezuje postupnému snižování standardů ochrany životního prostředí
v důsledku snažení o co největší konkurenceschopnost, či vzniku
„evropské“ skládky v jedné nebo několika členských zemích.
Oznamovatel nebo příjemce byl v minulost uznán vinným
z nedovolené přepravy nebo za nedovolené jednání v souvislost s životním
prostředím – stejné jako u čl. 11 Nařízení.
Oznamovatel nebo zařízení při minulých přepravách opakovaně
porušili články 15 a 16 – stejné jako u čl. 11 Nařízení.
Plánovaná přeprava nebo odstranění je v rozporu s mezinárodními
závazky členských států či EU – stejné jako u čl. 11 Nařízení.
Poměr využitelných a nevyužitelných odpadů, odhadovaná hodnota
materiálů, které mají být využitm získány, či náklady na odstranění
nevyužitelných část z hlediska hospodárnost nebo životního prostředí další
využit odpadu neospravedlňují – této námitce je potřeba rozumět tak, že
jde o opatření prot zneužívání v případech, kdy jsou odpady jinak určené
k odstranění označovány za odpady k využit. Tento problém se velice často
vyskytuje zejména u energetckého využit odpadu a jeho přepravě za tmto
účelem. Rozdílu mezi energetckým využitm odpadu a jeho odstraněním se
věnoval i SDEU ve svých případech C-228/00224 a C-458/00225 a dospěl
k názoru, že pokud se má jednat o využit odpadu, musí být splněna tato
223 Článek 12 odst. 6 Nařízení.
224 Rozhodnut SDEU C-228/00 Komise vs. Německo, EU:C:2003:91 ze dne 13. 2. 2003
225 Rozhodnut SDEU C-458/00 Komise vs. Lucembursko, EU:C:2003:94 ze dne 13.2.2003
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dvě kritéria: 1) Spalováním odpadu se vyrobí či získá více energie, než je
zapotřebí pro vlastní spalovací proces a 2) část získaného energetckého
přebytku ze spalovacího procesu bude skutečně jako tepelná nebo
elektrická energie využita. V ČR je toto upraveno v § 23 zákona o odpadech
a jeho příloze 12, která obsahuje i vzorec k výpočtu pro určení, co je ještě
energetcké využit a co není. Německo má obdobnou úpravu v § 7 odst. 4
svého KrWG a výpočet energetcké využitelnost odpadu je uveden v příloze
2 tohoto zákona.
Odpad je určen k odstranění a nikoliv k využit – tato námitka
odpovídá svým obsahem rozhodnut SDEU C-113/02 226 (tzv. ASA
rozhodnut) a navazuje na předcházející námitku hospodárnost využit.
V tomto případě se ovšem zkoumá, zda odpad vůbec bude alespoň
částečně využit a teprve pokud ano, následuje zkoušku hospodárnost
využit podle předchozí námitky.
Zařízením, na které se vztahuje Směrnice 2008/1/ES o integrované
prevenci a omezování znečištění a které zpracovává odpad, nejsou
používány nejlepší dostupné techniky – stejné jako v čl. 11.
Odpady nebudou zpracovány v souladu se závaznými normami EU
na ochranu životního prostředí ve vztahu k využit a recyklaci, a to v případě
kdy jsou uděleny dočasné výjimky – obdobné jako u čl. 11.
Odpady nebudou zpracovány v souladu s plány nakládání s odpady
dle čl. 28 Směrnice 2008/98/ES227.

7.6.

Postup po odsouhlasení přepravy
Po odsouhlasení přepravy je nutné zejména doplnit průvodní doklad

(podepsat jej a doplnit datum skutečné přepravy) a předat ho zúčastněným
osobám a zařízení, oznámit příslušným orgánům datum skutečné přepravy,
zajistt písemné potvrzení o předání odpadu do zařízení, případně potvrzení

226 Rozhodnut SDEU C-113/02 Komise v. Nizozemsko, EU:C:2004:616 ze dne 14. 10. 2004
227 V Nařízení je opět ještě odkázáno Směrnice 2006/12/ES a její čl. 7.
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o jiném než předběžném využit228 či předběžném odstranění229 odpadu.
Potvrzení o přijet odpadu poskytne zařízení do tří dnů od jeho přijet a jako
přílohu průvodního dokladu jej zašle oznamovateli a příslušným orgánům.
Potvrzení o jiném než předběžném využit či odstranění odpadu zasílá
zařízení oznamovateli a příslušným orgánům co nejdříve, ale nejdéle do 30
dnů po dokončení jiného než předběžného využit či odstranění a zároveň
nejdéle do jednoho roku od převzet odpadu.

7.7.

Povinnost zpětného převzetí
Jednou z nejpodstatnějších povinnost, která je v Nařízení obsažena,

a které věnuje Nařízení zvláštní pozornost230, je povinnost zpětného
převzet odpadu v případě, že přeprava nemůže být zdárně podle plánu
přepravy dokončena231 nebo se jednalo o nelegální přepravu232. Plánem
přepravy se zde rozumí naplánování trasy přepravy, způsob využit či
odstranění odpadu po dokončení přepravy a jeho přijet zařízením
dohodnutým ve smlouvě o využit nebo odstranění odpadu v souladu
s podmínkami uvedenými v souhlasu s přepravou odpadu, s oznámením o
přepravě a s průvodním dokladem.
Zpětné převzetí při nedokončené přepravě podle plánu
V tomto případě se bude jednat o přepravu odpadu, která byla
řádně ohlášena, povolena a je tedy oprávněná, ale z nějakého důvodu,
např. nedostatku kapacity zařízení, nemůže být dokončena. V takových
případech je dotčený příslušný orgán, který se o této skutečnost dozví,
povinen neprodleně uvědomit příslušný orgán místa odeslání případně
místa určení, pokud je odpad zařízením odmítnut233. Tato situace ovšem
ještě nemusí vést přímo k nutnost zpětného převzet odpadu
228 Předběžným využitm se rozumí např. úprava odpadu před jeho využitm či jeho
skladování do doby, než bude využit.
229 Předběžným odstraněním se rozumí např. míšení před odstraněním, přebalení před
odstraněním nebo skladování před odstraněním.
230 Je jí věnována celá kapitola 4 Nařízení.
231 Články 22 a 23 Nařízení.
232 Články 24 a 25 Nařízení.
233 Článek 22 odst. 1 Nařízení
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oznamovatelem, protože Nařízení obsahuje možnost se dohodnout na
využit nebo odstranění jiným zařízením než původně zamýšleným 234.
Pokud se tak ovšem nestane, má příslušný orgán místa odeslání povinnost
zajistt zpětné převzet odpadu oznamovatelem, který je určen čl. 2 bodem
15 Nařízení. V případě, že toto není možné235, musí zpětnou přepravu do
místa odeslání provést sám nebo jí někoho pověřit. Tento krok v ČR činí
opět ministerstvo svým rozhodnutm o uložení povinnost oznamovateli. 236
Německá úprava se musela ještě navíc vypořádat se spolkovým
uspořádáním, a proto určuje jako příslušný orgán k zajištění zpětného
převzet odpadu orgán té spolkové země, ve které přeprava začala.
V případě, že by takto bylo příslušných orgánu několik, určí spolkové země,
který z nich bude příslušným. Pokud není žádný orgán příslušný nebo by
nebylo možné ho ve lhůtě určené Nařízením včas zjistt, je příslušným
orgán té spolkové země, která je příslušná podle postupného přiřazování
těchto případů jednotlivým spolkovým zemím podle abecedy.237
Ke zpětnému převzet odpadu musí dojít v 90 denní lhůtě či ve
lhůtě, která byla mezi příslušnými dotčenými orgány dohodnuta. I v případě
zpětného vývozu odpadu je nutné podat nové oznámení, pokud se dotčené
příslušné orgány nedohodnou, že je potřeba pouze řádně odůvodněná
žádost prvotního příslušného orgánu místa odeslání238. Náklady zpětného
převzet jsou regulovány čl. 23 Nařízení a napadají v tomto pořadí na: 1)
oznamovatele, 2) jiné právnické nebo fyzické osoby (tento termín bohužel
nijak dále Nařízení nevysvětluje, ale německá úprava označuje za další
odpovědné osoby např. zprostředkovatele přepravy či osoby, které se na
přepravě jinak podílely239), 3) příslušné orgány místa odeslání nebo 4) se
náhrada určuje podle dohody mezi dotčenými příslušnými orgány. Jak
z výše nastněného pořadí vyplývá, povinnost zpětného převzet odpadu
napadá ve většině případů na oznamovatele a není nijak vázána na jeho
234 Článek 22 odst. 3 Nařízení
235 Např. z důvodu insolvence.
236 Viz § 58 odst. 1 písm. a) ZOdp.
237 Viz §8 odst. 1 AbfVerbrG.
238 Článek 22 odst. 4 Nařízení.
239 Viz § 8 odst. 2 AbfVerbrG
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odpovědnost za nemožnost přepravu dokončit, a i náklady na zpětné
převzet většinou jednostranně dopadají právě na něj240. Jedná se tedy o
objektvní odpovědnost oznamovatele s možnost liberace na základě
důvodů241 vyjmenovaných v zákoně o předcházení ekologické újmě a o její
nápravě242 a právě z tohoto důvodu je pro oznamovatele vhodné zajistt si
případný regres na viníkovi nedokončené přepravy, např. ve smlouvě mezi
oznamovatelem a příjemcem, pokud byl příjemce odpadu viníkem
nedokončení přepravy.
Zpětné převzetí při nedovolené přepravě
Povinnost zpětného převzet odpadu při nedovolené přepravě243 se
týká všech druhů nedovolené přepravy nehledě na závažnost porušení
právních předpisů nebo ohrožení životního prostředí či životů a zdraví
lidí244. Příslušný orgán je povinen oznámit ostatním příslušným orgánům
jakoukoliv přepravu, kterou sám považuje za nedovolenou, tedy stačí
pouhé podezření, že probíhá nedovolená přeprava 245, aby tuto skutečnost
příslušný orgán oznámil ostatním orgánům. V případě, že se potvrdí
nelegálnost přepravy a za tuto přepravu je odpovědný oznamovatel,
stanovuje Nařízení246, kdo dotyčný odpad převezme: 1) oznamovatel „de
acto“ (tedy ten, kdo oznamoval přepravu), 2) oznamovatel „de iure“ (tedy
ten, kdo měl podat oznámení přepravy, pokud vůbec nebylo podáno), 3)
příslušný orgán místa odeslání či osoba jednající jeho jménem, 4) odpad
240 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 597 odst. 13, ISBN 978-3-45226215-8
241 a) pokud byla újma způsobena třet osobou a došlo k ní i přesto, že byla přijata vhodná
bezpečnostní opatření, nebo
b) je újma důsledkem splnění rozhodnut nebo jiného závazného aktu orgánu veřejné
správy a nejedná se o rozhodnut nebo akty vydané k odstranění nebo zmírnění emisí
nebo událost způsobených provozní činnost provozovatele.
242 Viz § 12 odst. 3 z. č. 167/2008 Sb., předcházení ekologické újmě a o její nápravě
243 Článek 24 Nařízení
244 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 620 odst. 3, ISBN 978-3-452-262158
245 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 621 odst. 5, ISBN 978-3-452-262158
246 Článek 24 odst. 2 Nařízení
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bude jiným způsobem využit či odstraněn v zemi určení nebo odeslání
příslušným orgánem či osobou jednající jeho jménem, 5) odpad bude využit
nebo odstraněn v jiné zemi příslušným orgánem místa odeslání či osobou
jednající jeho jménem. V případě odpovědnost příjemce odpadu za
nelegální přepravu247 zajist příslušný orgán, že způsobem šetrným
k životnímu prostředí odpad využije nebo odstraní příjemce nebo samotný
příslušný orgán. V obou případech odpovědnost musí být dle Nařízení
takto naloženo s odpadem do 30 dnů, případně v jiné lhůtě, která je
stanovena příslušnými dotčenými orgány. Nařízení také stanovuje
povinnost spolupráce dotčených příslušných orgánů při využit nebo
odstranění odpadu, za jehož nedovolenou přepravu nelze přičíst
odpovědnost oznamovateli ani příjemci248.

7.8.

Vývoz odpadů z EU do třetích států
Vývozu odpadu z území EU do třetch států je věnována celá Hlava

IV Nařízení. Strukturálně je tato Hlava dál rozdělena podle toho, jestli se
jedná o přepravu odpadu k odstranění či využit a také podle toho, do
kterých zemí je odpad vyvážen. V této Hlavě Nařízení jsou rovněž upraveny
povinnost vyžadované zatm neschváleným dodatkem „Ban Aeendeent“
Basilejské úmluvy249.
Vývoz odpadu k odstranění
Obecně je vývoz odpadu za účelem jeho odstranění z EU zakázán
s výjimkou jeho vývozu do států, které sice nejsou členy Unie, ale jsou členy
OECD250 a zároveň jsou smluvní stranou Basilejské úmluvy251. Ovšem zákaz
vývozu odpadu k odstranění může platt i pro tyto státy, pokud daný stát
dovoz určitého odpadu zakázal nebo pokud má příslušný orgán místa
odeslání za to, že s odpadem nebude nakládáno způsobem šetrným
247 Článek 24 odst. 3 Nařízení.
248 Článek 24 odst. 5 Nařízení.
249 Články 34 a 36 Nařízení, Návrh Nařízení ze 30.3.2003, COM (2003) 379, Strana 21 (zde
označeno jako čl. 35 a 37).
250 Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko
251 Článek 34 odst. 2 Nařízení.
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k životnímu prostředí252. Postup při vývozu odpadu určeného k odstranění
je velice podobný jako při vývozu do členského státu EU, pouze s tm
rozdílem, že příslušný orgán třet země, přes kterou je prováděn tranzit, má
dle čl. 35 Nařízení k uplatnění žádost o doplňující informace a k vydání
souhlasu s převozem 60 denní lhůtu. Zároveň může příslušný orgán místa
odeslání vydat souhlas až po obdržení souhlasů příslušného orgánu místa
určení a tranzitu, a to nejdříve 61 dní od předání potvrzení o přijet
oznámení příslušným orgánem tranzitu. Dříve jej může vydat pouze, pokud
obdržel všechny souhlasy před uplynutm stanovené lhůty. Vzhledem
k tomu, že se jedná o vývoz mimo EU a odpad je předmětem celního řízení,
musí být potvrzený souhlas s přepravou předán celnímu úřadu, který
následně oznámí příslušnému orgánu místa odeslání, že odpad opustl
území EU. Nařízení také stanovuje povinnost příslušného orgánu místa
odeslání upozornit příslušný orgán místa doručení, pokud do 42 dnů od
opuštění odpadu území EU nedostane potvrzení o odstranění odpadu
zařízením v místě určení.
Vývoz odpadu k využití
Nařízení obsahuje i zákaz vývozu odpadu k určenému využit,253
pokud se jedná o odpad, který by měl být využit mimo státy 254, na které se
vztahuje rozhodnut OECD255. To v případě, že se jedná zároveň o
nebezpečné odpady nebo jejich směsi podle příloh Nařízení nebo pokud je
tak označil čl. 3 Basilejské úmluvy. Dále se zákaz vztahuje na odpady, jejichž
dovoz zakázal stát místa určení a na odpady, se kterými se nebude dle
mínění příslušného orgánu místa odeslání zacházet způsobem šetrným
k životnímu prostředí256. Dovoz odpadu uvedeného v zeleném seznamu257
mohou tyto státy buď úplně zakázat, požadovat předchozí písemné

252 Článek 34 odst. 3 Nařízení.
253 Článek 36 odst. 1 Nařízení
254 O jaké státy se jedná je uvedeno v Nařízení č. 1418/2007.
255 Rozhodnut OECD C(2001)107
256 Toto posuzuje příslušný orgán dle přílohy VIII Nařízení.
257 Příloha III nebo IIIA Nařízení.
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oznámení a následný souhlas s přepravou či nevyžadovat žádnou kontrolu
těchto odpadů.258
Pro státy, pro které plat rozhodnut OECD259, je vývoz odpadu
k využit upraven čl. 38 Nařízení. Obecně je uplatněn stejný postup jako při
přepravě odpadu v rámci EU s tm rozdílem, že i odpady zeleného seznamu
musejí mít předchozí písemné oznámení a souhlas s přepravou a odpady ze
žlutého seznamu podléhají stejnému postupu jako při vývozu odpadu
určeného k odstranění do zemí OECD, které jsou zároveň smluvními státy
Basilejské úmluvy.
Dále Hlava IV obsahuje ustanovení o zákazu vývozu odpadu do
Antarktdy260, které navazuje na Smlouvu o Antarktdě261 a ještě zákaz
vývozu odpadu určeného k odstranění a omezení vývozu odpadu k využit
do zámořských zemí a území262 EU.

7.9.

Dovoz odpadu do EU
Dovoz odpadu na území EU je upraven v Hlavě V Nařízení a

strukturální rozložení odpovídá předcházející Hlavě, tedy opět je rozdělena
na část zabývající se odpadem určeným k odstranění a odpadem určeným
k dalšímu využit.
Dovoz odpadu určeného k odstranění
Dovoz odpadu za účelem odstranění je obecně zakázán263, výjimku
tvoří dovoz odpadu ze států, které jsou smluvními stranami Basilejské
úmluvy, států, které uzavřely s EU či členskými státy dohodu dle čl. 11
Basilejské úmluvy nebo dovoz odpadu v případě krize nebo války. Státy
uzavírající dohodu s EU nebo členským státem musejí příslušnému orgánu
258 Blíže čl. 37 Nařízení a Nařízení č. 1418/2007.
259 Např. Island, Kanada, Austrálie, Japonsko a další.
260 Článek 39 Nařízení
261 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 738 odst. 3, ISBN 978-3-452-262158
262 Země určené Rozhodnutm 2001/822/ES, jsou jimi např. Grónsko, Nová Kaledonie,
Francouzská Polynésie a další.
263 Článek 41 Nařízení.

66

místa určení předem doručit odůvodněnou žádost založenou na
skutečnost, že nemají technickou kapacitu a ani ji nemohou přiměřeně
získat, aby mohly určené odpady odstranit způsobem šetrným k životnímu
prostředí264. Bilaterální smlouvy mezi členskými a nečlenskými státy navíc
musí být předem oznámeny Komisi265
Dovoz odpadu určeného k využití
I dovoz odpadu k využit podléhá obecnému zákazu266, ze kterého
jsou opět stanoveny výjimky pro dovoz ze států, na které se vztahuje
rozhodnut OECD, jsou smluvními stranami Basilejské úmluvy, s nimiž
uzavřela EU nebo členský stát dohody či je odpad dovážen z důvodu krize
nebo války. Podmínky a postup pro dovoz odpadu určeného k využit jsou
jinak podobné jako při dovozu odpadu určeného k odstranění.
Hlava V také opět obsahuje ustanovení týkající zámořských zemí a
území, kdy je možné použít vnitrostátní předpisy, pokud se odpad dováží
na území státu, který je se zámořským územím či zemí spojen 267.

7.10.

Průjezd při přepravě odpadu přes území EU
Hlava VI Nařízení se zabývá tranzitem odpadu skrze území EU.

Podmínky a postup při tranzitu odpadu opět záleží na tom, zda se jedná o
odpad určený k odstranění nebo dalšímu využit. V případě převozu odpadu
určeného k odstranění se použije postup jako při dovozu odpadu
k odstranění do EU ze smluvních zemí Basilejské úmluvy268. K tomuto
postupu je navíc přidána povinnost prvního a posledního příslušného
orgánu zemí tranzitu zaslat orazítkovanou kopii souhlasu s přepravou
celním úřadům EU. Celní orgán pak při opuštění odpadu území EU zašle
zpět příslušnému orgánu pro tranzit orazítkovanou kopii průvodního
dokladu, kde uvede, že odpad opustl EU. Při tranzitu odpadu určeného
264 Článek 41 odst. 4 Nařízení.
265 Ve výjimečných případech mohou být oznámeny i následně, čl. 41 odst. 2 věta 5
Nařízení.
266 Článek 43 odst. 1 Nařízení.
267 Článek 46 odst. 2 Nařízení.
268 Článek 47 Nařízení.
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k využit z a do země, na které se nevztahuje rozhodnut OECD, se použije
stejný postup269. Pokud se jedná o tranzit do zemí, na které se rozhodnut
OECD vztahuje, použije se stejný postup jako při dovozu odpadů do EU
k využit a k tomu povinnost stejně jako u tranzitu odpadů k odstranění270.

8. Odpovědnost při nedovolené přepravě
Při porušení právních předpisů nastupuje právní odpovědnost, která
má za úkol nejen potrestat narušitele, ale také pokud možno nastolit stav,
který zde byl před porušením právní povinnost. V oblast práva životního
prostředí je tato odpovědnost označována jako „ekologicko-právní“. Její
součást je odpovědnost deliktní, která obsahuje odpovědnost trestní a
správní, a odpovědnost za ztrátu na životním prostředí, která zahrnuje
odpovědnost za újmu na životním prostředí a občanskoprávní odpovědnost
za škodu271.

8.1.

Evropská úprava

8.1.1. Směrnice 2004/35/ES
Základním právním předpisem na evropské úrovni, který upravuje
náhradu škod způsobených na životním prostředí, je Směrnice 2004/35/ES
o odpovědnost za životní prostředí v souvislost s prevencí a nápravou škod
na životním prostředí (dále jen „Směrnice 2004/35/ES“). Směrnice
2004/35/ES opírá svůj základ o čl. 192 SFEU (dříve čl. 175) a byla přijata po
dlouhé debatě a kompromisech mezi členskými státy a orgány EU 272 dne
21. dubna 2004. Systém odpovědnost stanovený touto směrnicí spočívá na
principu „znečišťovatel plat“ („Verursacherprinzip“) – provozovatel, který
způsobuje škody na životním prostředí nebo vytváří bezprostřední hrozbu
pro životní prostředí, by měl nést náklady preventvních a nápravných
opatření. Směrnice se zabývá veřejnoprávní odpovědnost provozovatelů a
269 Článek 48 odst. 1 Nařízení.
270 Článek 48 odst. 2 Nařízení.
271 DAMOHORSKÝ, Milan a kol., Právo životního prostředí, 3. vydání, Praha, C.H.Beck,
2010, strana 73 odst. 270, ISBN 978-80-7400-338-7
272 EPINEY,Astrid, Umweltrecht der Europäischen Union, Nomos Verlagsgesellschaf,
Baden-Baden, 2013, Strana 343 odst. 140, ISBN 978-3-8487-0503-0, dále také skoro 15 let
trvající legislatvní proces a rozhodnut COM (2000) 66.
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nejedná se tedy o předpis regulující civilní odpovědnost znečišťovatele na
evropské úrovni,273 ale spíše se jedná o předpis podobný policejnímu
předpisu s odpovědnost škůdce. Dle čl. 4 jsou také z působnost Směrnice
2004/35 vyjmuty škody či bezprostřední ohrožení na životním prostředí,
které vznikly při vojenských konfiktech, občanských válkách, povstáních,
nepřátelských akcích, živelních událostech výjimečné a neodvratné povahy,
dále jsou také škody na základě jaderných rizik, pokud odpovědnost a
náhrada škody spadají pod působnost mezinárodních smluv. Na škody
způsobené znečištěním neohraničené povahy a na bezprostřední hrozbu
takových škod se směrnice vztahuje pouze tehdy, pokud je možné najít
příčinnou souvislost mezi škodami a činnost provozovatele. Pozitvně je
působnost směrnice vymezena čl. 3, který odkazuje na provozování činnost
vyjmenovaných v Příloze III směrnice, mezi které spadá i přeshraniční
přeprava odpadu, která vyžaduje schválení nebo je zakázána dle Nařízení č.
1013/2006.
Škoda na životním prostředí je deinována směrnicí jako škoda na
chráněných druzích, přírodních stanovištch, vodách a zemi, touto škodou
se pak rozumí „eěřitelná nepříznivá zeěna v přírodníe zdroji nebo
eěřitelné zhoršení přírodního zdroje, ke kteréeu eůže dojít příeo nebo
nepříeo“274.
Směrnice 2004/35/ES rovněž obsahuje povinnost provozovatelů
k přijet preventvních nebo nápravných opatření v případě
bezprostředního ohrožení nebo škodách na životním prostředí, tato
opatření jsou prováděna na náklady provozovatelů. Směrnice
upřednostňuje při nápravě již způsobené újmy její naturální resttuci 275 před
inanční kompenzací, tedy důkladnou dekontaminaci a navrácení
přírodního zdroje do původního stavu nebo stavu jemu blízkému.
Provozovatelé se nákladů na nápravná opatření mohou zbavit, pokud
273 MESSERSCHMIDT, Klaus, Europäisches Umweltrecht – C.H.Beck, München, 2011,
Strana 641 odst. 12, ISBN 978-3-406-59878-4
274 Článek 2 číslo 1 Směrnice 2004/35/ES.
275 Příloha II Směrnice 2004/35/ES.
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přijet opatření bylo nutné z důvodu zavinění třet osobou, a to i přesto, že
byla přijata vhodná bezpečnostní opatření nebo pokud provozovatel jednal
na závazný pokyn či příkaz orgánu veřejné moci276. Směrnice také dává
možnost členským státům zavést další způsob zproštění se hrazení nákladů
za nápravná opatření, a to v případě, pokud provozovatel nejednal úmyslně
ani z nedbalost a škody na životním prostředí byly způsobeny činnost
výslovně povolenou nebo se podle dostupných vědeckých a technických
poznatků nepovažovalo za pravděpodobné, že by škody na životním
prostředí vznikly277. V českém zákoně č. 167/2008 o ekologické újmě a jejím
předcházení, který směrnici transponuje, byla tato možnost osvobození od
nákladů využita278, v německém zákoně „UeweltschadengesetzUSchadG“279 bylo toto rozhodnut přesunuto na jednotlivé spolkové země,
které by měly být schopnější rozhodnout, který provozovatel ještě může
být osvobozen od těchto nákladů a který již nikoliv280. Lhůta pro zahájení
řízení o uhrazení nákladů je 5 let od zjištění odpovědného provozovatele či
třet strany nebo ukončení opatření281. Příslušné orgány státu mají
povinnost určit, který provozovatel škodu nebo bezprostřední ohrožení
zavinil a také aby posoudil význam škod a určil případná opatření 282. Čl. 12
Směrnice 2004/35/ES také umožňuje, aby osoby dotčené, nebo které
mohly být dotčené, které mají dostatečný zájem na rozhodování o životním
prostředí a které prohlásí, že jejich právo bylo porušeno, mohou
příslušnému orgánu předložit žádost o opatření dle této směrnice.
Směrnice také ukládá členským státům povinnost spolupráce při
přeshraničních škodách na životním prostředí.283
Jak již bylo výše zmíněno, byla Směrnice 2004/35/ES transponována
do české národní úpravy zákonem č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě a
276 Článek 8 odst. 3 Směrnice 2004/35/ES.
277 Článek 8 odst. 4 Směrnice 2004/35/ES.
278 Viz § 12 odst. 4 zákona č. 167/2008 Sb.
279 Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden ze dne 10. 5. 2007
v platném znění
280 MESSERSCHMIDT, Klaus, Europäisches Umweltrecht – C.H.Beck, München, 2011,
Strana 652 odst. 48, ISBN 978-3-406-59878-4
281 Článek 10 Směrnice 2004/35/ES
282 Článek 11 Směrnice 2004/35/ES
283 Článek 15 Směrnice 2004/35/ES
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jejím předcházení. Problémem tohoto zákona je nejen poměrně úzké
vymezení oblast, na kterou se vztahuje, ale zejména jeho nulové použit
příslušnými orgány,284 za celou dobu jeho účinnost není evidován jediný
případ jeho použit. Důvodem k tomu je používání složkových zákonů
k ochraně životního prostředí, a byť je k těmto zákonům zákonem č.
167/2008 Sb. speciálním, není v praxi využíván.
8.1.2. Směrnice 2008/99/ES
Dalším předpisem na evropské úrovni, který se zabývá
odpovědnost při ohrožení nebo škodách na životním prostředí je Směrnice
2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí (dále jen
„Směrnice 2008/99/ES“). Směrnice 2008/99/ES byla přijata za účelem
posílení vymahatelnost práva při trestných činech prot životnímu
prostředí překračující hranice jednotlivých členských států 285. Směrnicí jsou
regulovány jednotlivé skutkové podstaty TČ, odpovědnost právnických
osob, návod a pomoc, úmysl pachatele (trestné je jak úmyslné, tak i
nedbalostní spáchání TČ) a ukládané sankce, již nijak není směrnicí dotčen
procesní postup při řešení jí vyjmenovaných TČ. Sankce při spáchání TČ
právnickou osobou nemusí být přímo trestní, ale musí být účinné,
přiměřené a odrazující286.
Pro přepravu odpadu jsou z této směrnice relevantní hlavně
ustanovení čl. 3 písm. b) a c). Písmeno b) se zabývá nejen přepravou, ale
obecně nedovoleným nakládáním s odpady, a právě písmeno c) směrnice
obsahuje přímý odkaz na Nařízení č. 1013/2006 a stanovuje, aby byla
nedovolená přeprava odpad, v jiném množství než zanedbatelném,
označena členskými státy za trestný čin. K transpozici do vnitrostátních
předpisů byla směrnicí stanovena lhůta do 26. 12. 2010.

284 htp://www.cizp.cz/Evidence-pripadu-ekologicke-ujmy
285 Rozhodnut Komise COM/2007/51/FINAL
286 Článek 7 Směrnice 2008/99.
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8.1.3. Nedovolená přeprava dle Nařízení
Nedovolená přeprava odpadu sama je přímo deinována Nařízením
v čl. 2 odst. 35. Její vymezení je důležité nejen pro vnitrostátní
implementaci Nařízení, ale také pro povinnost zpětného převzet odpadu
při nedovolené přepravě287, ale i úhradě nákladů za zpětné převzet
odpadu288. Oprot předcházejícímu Nařízení č. 259/93, které pojem
nedovolené přepravy také obsahovalo, je v novém Nařízení tento pojem
značně rozšířen a upřesněn289.
Jednotlivé případy nedovolené přepravy:
1) Porušení formálních požadavků Nařízení
Pod tento případ spadají písm. a) až d) čl. 2 odst. 35 Nařízení. Jsou jimi
přeprava bez oznámení všem dotčeným příslušným orgánům podle
Nařízení, bez souhlasu dotčených příslušných orgánů, se souhlasem
dotčených příslušných orgánů, který byl získán paděláním, uvedením
nesprávných údajů nebo podvodem nebo způsobem, který není
výslovně uveden ve formuláři oznámení nebo v průvodním dokladu.
2) Porušení předpisů EU nebo mezinárodních právních dokumentů
Případ písm. e) čl. 2 odst. 35 Nařízení. Nedovolená přeprava odpadu to
bude i tehdy, pokud byly splněny všechny výše zmíněné formální
požadavky. Tento případ nedovolené přepravy se ovšem nevztahuje na
přepravu porušující národní předpisy, pokud ovšem tyto předpisy
neslouží k přenesení evropských nebo mezinárodních právních předpisů
do národního práva290.
3) Porušení čl. 34, 36, 39, 40, 41 a 43 Nařízení
287 Článek 24 Nařízení.
288 Článek 25 Nařízení.
289 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 258 odst. 148, ISBN 978-3-45226215-8
290 OEXLE, Anno; EPINEY, Astrid; BREUER, Rüdiger aj.; EG-Abfallverbringungsverordnung
Kommentar; Carl Heymanns Verlag, Köln, 2010 Strana 261 odst. 152, ISBN 978-3-45226215-8
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Čl. 2 odst. 35 písm. f) Nařízení odkazuje na různé zákazy vývozu odpadu
do třetch států a zároveň zákazy dovozu odpadu do EU.
4) Čl. 2 odst. 35 písm. g)
Toto ustanovení rozšiřuje důvody pro nedovolenou přepravu odpadu a
obecně se týká případů, kdy není přepravu odpadů nutné oznamovat
příslušným orgánům a je zapotřebí jej doprovázet pouze doprovodnými
dokumenty.

8.2.

Právní odpovědnost na úrovni členských zemí
Přestože množství jevů při přepravě odpadu je regulována EU, tak

stále hlavní část ekologicko-právní odpovědnost je vykonávána skrze
vnitrostátní předpisy členských států. V této kapitole bych se tedy rád blíže
zaměřil na úpravu odpovědnost při nedovolené přepravě odpadu ve dvou
členských státech EU, konkrétně v České republice a v Německu.
8.2.1. Česká republika
Správní odpovědnost
Správní odpovědnost je nejčastěji užívaný druh právní odpovědnost
v oblast práva životního prostředí, a to zejména z důvodu množství
protprávních skutků, které jsou správním právem upraveny. Do nedávna
obsahovala právní úprava správní odpovědnost rozdělení na přestupky
spáchané fyzickými osobami a správní delikty spáchané právnickými
osobami a fyzickými osobami podnikajícími. Toto rozdělení zmizelo se
vstupem v účinnost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnost za přestupky a
řízení o nich. Dle nové úpravy jsou tak i právnické osoby a fyzické osoby
podnikající odpovědné za přestupek. Odpovědnost za přestupek u fyzických
osob však stále zůstává subjektvní odpovědnost a odpovědnost
právnických osob a fyzických osob podnikajících je odpovědnost objektvní
s možnost liberace.
Jednotlivé skutkové podstaty přestupků fyzických osob
nepodnikajících týkající se nakládání s odpady jsou obsaženy v § 69 zákona
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o odpadech. ČIŽP může uložit nepodnikající fyzické osobě pokutu až do
výše 1 mil. Kč, pokud tato osoba přepravuje odpad v rozporu s přímo
použitelným předpisem EU (Nařízením č. 1013/2006) nebo přepravuje
odpad v rozporu s povolením o přepravě odpadu291.
Přestupky fyzických osob podnikajících a právnických osob
zahrnující celou škálu jednání a jsou k nalezení v § 66 zákona o odpadech.
Pro přepravu odpadu nejpodstatnější je ustanovení § 66 odst. 4 písm. g),
které zakotvuje odpovědnost za přestupek při porušení povinnost
obsažených v Nařízení, neplnění podmínek v povolení přepravy odpadu či
v rozporu s část zákona o odpadech zabývající se přepravou odpadu. Výše
případné pokuty za takovéto jednání je úměrně navýšena, zejména
s ohledem na to, že možnost právnických osob a podnikajících fyzických
osob jsou při páchání protprávní činnost větší a způsobují také větší škody
na životním prostředí. Pokuta tak může dle zákona o odpadech dosáhnout
až výše 50 mil. Kč292. Je zajímavé, že skutková podstata přestupku u
právnických osob a fyzických osob podnikajících je deinována jinak než u
fyzických osob. U fyzických osob je skutková podstata přestupku
konstruována rozhodně jednodušeji, protože přestupku se dopust ta
fyzická osoba, která přepravuje odpad v rozporu s Nařízením nebo
povolením. Vypadla tak naprosto zmínka o podmínkách stanovených
zákonem o odpadech. To nepovažuji za vhodnou úpravu, neboť nelze
považovat podmínky stanovené zákonem za méně důležité a netýkající se
přepravy odpadu prováděné fyzickými osobami.
Trestní odpovědnost
Trestní právo obsahuje reakci na nejzávažnější porušení povinnost
stanovených veřejným právem a v posledních letech se rozšiřuje jeho
uplatnění i v rámci ekologicko-právní odpovědnost, neboť se nejen zvyšuje
četnost, ale i závažnost protprávních činů prot životnímu prostředí 293.
291 Viz § 69 odst. 4 písm. c) ZOdp.
292 Viz § 66 odst. 8 písm. e) ZOdp.
293 DAMOHORSKÝ, Milan a kol., Právo životního prostředí, 3. vydání, Praha, C.H.Beck,
2010, strana 73 odst. 273, ISBN 978-80-7400-338-7
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Trestné činy prot životnímu prostředí jsou v ČR obsaženy v Hlavě VIII
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník“ nebo
„TZ“). Z této hlavy TZ je pro přepravu odpadu nejrelevantnější § 298
Neoprávněné nakládání s odpady, který obsahuje dvě samostatné skutkové
podstaty294, z nichž ta v § 298 odst. 1 TZ se přímo zabývá přeshraniční
přepravou odpadu. Tímto ustanovením mimo jiné plní ČR již výše zmíněnou
povinnost vyplývající z Basilejské úmluvy295. Ovšem oprot Basilejské
úmluvě se týká všech odpadů a nikoliv pouze nebezpečných.
Ustanovení § 298 odst. 1 představuje speciickou skutkovou
podstatu ohrožení nebo poškození životního prostředí, která je speciální
k obecným skutkovým podstatám v § 293 a 294 TZ. Objektem TČ § 298
odst. 1 je ochrana životního prostředí před svévolnou přeshraniční
přepravou odpadu296 a jedná se o normu s blanketní dispozicí, která
odkazuje na porušení jiných právních předpisů297. Pro naplnění skutkové
podstaty se musí jednat o přepravu odpadu bez oznámení nebo souhlasu
příslušného orgánu či jsou oznamovatelem údaje o odpadu nepravdivé,
hrubě zkreslené nebo zamlčené. Tento trestný čin může být spáchán
kýmkoliv298 a nemusí se jednat o podnikatele, protože právní předpisy
týkající se přepravy odpadu ukládají povinnost i jiným osobám 299.
Trestem za naplnění základní skutkové podstaty je dle TZ odnět
svobody až na jeden rok nebo zákaz činnost. Odnět svobody v délce šest
měsíců až tři roky připadá v úvahu, pokud byl TČ spáchán v organizované
skupině, byl při něm získán značný prospěch nebo byl spáchán
opakovaně300. Peněžitý trest a odnět svobody na jeden rok až pět let je
možné uložit až při získání prospěchu velkého rozsahu nebo se jednalo o
294 ŠÁMAL, Pavel a kol., Trestní zákoník: komentář, II, § 140-421, 2. vydání, Praha,
C.H.Beck, 2010, strana 2975 odst. 1, ISBN 978-80-7400-428-5
295 Čl. 4 odst. 3 Úmluvy, povinnost označit nedovolenou přepravu za TČ
296 ŠÁMAL, Pavel a kol., Trestní zákoník: komentář, II, § 140-421, 2. vydání, Praha,
C.H.Beck, 2010, strana 2975 odst. 1, ISBN 978-80-7400-428-5
297 Tedy zejména na Nařízení č. 1013/2006, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech či
Basilejskou úmluvu
298 Tedy i právnickou osobou.
299 ŠÁMAL, Pavel a kol., Trestní zákoník: komentář, II, § 140-421, 2. vydání, Praha,
C.H.Beck, 2010, strana 2979 odst. 5, ISBN 978-80-7400-428-5
300 Viz § 298 odst. 3 TZ
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přepravu nebezpečného odpadu301. Peněžitý trest je dle TZ možné uložit
pachateli v rozmezí 2.000 Kč až 36,5 Mil. Kč s přihlédnutm k povaze a
závažnost TČ a zároveň majetkovým poměrům pachatele 302.
Český právní řád zná taktéž trestní odpovědnost právnických osob a
umožňuje za tyto TČ trestat i je303. V případě spáchání tohoto TČ právnickou
osobou tak může být uložen peněžitý trest v rozmezí 20.000 Kč až 1,46 Mld.
Kč.
Dalšími TČ, které mohou být v souvislost s nedovolenou přepravou
spáchány, jsou úmyslné a nedbalostní poškození a ohrožení životního
prostředí (§ 293 a 294 TZ), poškození vodního zdroje (§ 294a TZ), poškození
lesa (§295 TZ), neoprávněné vypouštění znečišťujících látek (§ 297 TZ),
neoprávněná výroba a jiné nakládání s látkami poškozující ozonovou vrstvu
(§ 298a TZ), neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a
planě rostoucími rostlinami (§ 299 a 300 TZ), poškození chráněných část
přírody (§ 301 TZ)304. Trestnost nedovolené přepravy odpadu dle § 298 TZ
může zaniknout účinnou lítost dle § 33 TZ.
8.2.2. Německo
Správní odpovědnost
Správní odpovědnost jak fyzických, tak právnických osob je
v Německu regulována zejména skrze „Ordnungswidrigkeitengesetz“305 –
český překlad „přestupkový zákon“ (dále jen OWiG)306. V oblast přepravy
odpadů je ovšem nejdůležitějším právním předpisem již výše zmiňovaný
AbfVerbrG, který ve svém § 18 upravuje správní odpovědnost při
nedovolené přepravě odpadu a zejména pak správní delikty při porušení
povinnost obsažených v zákoně. K provedení ustanovení § 18 odst. 1 číslo
301 Viz § 298 odst. 4 TZ
302 Viz § 68 TZ
303Viz § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnost právnických osob a řízení prot
nim
304 ŠÁMAL, Pavel a kol., Trestní zákoník: komentář, II, § 140-421, 2. vydání, Praha,
C.H.Beck, 2010, strana 2984 odst. 16, ISBN 978-80-7400-428-5
305 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten ze dne 19. 2. 1987 v platném znění
306 Obdoba českého přestupkového zákona, podle něhož je možné za přestupky sthat i
PO.
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18 a § 18 odst. 5 dále slouží nařízení AbfVerbrBuβV, které obsahuje
skutkové podstaty správních deliktů při porušení článků Nařízení č.
1013/2006 nebo Nařízení č. 1418/2007. Mezi správní delikty podle těchto
předpisů patří např. odstranění nebo využit odpadu opožděně oprot
stanovené lhůtě307, neuzavření smlouvy mezi oznamovatelem a příjemcem
odpadu vůbec nebo opožděně308 či míchání odpadů v rozporu s čl. 19
Nařízení309. AbfVerbrG také stanovuje výši pokut, které mohou být za
jednotlivé delikty uděleny. Za nejzávažnější delikty až 50.000 euro, za méně
závažné 20.000 euro a za nejméně závažné 10.000 euro310.
K usnadnění výpočtu pokut úřady při porušení výše zmíněných
právních předpisů byl vytvořen tzv. „LAGA Buβgeldkatalog“ – český překlad
„katalog pokut“, který pomáhá německým úřadům určit přiměřenou výši
pokuty za spáchaný správní delikt. Byť tento dokument není přímo závazný,
má při výkladu a praxi německých úřadů značnou váhu. 311
Trestní odpovědnost
Základem pro trestní odpovědnost při přepravě odpadu v Německu
je Oddíl 29 StGB Trestné činy prot životnímu prostředí. Nejzásadnějším
ustanovením v této oblast pak byl § 326 StGB, který se zabývá
nedoveleným nakládáním s odpady a zejména pak jeho odstavec 2, který se
přímo věnuje přepravě odpadů. Tento odstavec ovšem v nedávné době
prošel významnou novelizací312, kterou si vyžádala změna čl. 50 Nařízení, jíž
byly rozšířeny pravomoci příslušných orgánů při kontrole přepravovaného
odpadu. Při příležitost této novelizace využil německý zákonodárce
možnost přesunout trestně-právní následky z nedovolené přepravy odpadu
z nepříliš osvědčeného § 326 odst. 2 StGB313 do § 18a a § 18b AbfVerbrG,
307 Viz § 18 odst. 1 č. 6 AbfVerbrG.
308 Viz § 18 odst. 1 č. 9 AbfVerbrG.
309 Viz § 1 odst. 1 AbfVerbrBuβV.
310 Viz § 18 odst. 4 AbfVerbrG.
311 LERSNER, WENDENBURG, Recht der Abfall- und Kreislaufwirtschaf, Band V, Erich
Schmidt Verlag, Berlin, 2015, Einführung EG-AbfVerbrV, částka 7630, strana 27 odst. 63,
ISBN 9783503165162
312 Novelizace StGB ze dne 16.11.2016.
313htps://www.recyclingnews.info/politk_und_recht/expertenblick-neue-vorschrifenzur-abfallverbringung/
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kde také došlo k rozšíření množství skutkových podstat. Ustanovení § 18a a
18b AbfVerbrG jsou tedy speciálními ustanoveními k § 326 odst. 2 StGB 314.
Dalšími ustanoveními StGB, kterých se může nedovolená přeprava odpadu
dotknout, jsou § 330 (zvláště těžký případ TČ prot životnímu prostředí), §
330a (těžké ohrožení vypouštěním jedů), § 330b (účinná lítost), § 330c
(zabrání) a § 330d (vymezení pojmů)315.
Ustanovení § 18a AbfVerbrG se věnují nedovolené přepravě
nebezpečných odpadů v nikoli nevýznamném množství316 a trestem za
naplnění základní skutkové podstaty je až pět let odnět svobody nebo
peněžitý trest, v případě ohrožení zdraví většího množství osob či při
uvedení v ohrožení života i trest odnět svobody v délce 10 let.
Ustanovení § 18b AbfVerbrG se pak věnují přepravě
nenebezpečných odpadů. Tresty jsou v tomto případě obecně nižší, u
základní skutkové podstaty odnět svobody v maximální výši dvou let.
Ze statstky „Bundesueweltaet“ vyplývá, že počet řízení a
uložených trestů za nedovolenou přepravu odpadu spíše roste, stejně tak
počet nařízených zpětných převzet odpadu, ale poslední trest odnět
svobody byl německým soudem uložen v roce 2010317. Tento vývoj se dá
zřejmě přičítat jak příchodu Nařízení č. 1013/2006, tak i jeho zpřísnění
zejména novelou čl. 50 Nařízení.
Zajímavost je, že německý právní řád na rozdíl od toho českého
nezná trestní odpovědnost právnických osob. Německý OWiG ve svém § 30
stanovuje, že právnická osoba může být odpovědná za trestný čin spáchaný
fyzickou osobou podle tohoto zákona, tedy podle předpisu správního
práva, pokud tato fyzická osoba byla členem orgánu nebo zástupcem této
právnické osoby nebo osobou v tu dobu za právnickou osobu jednající a
314 Důvodová zpráva k novele AbfVerbrG z 28.6.2016.
315 BECKMANN, Martn a další v LANDMANN/ROHMER, Umweltrecht, Band II,
Kommentar, C.H.Beck, Mnichov, 2016, EG-Abfallverbringungs-VO částka 6.30, strana 5
odst. 3, ISBN 9783406695186
316 Dle důvodové zprávy k novele AbfVerbrG z 28.6.2016 by se mělo jednat o námořní
kontejner nebo nákladní automobil.
317Viz. Příloha č. 1
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tento čin spáchala při plnění pracovních úkolů a pokud právnická osoba
tomuto činu mohla zabránit. V případech úmyslných činů je možné
právnické osobě peněžitý trest až ve výši 10 Mil. Eur, v případě nedbalost 5
Mil. Eur.
Ze srovnání české a německé úpravy odpovědnost při nedovolené
přepravě odpadu nám vyjde zajímavý fakt, že česká úprava v podstatě
umožňuje přísnější potrestání pachatele než německá. Je ovšem otázkou,
zda je nutné umožnit potrestat pachatele trestného činu, který je
právnickou osobou, peněžitým trestem až ve výši 1,46 Mld. Kč a zda by zde
nestačila pouze pokuta ve výši 50 mil. Kč, kterou obsahuje zákon o
odpadech. Otázkou je také, kdy se v těchto případech jedná již o TČ a kdy
ještě o přestupek, zvláště, když i přestupek může být trestán milionovými
pokutami. A může si vůbec právnická osoba dovolit zaplatt peněžitý trest
skoro ve výši 1,5 Mld. Kč? Dle mého názoru je použitelnost trestní
odpovědnost při nelegální přepravě odpadu poměrně diskutabilní, čemuž
odpovídá i již výše zmíněná statstka „Ueweltbundesaetu“318 a také fakt,
že v ČR dodnes nebylo žádné trestní řízení kvůli nelegální přepravě odpadu
zahájeno. Domnívám se také, že pokud by nestačila k náhradě škody na
životním prostředí částka 50 mil. Kč, jak je stanovena maximální částka
pokuty v zákoně o odpadech, tak stejně vyšší částku nebude osoba
přepravující odpad schopná zaplatt.

8.3.

Nejčastější typy protprávního jednání
Na závěr část práce věnované odpovědnost za protprávní jednání

při přepravě odpadu by bylo vhodné nastnit, které druhy protprávního
jednání a jaké nedostatky přepravu nejčastěji provázejí. Jsou jimi např.:
Odpad při přepravě není označen jako odpad, ale jako zboží
případně surovina. Odhalit takovouto nelegální přepravu je velice náročné,
protože je prováděna kamionem, který není nijak zvláštně označen, neboť
oiciálně žádný odpad neveze. Často se tak převáží odpad, který je
318 Viz. Příloha č. 1
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v dokumentech označen za použité zboží určené k dalšímu prodeji. Kromě
obecné skutkové podstaty, která se týká porušení povinnost obsažených
v Nařízení, lze na toto jednání použít i ustanovení o nezařazení odpadu
podle Katalogu odpadů.319 V případě převážení velkého množství odpadu,
který by nebyl deklarován jako odpad, by bylo možné využít u ustanovení
TZ o neoprávněném nakládání s odpady.320
Složení odpadu neodpovídá složení, které je uvedeno v průvodních
dokumentech. Takto se obchází povinnost přepravu oznamovat. Odpad, na
který se vztahuje povinnost oznámení přepravy, se označí za odpad dle
zeleného seznamu a přeprava je provedena bez jejího oznámení.
V takovýchto případech nezbývá než při podezření na nelegální přepravu
chemicky analyzovat vzorek a srovnat jej s deklarovaným složením a
vlastnostmi. Tento postup ovšem bývá často časově i inančně náročný.
Kromě již zmíněného nezařazení odpadu dle Katalogu odpadů lze na tento
čin vztáhnout i zařazení nebezpečného odpadu do odpadu ostatního321 či
mísení nebezpečných odpadů s ostatními odpady.322 Opět přichází v úvahu i
ustanovení § 298 TZ v případě velmi nebezpečného jednání.
Je dovážen odpad určený k odstranění (např. skládkování)323.
V těchto případech je často nelegálně dovezen odpad určený k odstranění,
který je ovšem převzat zařízením, které má oprávnění pro nakládání
s odpady a může tak odpad dále legálně odstranit. Případně je odpad
dovezen na pozemek nebo do objektu, aniž by o tom jejich vlastník věděl.
Odpad je následně označen za černou skládku, kdy je velmi složité zjistt,
zda se opravdu jedná o nelegálně dovezený odpad a kdo by byl odpovědný
za jeho zpětné převzet. V prvním případě kromě obecných skutkových
podstat zákona o odpadech a TZ324 je možné také naplnit např. ustanovení
§ 66 odst. 2 písm. a), kdy provozovatel zařízení odstranění nelegálně
319 Viz. § 66 odst. 3 písm. a) ZOdp.
320 Viz. § 298 odst. 1 TZ
321 Viz § 66 odst. 4 písm. a) ZOdp.
322 Viz § 66 odst. 4 písm. c) ZOdp.
323 Netýká se výjimek určených zákonem.
324 Viz. § 66 odst. 4 písm. g a § 298 odst. 1 TZ
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dovezeného odpadu neohlásí a neeviduje. V druhém případě přichází
v úvahu předání odpadu osobě, která k jeho převzet není oprávněna,325 či
např. nakládání s odpady v zařízeních, kde toto není povoleno.326 V případě
úniku nebezpečných látek i ustanovení TZ o poškození a ohrožení životního
prostředí z nedbalost.327
Neoznámení změn přepravy či započet přepravy před obdržením
souhlasů všech příslušných orgánů. V případě, že je pak souhlas
s přepravou některým z příslušných orgánů odepřen, nemůže být odpad
předán příjemci a je nutné jej komplikovaně vracet zpět.
Přeprava do zemí, které nejsou smluvními stranami Basilejské
úmluvy nebo přeprava do zemí mimo OECD nebo jiných uvedených zemí,
při kterém není respektován zákaz vývozu nebo postupy podle požadavků
země určení.
Označení vozidla přepravující odpad neodpovídá Vyhlášce č.
374/2008 Sb., o přepravě odpadů. Není tedy označeno dvěma bílými
výstražnými refexními tabulkami s černým nápisem „A“.
Na poslední tři typy jednání neexistuje v zákoně o odpadech
speciální skutková podstata, ale lze je posthnout dle § 66 odst. 4 písm. g)
zákona o odpadech.

325 Postžitelné je jak předání viz. § 66 odst. 3 písm. b) ZOdp., tak převzet § 66 odst. 3
písm. c) ZOdp.
326 Viz. § 66 odst. 4 písm. b) ZOdp.
327 Viz. § 294
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Závěr
Odpad je vedlejším produktem téměř veškeré lidské činnost a
s rozvojem moderní společnost vzrůstá potřeba jeho čím dál vyšší množství
omezovat. Z tohoto důvodu jsou přijímány právní předpisy, a to nejen
v rámci vnitrostátních úprav jednotlivých států, ale také na úrovni
nadnárodní. Současná legislatva se zaměřuje v prvé řadě na způsoby jeho
využit a ekologicky šetrného odstranění, ale rovněž na předcházení jeho
vzniku. Právě za účelem jeho využit nebo odstranění bývá odpad často
přepravován, a protože tato přeprava neprobíhá pouze na úrovni
vnitrostátní, je potřeba i tuto oblast regulovat.
Přeprava odpadu se i přesto, že je z velké část upravena na
evropské úrovni, řídí nejen evropským právem, ale i právem mezinárodním
a právem jednotlivých států, na jejichž území je přeprava prováděna.
Ačkoli je přeprava odpadu na mezinárodní úrovni upravena
relatvně krátkou dobu, tvoří mezinárodní dokumenty pevný základ i pro
evropské právo. Nejdůležitějším dokumentem, na který navazují další
právní předpisy týkající se této oblast, je Basilejská úmluva. I když je tato
úmluva považována za stěžejní dokument, bohužel stále nedokázala naplnit
cíle, které jí byly vytyčeny při jejím přijímání. Dodnes se například
nepodařilo zakázat vývoz nebezpečných odpadů z bohatých a
průmyslových států do chudých zemí Afriky a Asie, protože dodatek
Basilejské úmluvy – tzv. „Ban Aeendeent“ obsahující zákaz vývozu
nebezpečných odpadů mimo země OECD, již přes dvacet let čeká na
schválení. Druhým nedostatkem je, že USA stále není signatářem Úmluvy, a
to i přesto, že je jedním z největších vývozců odpadu (včetně těch
nebezpečných). Dále nejsou ani Úmluvou, ani dosavadní rozhodovací praxí
vyjasněny některé v Úmluvě obsažené pojmy, které by měly zajistt její
snadnou aplikovatelnost (příkladem může být slovní spojení „způsobem
šetrným k životnímu prostředí“). Co se týká přepravy běžných odpadů, jsou
jedinými dokumenty na mezinárodní úrovni Rozhodnut OECD, která
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zároveň zakotvila i systém barevných seznamů odpadů. Evropská legislatva
všechny tyto dokumenty důsledně zapracovala, a dokonce pokročila i o
něco dále, když ve svých předpisech zakotvila i úplný zákaz vývozu
nebezpečných odpadů mimo země OECD, a tedy tak alespoň částečně
kompenzovala nedostatek Basilejské úmluvy.
Počátek právní úpravy přepravy odpadu na evropské úrovni úzce
souvisí s nelegálním dovozem toxického odpadu z italského městečka
Seveso do Francie v roce 1982. Na základě zkušenost s tmto případem
byla v tehdejším Evropském společenství přijata první směrnice regulující
přepravu nebezpečného odpadu. Ovšem až zavedení čl. 100 Smlouvy o EHS
dovolilo upravit přepravu odpadu přímo aplikovatelným právním
předpisem, kterým bylo Nařízení č. 259/93. Právě změna formy předpisu ze
směrnice na přímo použitelné nařízení byla podstatným prvkem nové
právní úpravy, neboť umožnila komplexní regulaci přepravy odpadu a její
uniformitu v celé EU. Ovšem komplikovanost a častá novelizace Nařízení č.
259/93 nakonec vedly k přijet v současnost platného Nařízení. č.
1013/2006.
Proces přijímání nového Nařízení nebyl jednoduchý, o čemž svědčí i
skutečnost, že o jeho právním základu musel rozhodovat SDEU. Ten
potvrdil, že právním základem Nařízení je pouze jediný článek a také, že
hlavním cílem Nařízení je ochrana životního prostředí a jednání EU navenek
a omezení vnitřního trhu jsou až druhotně dotčenými oblastmi.
Samo Nařízení rozděluje přepravu odpadu do čtyř kategorií, které
zároveň určují jeho pozitvní působnost. Jsou jimi 1) přeprava odpadu mezi
členskými státy obsahující zahrnující i jeho tranzit přes třet země, 2) dovoz
odpadu na území EU, 3) vývoz odpadu z území EU a 4) tranzit odpadu přes
území EU. Toto rozdělení přepravy a zároveň i Nařízení považuji za logické a
vhodné, neboť odpovídá významu jednotlivých druhů přeprav.
Navzdory tomu, že Nařízení je přímo použitelným právním
předpisem, jednotlivé státy ho musí do svých vnitrostátních předpisů
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adaptovat, přičemž je na nich, jakým způsobem adaptace proběhne. ČR a
Německo se při plnění tohoto úkolu vydaly každá poněkud jiným směrem.
V ČR proběhla adaptace zejména skrze vklad několika paragrafů do zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a jejich bližší provedení vyhláškou č. 374/2008
Sb. Naprot tomu Německo adaptovalo Nařízení samostatným zákonem.
Úprava skrze samostatný zákon dovoluje dle mého názoru zapracování
Nařízení do německé legislatvy s větší přesnost a poskytuje větší míru
právní jistoty pro jednotlivé adresáty. Příkladem může být zejména určení
jednotlivých protprávních jednání a přiměřeného trestu za ně.
Oblast, v níž je adaptace Nařízení nutná, je úprava systému dozoru
a kontroly přepravy odpadů, jelikož Nařízení samo ukládá členským státům
povinnost tyto systémy zavést. Oprot německé úpravě je systém dozoru a
kontroly přepravy odpadu v ČR jednodušší, což souvisí zejména se
spolkovým uspořádáním Německa. Většinou pravomocí v Německu
disponují jednotlivé spolkové země, jejichž orgány přepravu odpadu nejen
kontrolují, ale fungují i jako příslušné orgány pro její oznámení a povolení.
V důsledku toho vznikají mezi samotnými spolkovými zeměmi značné
rozdíly v možnost dovozu či vývozu některých druhů odpadů za účelem
jejich odstranění. V ČR je příslušným orgánem a orgánem vykonávajícím
vrchní státní dozor Ministerstvo životního prostředí, které tak i vydává
souhlas s přepravou odpadu. Pravomocemi, které umožňují účinnou
kontrolu přepravy odpadu, pak disponují další úřady. Pravomoci českých
správních orgánů dle zákona o odpadech považuji za dostatečné, ale i zde
jsou oblast, které by mohly být upraveny důsledněji. Za slabé místo české
úpravy považuji rozhodování krajského úřadu o otázce, zda je
přepravovaná věc odpadem či nikoli. Kontrolu přepravy odpadu provádějí
ve většině případů celní orgány ve spolupráci s ČIŽP. Z důvodu vyšší
operatvnost by měl o této věci rozhodovat pouze jeden z těchto orgánů.
Vzhledem ke svým odborným možnostem by jím měla být zřejmě ČIŽP.
Také doba 30 dnů, kterou má krajský úřad na rozhodnut, neodpovídá
potřebě v takovéto situaci rychle jednat. Naopak velmi vhodným je
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vypuštění dosavadního ustanovení o omezení výše kauce, která je ukládána
celními orgány při podezření na nelegální přepravu odpadu. Bohužel není
úplně jasné, zda chtěl zákonodárce v tomto případě kauci ze zákona úplně
vypustt nebo pouze chtěl zrušit omezení jejich výše.
Nařízení upravuje 3 režimy týkající se přepravy odpadů mezi
členskými státy EU: 1) přeprava odpadu je kompletně zakázaná, 2)
přepravu je možné provést po jejím oznámení a odsouhlasení, 3) přeprava
podléhá pouze informační povinnost. Systém námitek nastavuje
jednotlivým členským zemím poměrně jasná pravidla, podle kterých je
možné přepravu odpadu zakázat a dle mého názoru dobře zamezuje tomu,
aby v některém z členských států EU vznikla evropská skládka. Také
povinnost uzavřít smlouvu o využit nebo odstranění odpadu mezi
oznamovatelem přepravy a příjemcem odpadu lze považovat za krok
správným směrem. Smlouva totž rozšiřuje možnost smluvních stran
vymáhat splnění veřejnoprávních povinnost i v rovině soukromého práva.
Přijet Nařízení, které má za cíl komplexně upravit přepravu odpadů
nejen mezi členskými státy EU, je pozitvním posunem oprot předchozí
právní úpravě. Nicméně jeho ustanovení jsou mnohdy nepřehledná a
komplikovaná, a to nejen pro adresáty, ale také pro příslušné orgány, které
tuto normu aplikují. Z tohoto důvodu jsou vydávány na vnitrostátní úrovni
dokumenty, které usnadňují použit Nařízení. Příkladem může být
německý dokument „LAGA Vollzughil e zur Ab allverbringung“, který
napomáhá německým správním orgánům se správnou aplikací Nařízení, ale
i adaptačních předpisů. Ministerstvo životního prostředí vypracovalo
dokument pro snadnější orientaci v předpisech souvisejících s přepravou
odpadu tzv. „Příručku pro pracovníky státní správy, do jejichž kompetence
patří i přeshraniční přeprava odpadů“. Domnívám se, že vzhledem k častým
novelizacím Nařízení a vnitrostátních předpisů nelze předpokládat, že
proces přijet komplexní úpravy přepravy odpadu je dovršen. Naopak
nedostatky stávající legislatvy a vznik nových situací, na které současná
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právní úprava nepamatuje, mne utvrzují v názoru, že se tato oblast bude i
nadále vyvíjet.
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Abstrakt
Přeprava odpadu v rámci Evropské unie je velice podstatnou součást
odpadového hospodářství. Potřeba její kontroly vzrostla zejména se
zavedením volného pohybu zboží na území EU, kdy by neomezené
přeprava odpadu vedla k nenahraditelným škodám na životním prostředí.
Nařízení č. 1013/2006, které je hlavním právním předpisem v této oblast,
bylo nutné v členských zemích řádně adaptovat, aby tak byla zajištěna jeho
řádná aplikace. Hlavním tématem práce je tak nejen analýza Nařízení č.
1013/2006, ale i porovnání jeho adaptací v České republice a Německu.

Abstract
A shipment of waste in European Union is really important part of the
waste economy. A need of its control raised with the free movement of
goods in the EU, because the unlimited shipment of waste would lead to
irreplaceable damage on the environment. Regulaton No. 1013/2006,
which is the most important document in this area, had to be properly
adapted, that it could be its applicaton secured. The main topic of my
thesis is just not only the analysis of the Regulaton No. 1013/2006, but
also the comparison of its adaptaton in the Czech Republic and Germany.

94

Resumé
Právní úprava přepravy odpadu v Evropské unii
Ve své diplomové práci se zabývám analýzou právních předpisů, dle kterých
se na úrovni Evropské unie řídí přeprava odpadu, jejich historickým
vývojem v EU a adaptací těchto předpisů v některých členských zemích, a
to konkrétně České republice a Německu. Hlavním z těchto předpisů je
Nařízení č. 1013/2006, jehož výkladu je věnována podstatná část práce.
Dále ve své práci zjišťuji, jakým směrem se adaptace v obou zemích vydala
a zda příslušné orgány disponují dostatečnými pravomocemi a nástroji, aby
zabezpečily náležitou ochranu životního prostředí.
Práce je rozdělena do osmi kapitol. První kapitola po úvodu práce se zabývá
mezinárodněprávními kořeny evropské úpravy, zejména pak Basilejskou
úmluvou a rozhodnutmi OECD, které bylo nutné do evropské legislatvy
zapracovat.
Druhá kapitola podává krátký přehled o historickém vývoji úpravy přepravy
odpad v EU. Další část práce se pak věnuje výkladu pojmů, které jsou
v ustanoveních Nařízení používány. Jejich správný výklad je nezbytnou
podmínkou pro správné pochopení a aplikaci evropského Nařízení.
Čtvrtá kapitola obsahuje současnou právní úpravu přepravy odpadu a na ní
navazuje část práce zabývající se její adaptací v ČR a v Německu. Zde
zároveň i porovnávám, jak byla v obou zemích adaptace provedena.
Šestá kapitola pojednává o úloze správních orgánů při přepravě odpadů,
jejíž průběh je popsán v následující kapitole. Tato kapitola vysvětluje také
nejpodstatnější insttuty obsažené v Nařízení č. 1013/2006.
Poslední část práce obsahuje odpovědnost za protprávní činy. V této
kapitole jsou také vyjmenovány nejčastější typy protprávních jednání a
nedostatků, kterých se subjekty při přeshraniční přepravě odpadů
dopouštějí.
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Resümee
Gesetzgebung der Abfallverbringung in der Europäischen Union
In meiner Diplomarbeit beschäfige ich mich mit der Analyse der
rechtlichen Normen, welche sich mit der Abfallverbringung befassen. Des
Weiteren habe ich mich mit der historischen Entwicklung der
Gesetzgebung für Abfallverbringung und der Adapton der Normen in zwei
Mitgliedstaaten Tschechische Republik und Deutschland beschäfigt. Die
wichtgste Norm ist die Verordnung Nr. 1013/2006, welche und ihre
Auslegung ich auch den größten Teil meiner Arbeit gewidmet habe. In
meiner Arbeit erforsche ich auch, wie die Adapton in beiden
Mitgliedstaaten durchgeführt wird und ob die zuständigen Organe
genügend Kompetenz und Miteln beschafen sind, damit sie den
Umweltschutz genügend gewährleisten können.
Meine Arbeit ist in acht Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel beschäfigt sich
mit den völkerrechtlichen Wurzeln der europäischen Gesetzgebung. Die
wichtgsten Dokumente und Nachweise sind das Basler Übereinkommen
und die OECD Beschlüsse, welche in der europäischen Gesetzgebung für
Abfallverbringung umgesetzt worden sind.
Im zweiten Kapitel kann man einen kurzen Überblick über die historische
Entwicklung der Gesetzgebung der Abfallverbringung in der EU bekommen.
Im nächsten Teil meiner Arbeit werden die Begrife erklärt, die in der
Verordnungsabstmmung benutz werden. Die Beschreibung und Deiniton
dieser Begrife ist nötg, damit das richtge Verständnis und Benutzung der
Verordnung gewährleistet werden kann.
Im vierten Kapitel kommen die heutgen wirksamen Normen der
Abfallverbringung zur Sprache. In daraufolgendem Kapitel wird das
Merkmal auf die Adapton der Verordnung in Tschechien und Deutschland
gelegt. Dort vergleiche ich, wie die Adapton in den beiden Ländern
wirksam ist.
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Im sechsten Kapitel behandle ich die Roller der Verwaltungsorgane
während der Abfallverbringung. Das vorletzte Kapitel beschäfigt sich mit
dem Ablauf der Abfallverbringung. Dieses Kapitel führt auch die
wichtgsten Insttute auf, welche in der Verordnung Nr. 1013/2006
mitwirkend sind.
Das letzte Kapitel meiner Diplomarbeit beschreibt das Vorgehen bei
rechtswidrigem Handeln. Hier werden auch die üblichsten rechtswidrigen
Vergehen genannt.
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