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374
VYHLÁŠKA
ze dne 3. října 2008
o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 24 odst. 3 a § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 34/2008 Sb., (dále
jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
§1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropských společenství o přepravě
odpadů1) (dále jen „přímo použitelný předpis“) rozsah
informací a dokumentace podle jeho části 3 přílohy II
pro jednotlivé druhy přepravy a označení motorového
vozidla přepravujícího odpad.

(2) Výstražné tabulky musí být k vozidlu připevněny tak, aby při provozu vozidla nemohlo dojít k jejich samovolnému uvolnění, přičemž nesmí zakrývat
ostatní povinné značení vozidla, osvětlení a tabulky registrační značky.
(3) Odstavec 1 se nevztahuje na vozidla M1
a N12).
§3
Přeprava odpadů neuvedených na zeleném seznamu
z České republiky do jiné země EU
nebo vývoz z České republiky do třetích zemí
(1) Při přepravě odpadů neuvedených na zeleném
seznamu z České republiky do jiné země EU nebo
vývozu z České republiky do třetích zemí se z části 3
přílohy II přímo použitelného předpisu vyžaduje dokumentace a informace podle bodů 7, 8, 10, 11 a 12.

§2
Označení motorových vozidel přepravujících odpad

(2) V souladu s bodem 14 části 3 přílohy II přímo
použitelného předpisu se dále vyžaduje

(1) Motorová vozidla přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích musí být
označena dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně
30 cm s černým nápisem „A“ o výšce písmene 20 cm
a tloušťce 2 cm. Reflexní vlastnosti výstražných tabulek
musí splňovat požadavky homologačního předpisu
Evropské hospodářské komise Organizace spojených
národů o značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich
přípojných vozidel a během přepravy musí být viditelně umístěny vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho
podélné ose. U jízdních souprav musí být zadní tabulka
připevněna na zadní straně přípojného vozidla.

a) kopie výpisu z obchodního rejstříku oznamovatele
odpovídající stavu, kdy byla podepsána smlouva
podle čl. 5 přímo použitelného předpisu,
b) doklad prokazující vlastnické právo k odpadu, kterým je
1. kopie souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem uděleného oznamovateli podle § 16
odst. 3 zákona nebo integrované povolení podle zvláštního právního předpisu3), jestliže odpad vzniká při činnosti oznamovatele a je mu
přiřazena kategorie nebezpečný odpad,
2. prohlášení oznamovatele, že předmětný odpad

1

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů.

2

) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

3

) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/
/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb.
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c)

d)

e)

f)

g)
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kategorie ostatní vzniká při jeho činnosti a že
v případech podle čl. 22 a 24 přímo použitelného předpisu má zajištěny prostory pro skladování vráceného odpadu, nebo
3. kopie souhlasu uděleného oznamovateli podle
§ 14 zákona k provozování zařízení včetně kopie příslušného provozního řádu zařízení nebo
integrované povolení podle zvláštního právního předpisu3), jestliže odpad nevzniká při
činnosti oznamovatele,
adresa stacionárního skladu, ve kterém bude odpad
uložen před zahájením přeshraniční přepravy, a adresa stacionárního skladu v České republice, do
kterého by byl odpad vrácen v případech podle
čl. 22 a 24 přímo použitelného předpisu,
doklady podle písmen a) a b) provozovatelů
skladů uvedených pod písmenem c), pokud jejich
provozovatelem není oznamovatel,
kopie smlouvy mezi oznamovatelem a provozovatelem skladu uvedeného pod písmenem c) o uložení
odpadu před zahájením přeshraniční přepravy, pokud provozovatelem skladu není oznamovatel,
kopie smlouvy mezi oznamovatelem a provozovatelem skladu uvedeného pod písmenem c) o zajištění kapacitní rezervy ve skladu, odpovídající nejméně množství přepravovaného odpadu, které pokrývá finanční záruka podle článku 6 přímo použitelného předpisu, pro případy podle čl. 22 a 24
přímo použitelného předpisu, pokud provozovatelem skladu není oznamovatel, a
údaje a dokumenty potřebné k výpočtu finanční
záruky podle čl. 6 odst. 1 přímo použitelného
předpisu.

§4
Přeprava odpadů uvedených na zeleném seznamu
z České republiky do členských států,
na které se vztahují přechodná ustanovení
dle čl. 63 přímo použitelného předpisu
(1) Při přepravě odpadů uvedených na zeleném
seznamu z České republiky do členských států, na
které se vztahují přechodná ustanovení dle čl. 63 přímo
použitelného předpisu, se z jeho části 3 přílohy II vyžaduje dokumentace a informace podle bodů 7, 8 a 12.
(2) V souladu s bodem 14 části 3 přílohy II přímo
použitelného předpisu se dále vyžaduje
a) kopie výpisu z obchodního rejstříku oznamovatele
odpovídající stavu, kdy byla podepsána smlouva
podle čl. 5 přímo použitelného předpisu,
b) doklad prokazující vlastnické právo k odpadu, kterým je
1. prohlášení oznamovatele, že předmětný odpad
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kategorie ostatní vzniká při jeho činnosti a že
v případech podle čl. 5 odst. 3 písm. a) přímo
použitelného předpisu má zajištěny prostory
pro skladování vráceného odpadu, jestliže odpad vzniká při činnosti oznamovatele, nebo
2. kopie souhlasu uděleného oznamovateli podle
§ 14 zákona k provozování zařízení včetně kopie příslušného provozního řádu zařízení nebo
integrované povolení podle zvláštního právního
předpisu3), jestliže odpad nevzniká při činnosti
oznamovatele,
c) adresa stacionárního skladu, ve kterém bude odpad
uložen před zahájením přeshraniční přepravy, a adresa stacionárního skladu v České republice, do
kterého by byl odpad vrácen v případech podle
čl. 5 odst. 3 písm. a) přímo použitelného předpisu,
a identifikační údaje o jeho provozovateli,
d) kopie smlouvy mezi oznamovatelem a provozovatelem skladu uvedeného pod písmenem c) o uložení
odpadu před zahájením přeshraniční přepravy, pokud provozovatelem skladu není oznamovatel, a
e) kopie smlouvy mezi oznamovatelem a provozovatelem skladu uvedeného pod písmenem c) o zajištění skladu pro případy podle čl. 5 odst. 3 písm. a)
přímo použitelného předpisu, pokud provozovatelem skladu není oznamovatel.
§5
Přeprava odpadů do České republiky
k materiálovému využití
(1) Při přepravě odpadů do České republiky
k materiálovému využití se z části 3 přílohy II přímo
použitelného předpisu vyžaduje dokumentace a informace podle bodů 7, 8, 9 a 12.
(2) V souladu s bodem 14 části 3 přílohy II přímo
použitelného předpisu se dále vyžaduje
a) kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce odpovídající stavu, kdy byla podepsána smlouva podle čl. 5 přímo použitelného předpisu,
b) doklad prokazující, že příjemce je oprávněn provést využití odpadu v jím provozovaném zařízení,
kterým je
1. kopie souhlasu uděleného podle § 14 odst. 1 zákona k provozování zařízení a kopie provozního řádu nebo jeho odpovídající části, nebo
2. kopie integrovaného povolení podle zvláštního
právního předpisu3) včetně provozního řádu,
případně odpovídající část těchto dokladů, nebo
3. kopie údajů zaslaných podle § 39 odst. 3 zákona obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností provozovatelem zařízení, které je
provozováno podle § 14 odst. 2 zákona,
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c) informaci o způsobu zajištění finanční záruky podle čl. 6 přímo použitelného předpisu a
d) informace o aktuální roční provozní kapacitě zařízení uvedeného pod písmenem b) s ohledem na
odpad, který má být přepravován do České republiky.

předpisu vyžaduje dokumentace a informace podle
bodů 7, 8, 9 a 12.

§6
Přeprava odpadů do České republiky
k energetickému využití

(3) V souladu s bodem 14 části 3 přílohy II přímo
použitelného předpisu se dále vyžaduje

(1) Při přepravě odpadů do České republiky
k energetickému využití se z části 3 přílohy II přímo
použitelného předpisu vyžaduje dokumentace a informace podle bodů 7, 8, 9 a 12.
(2) V souladu s bodem 14 části 3 přílohy II přímo
použitelného předpisu se dále vyžaduje
a) kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce odpovídající stavu, kdy byla podepsána smlouva podle čl. 5 přímo použitelného předpisu,
b) doklad prokazující, že příjemce je oprávněn provést využití odpadu v jím provozovaném zařízení,
kterým je
1. kopie souhlasu uděleného podle § 14 odst. 1
zákona k provozování zařízení a kopie provozního řádu nebo jeho odpovídající části, nebo
2. kopie integrovaného povolení podle zvláštního
právního předpisu3) včetně provozního řádu,
případně odpovídající část těchto dokladů,
c) zpráva o výsledku a průběhu spalovací zkoušky,
d) povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší
ke spalování nebo spoluspalování odpadu podle
zvláštního právního předpisu4),
e) informace o způsobu zajištění finanční záruky podle čl. 6 přímo použitelného předpisu a
f) informace o aktuální roční provozní kapacitě zařízení uvedeného pod písmenem b) s ohledem na
odpad, který má být přepravován do České republiky.
§7
Přeprava odpadů k předběžnému využití
s následným jiným než předběžným využitím
v České republice
(1) Při přepravě odpadů k předběžnému využití
s následným jiným než předběžným využitím v České
republice se z části 3 přílohy II přímo použitelného

4

(2) Dokumentace a informace podle bodu 9 části 3
přílohy II přímo použitelného předpisu se vyžaduje
pro zařízení k předběžnému využití i pro zařízení k jinému než předběžnému využití v České republice.

a) kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce
a provozovatele každého následného zařízení pro
předběžné využití a jiné než předběžné využití odpovídající stavu, kdy byla podepsána smlouva podle čl. 5 přímo použitelného předpisu,
b) doklad prokazující, že příjemce a provozovatel
každého následného zařízení pro předběžné využití a jiné než předběžné využití je oprávněn provést využití odpadů v jím provozovaném zařízení,
kterým je
1. kopie souhlasu uděleného podle § 14 odst. 1
zákona k provozování zařízení a kopie provozního řádu nebo jeho odpovídající části,
2. kopie integrovaného povolení podle zvláštního
právního předpisu včetně provozního řádu, případně odpovídající část těchto dokladů, nebo
3. kopie údajů zaslaných podle § 39 odst. 3 zákona obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností provozovatelem zařízení, které je provozováno podle § 14 odst. 2 zákona,
c) zpráva o výsledku a průběhu spalovací zkoušky
v případě, že následným zařízením pro jiné než
předběžné využití je zařízení pro energetické využití,
d) povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší ke
spalování nebo spoluspalování odpadu podle
zvláštního právního předpisu4) v případě, že následným zařízením pro jiné než předběžné využití
je zařízení pro energetické využití,
e) informace o způsobu zajištění finanční záruky podle čl. 6 a případné dodatečné finanční záruky podle čl. 6 odst. 6 přímo použitelného předpisu a
f) informace o aktuální roční provozní kapacitě zařízení uvedených pod písmenem b) s ohledem na
odpad, který má být přepravován do České republiky.

) § 17 odst. 2 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.
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§ 10
Tranzitní přeprava odpadů
přes území České republiky

§8
Společná ustanovení
Z dokumentace a informací vyžadovaných při přepravách odpadů podle § 3 až 7 se nevyžaduje
a) chemická analýza podle bodu 7 části 3 přílohy II
přímo použitelného předpisu, vyplývá-li složení
odpadů z informací a dokumentace podle bodu 16 části 1 nebo bodu 8 části 3 přílohy II přímo
použitelného předpisu,
b) popis procesu vzniku odpadů podle bodu 8 části 3
přílohy II přímo použitelného předpisu, vyplývá-li z informací a dokumentace podle bodu 16 části 1 přílohy II přímo použitelného předpisu.
§9
Přeprava odpadů ze třetí země
Při přepravě odpadů do České republiky ze třetí
země se z části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu vyžaduje dokumentace a informace podle § 5, 6 a 7
a dále údaje a dokumenty potřebné k výpočtu finanční
záruky podle čl. 6 odst. 1 přímo použitelného předpisu,
pokud Ministerstvo životního prostředí podle § 57
odst. 2 zákona nestanoví její výši samo.

Při tranzitní přepravě odpadů přes území České
republiky se vyžaduje dokumentace podle bodu 12
části 3 přílohy II přímo použitelného předpisu.
ČÁST DRUHÁ
§ 11
Změna vyhlášky č. 381/2001 Sb.
Ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění
vyhlášky č. 503/2004 Sb. a vyhlášky č. 168/2007 Sb., se
§ 5 a příloha č. 3 zrušují.
ČÁST TŘETÍ
§ 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu
2008.

Ministr:
RNDr. Bursík v. r.
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375
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 3. října 2008,
jímž se určují emisní podmínky
Dluhopisu České republiky, 2008 – 2016, VAR
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“) a určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 – 2016, VAR:
1. Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název: Dluhopis České republiky, 2008 – 2016,
VAR
Zkrácený název: ČR, VAR, 16
Pořadové číslo emise: 55.
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 27. října 2008
Datum splatnosti: 27. října 2016
Úrokový výnos: kupon s pohyblivou úrokovou
sazbou
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001002331
2. Dluhopisy jsou ve smyslu § 25 odst. 2 zákona
o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů, které vydání státních dluhopisů umožňují.
3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány
v zaknihované podobě. Evidenci vlastníků vede
Středisko cenných papírů.
4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické
osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České
republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.
5. Emitent předloží návrh na přijetí dluhopisů k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů
Praha, a. s.
6. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou
sazbou. Referenční sazbou je 6M PRIBOR se saz-

bou fixovanou na 6 měsíců, platnou pro jedno výnosové období. Úrokové výnosy jsou vypláceny
dvakrát ročně, a to k 27. dubnu a 27. říjnu příslušného roku. Připadne-li den výplaty výnosu
na den, který není pracovním dnem, bude výplata
provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
7. Pro první půlroční výnosové období bude úroková sazba stanovena v den aukce. Pro následující
půlroční výnosová období bude úroková sazba
stanovena 2 pracovní dny před začátkem nového
výnosového období, v den stanovení bude zveřejněna.
8. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu
předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu
z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující
po rozhodném dnu a je stanoveno na 28. března
a 28. září. Úrokový výnos obdrží vždy investor,
který je vlastníkem dluhopisu 27. března a 27. září
každého roku. Úrokový výnos za první období od
data vydání do 27. dubna 2009 obdrží investor,
který je vlastníkem dluhopisu 27. března 2009.
9. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných
papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty
prvních vlastníků. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů na účtech ve
Středisku cenných papírů, je 27. září 2016.
10. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a skutečného počtu dnů
v období (BCK – standard act/360). Poměrná část
úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
11. Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých
částech (tranších). Primární prodej 1. tranše bude
proveden formou americké aukce pořádané
Českou národní bankou pro skupinu přímých
účastníků dne 22. října 2008. Další investoři se
mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých
účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých
účastníků budou předem zveřejněny. Primární
prodej dalších tranší bude prováděn za stejných
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dne 27. září 2016. Připadne-li den splátky jistiny
na den, který není pracovním dnem, bude výplata
provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

podmínek. Emisní lhůta končí dnem 27. září
2016.
12. Jednotlivé objednávky předané do aukce přímými
účastníky jsou uspokojovány postupně od nejvyšší nabízené ceny. Pokud při postupném uspokojování objednávek s určitou nabízenou cenou by
uspokojený objem objednávek přesáhl objem dluhopisů, který emitent prodává, jsou objednávky s touto nabízenou cenou uspokojeny pouze
v částečném rozsahu. Dluhopisy jsou prodávány
za nabízené ceny.
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17. Veškerá práva spojená s dluhopisy a s kupony
k nim vydanými se ve smyslu § 42 zákona o dluhopisech promlčují uplynutím deseti let ode dne,
kdy mohla být uplatněna poprvé.

13. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je
40 000 000 000 Kč. Dluhopisy mohou být vydány
v menším nebo ve větším objemu v souladu s § 11
zákona o dluhopisech v rozsahu, který bude odpovídat vývoji a struktuře financování státního
dluhu. Objem emise může být zvýšen maximálně
na 80 000 000 000 Kč.

18. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle
těchto emisních podmínek. Platebním místem je
Česká národní banka. Kupony a jistiny dluhopisů
jsou vypláceny bezhotovostním převodem, případně v hotovosti, dle instrukcí vlastníka dluhopisu. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou
výplata kuponu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.

14. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
dlouhodobých korunových závazků ke dni vydání
těchto emisních podmínek provedené společností
Standard & Poor's je na úrovni A+, společností
Moody's na úrovni A1.

19. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou
na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími
i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.

15. Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 18
zákona o dluhopisech není umožněno.

20. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku,
běžně dostupném v České republice a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

16. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému
majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu.
Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě
ke dni 27. říjnu 2016. Od tohoto dne končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu
spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je vlastníkem dluhopisu

21. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do
cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými
jazykovými verzemi emisních podmínek, bude
rozhodující verze česká.

Ministr:
Ing. Kalousek v. r.
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376
SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 29. září 2008
o vydání cenového rozhodnutí
Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 7/2008 ze dne 2. září 2008, k cenám tepelné energie.
Podle § 17 odst. 10 písm. b) energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí
v Energetickém regulačním věstníku ze dne 9. září 2008, v částce 9. Uvedeným dnem nabylo cenové rozhodnutí
platnosti. Účinnosti nabývá cenové rozhodnutí dnem 1. ledna 2009.
Předseda:
Ing. Fiřt v. r.
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