RocÏnõÂk 1994

Â KONU
Ê
SBIÂ RKA ZA
CÏESKEÂ REPUBLIKY

Ï aÂstka 32
C

RozeslaÂna dne 24. kveÏtna 1994

Cena KcÏ 9,50

O B S A H:
92. N aÂ lez UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky ze dne 5. dubna 1994 ve veÏci naÂvrhu na zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky meÏsta
Mostu k zabezpecÏenõÂ verÏejneÂho porÏaÂdku a bezpecÏnosti ve meÏsteÏ MosteÏ
93. N aÂ lez UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky ze dne 5. dubna 1994 ve veÏci naÂvrhu na cÏaÂstecÏneÂ zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky
obce Bludov, kterou byl prÏijat ¹DomovnõÂ rÏaÂdª
94. N aÂ lez UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky ze dne 5. dubna 1994 ve veÏci naÂvrhu na zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky meÏsta
BõÂliny o ochraneÏ majetku obcÏanuÊ a meÏsta a zabezpecÏenõÂ verÏejneÂho porÏaÂdku ve meÏsteÏ BõÂlineÏ
Â stavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky ze dne 5. dubna 1994 ve veÏci naÂvrhu na zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky meÏsta
95. N aÂ lez U
Krupky k zajisÏteÏnõÂ porÏaÂdku prÏi hospodarÏenõÂ s byty v majetku meÏsta
Â stõÂ
96. N aÂ lez UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky ze dne 5. dubna 1994 ve veÏci naÂvrhu na zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky meÏsta U
nad Labem k zabezpecÏenõÂ verÏejneÂho porÏaÂdku a bezpecÏnosti v UÂstõÂ nad Labem
Â stavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky ze dne 5. dubna 1994 ve veÏci naÂvrhu na zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky meÏsta
97. N aÂ lez U
KurÏimi o prÏevodu a pronaÂjmu majetku meÏsta KurÏimi
98. Vy h laÂ sÏ ka Ministerstva financõÂ, kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 92/1991 Sb., o podmõÂnkaÂch prÏevodu majetku staÂtu na jineÂ osoby, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 92/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 264/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 541/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 544/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 210/1993 Sb.
a zaÂkona cÏ. 306/1993 Sb.
99. Vy h laÂ sÏ ka CÏeskeÂho uÂrÏadu zemeÏmeÏrÏickeÂho a katastraÂlnõÂho, kterou se meÏnõÂ a doplnÏuje vyhlaÂsÏka CÏeskeÂho uÂrÏadu zemeÏmeÏrÏickeÂho
a katastraÂlnõÂho cÏ. 126/1993 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 265/1992 Sb., o zaÂpisech vlastnickyÂch a jinyÂch veÏcnyÂch praÂv
k nemovitostem, a zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostõÂ CÏeskeÂ republiky (katastraÂlnõÂ zaÂkon),
ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky CÏeskeÂho uÂrÏadu zemeÏmeÏrÏickeÂho a katastraÂlnõÂho cÏ. 277/1993 Sb.
100. S d eÏ len õÂ Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ o sjednaÂnõÂ BasilejskeÂ uÂmluvy o kontrole pohybu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ prÏes hranice
staÂtuÊ a jejich znesÏkodnÏovaÂnõÂ
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92
Â LEZ
NA
UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky
JmeÂnem CÏeskeÂ republiky
UÂstavnõÂ soud CÏeskeÂ republiky rozhodl v pleÂnu dne 5. dubna 1994 o naÂvrhu prÏednosty OkresnõÂho uÂrÏadu
v MosteÏ na zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky meÏsta Mostu k zabezpecÏenõÂ verÏejneÂho porÏaÂdku a bezpecÏnosti ve
meÏsteÏ MosteÏ
takto:
VyhlaÂsÏka meÏsta Mostu k zabezpecÏenõÂ verÏejneÂho porÏaÂdku a bezpecÏnosti ve meÏsteÏ MosteÏ, prÏijataÂ MeÏstskyÂm zastupitelstvem v MosteÏ dne 22. prosince 1992, se zrusÏuje dnem vyhlaÂsÏenõÂ naÂlezu ve SbõÂrce zaÂkonuÊ.
PrÏedseda UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky:
JUDr. Kessler v. r.

93
Â LEZ
NA
UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky
JmeÂnem CÏeskeÂ republiky
UÂstavnõÂ soud CÏeskeÂ republiky rozhodl v pleÂnu dne 5. dubna 1994 o naÂvrhu prÏednosty OkresnõÂho uÂrÏadu
Ï
v Sumperku na cÏaÂstecÏneÂ zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce Bludov, kterou byl prÏijat ¹DomovnõÂ rÏaÂdª,
takto:
UstanovenõÂ cÏlaÂnku 7 odst. 2 a cÏlaÂnku 8 obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky obce Bludov ze dne 2. zaÂrÏõÂ 1992, kterou
byl prÏijat ¹DomovnõÂ rÏaÂdª, se zrusÏujõÂ dnem vyhlaÂsÏenõÂ naÂlezu ve SbõÂrce zaÂkonuÊ.
PrÏedseda UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky:
JUDr. Kessler v. r.

94
Â LEZ
NA
UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky
JmeÂnem CÏeskeÂ republiky
UÂstavnõÂ soud CÏeskeÂ republiky rozhodl v pleÂnu dne 5. dubna 1994 o naÂvrhu prÏednosty OkresnõÂho uÂrÏadu
v TeplicõÂch na zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky meÏsta BõÂliny o ochraneÏ majetku obcÏanuÊ a meÏsta a zabezpecÏenõÂ
verÏejneÂho porÏaÂdku ve meÏsteÏ BõÂlineÏ
takto:
VyhlaÂsÏka meÏsta BõÂliny o ochraneÏ majetku obcÏanuÊ a meÏsta a zabezpecÏenõÂ verÏejneÂho porÏaÂdku ve meÏsteÏ
BõÂlineÏ, prÏijataÂ MeÏstskyÂm zastupitelstvem v BõÂlineÏ dne 28. ledna 1993, se zrusÏuje dnem vyhlaÂsÏenõÂ naÂlezu ve
SbõÂrce zaÂkonuÊ.
PrÏedseda UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky:
JUDr. Kessler v. r.
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95
Â LEZ
NA
UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky
JmeÂnem CÏeskeÂ republiky
UÂstavnõÂ soud CÏeskeÂ republiky rozhodl v pleÂnu dne 5. dubna 1994 o naÂvrhu prÏednosty OkresnõÂho uÂrÏadu
v TeplicõÂch na zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky meÏsta Krupky k zajisÏteÏnõÂ porÏaÂdku prÏi hospodarÏenõÂ s byty
v majetku meÏsta
takto:
VyhlaÂsÏka meÏsta Krupky k zajisÏteÏnõÂ porÏaÂdku prÏi hospodarÏenõÂ s byty v majetku meÏsta, prÏijataÂ MeÏstskyÂm
zastupitelstvem v Krupce dne 25. ledna 1993, se zrusÏuje dnem vyhlaÂsÏenõÂ naÂlezu ve SbõÂrce zaÂkonuÊ.
PrÏedseda UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky:
JUDr. Kessler v. r.

96
Â LEZ
NA
UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky
JmeÂnem CÏeskeÂ republiky
UÂstavnõÂ soud CÏeskeÂ republiky rozhodl v pleÂnu dne 5. dubna 1994 o naÂvrhu prÏednosty OkresnõÂho uÂrÏadu
Â stõÂ nad Labem k zabezpecÏenõÂ verÏejneÂho porÏaÂdku
v UÂstõÂ nad Labem na zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky meÏsta U
Â
a bezpecÏnosti v UstõÂ nad Labem
takto:
Â
VyhlaÂsÏka meÏsta UstõÂ nad Labem cÏ. 22/1992 z 10. prosince 1992 k zabezpecÏenõÂ verÏejneÂho porÏaÂdku
a bezpecÏnosti v UÂstõÂ nad Labem se zrusÏuje dnem vyhlaÂsÏenõÂ naÂlezu ve SbõÂrce zaÂkonuÊ.
PrÏedseda UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky:
JUDr. Kessler v. r.

97
Â LEZ
NA
UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky
JmeÂnem CÏeskeÂ republiky
UÂstavnõÂ soud CÏeskeÂ republiky rozhodl v pleÂnu dne 5. dubna 1994 o naÂvrhu prÏednosty OkresnõÂho uÂrÏadu
Brno-venkov na zrusÏenõÂ obecneÏ zaÂvazneÂ vyhlaÂsÏky meÏsta KurÏimi o prÏevodu a pronaÂjmu majetku meÏsta KurÏimi
takto:
NaÂvrh prÏednosty OkresnõÂho uÂrÏadu Brno-venkov na zrusÏenõÂ vyhlaÂsÏky meÏsta KurÏimi ze dne 22. dubna
1992 o prÏevodu a pronaÂjmu majetku meÏsta KurÏimi se zamõÂtaÂ.
PrÏedseda UÂstavnõÂho soudu CÏeskeÂ republiky:
JUDr. Kessler v. r.
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98
Â SÏ KA
VY HLA
Ministerstva financõÂ
ze dne 25. dubna 1994,
kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 92/1991 Sb., o podmõÂnkaÂch prÏevodu majetku staÂtu
na jineÂ osoby, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 92/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 264/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 541/1992 Sb.,
zaÂkona cÏ. 544/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 210/1993 Sb. a zaÂkona cÏ. 306/1993 Sb.
Ministerstvo financõÂ stanovõÂ podle § 26a odst. 1 a 3
zaÂkona cÏ. 92/1991 Sb., o podmõÂnkaÂch prÏevodu majetku
staÂtu na jineÂ osoby, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 210/1993 Sb.:
§1

(2) Cena akciõÂ jednoho emitenta, ktereÂ investicÏnõÂ
fond nebo podõÂlovyÂ fond nakoupil za investicÏnõÂ body
v pruÊbeÏhu druheÂ vlny kuponoveÂ privatizace, se vypocÏte jako soucÏin pocÏtu boduÊ vynalozÏenyÂch na naÂkup
teÏchto akciõÂ a ceny jednoho bodu podle odstavce 1.

(1) OceneÏnõÂ akciõÂ nakoupenyÂch v druheÂ vlneÏ kuponoveÂ privatizace pro podõÂlovyÂ fond nebo investicÏnõÂ
fond se provede pomocõÂ jednotneÏ stanoveneÂ ceny jednoho bodu, kteraÂ se urcÏuje na 20 KcÏ. Tato cena je
platnaÂ pro celou druhou vlnu kuponoveÂ privatizace.

§2
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

Ministr:
Ing. KocÏaÂrnõÂk CSc. v. r.
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99
Â SÏ KA
VY HLA
CÏeskeÂho uÂrÏadu zemeÏmeÏrÏickeÂho a katastraÂlnõÂho
ze dne 20. dubna 1994,
kterou se meÏnõÂ a doplnÏuje vyhlaÂsÏka CÏeskeÂho uÂrÏadu zemeÏmeÏrÏickeÂho a katastraÂlnõÂho cÏ. 126/1993 Sb.,
kterou se provaÂdõÂ zaÂkon cÏ. 265/1992 Sb., o zaÂpisech vlastnickyÂch a jinyÂch veÏcnyÂch praÂv k nemovitostem,
a zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostõÂ CÏeskeÂ republiky (katastraÂlnõÂ zaÂkon),
ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky CÏeskeÂho uÂrÏadu zemeÏmeÏrÏickeÂho a katastraÂlnõÂho cÏ. 277/1993 Sb.
CÏeskyÂ uÂrÏad zemeÏmeÏrÏickyÂ a katastraÂlnõÂ stanovõÂ
podle § 17 zaÂkona cÏ. 265/1992 Sb., o zaÂpisech vlastnickyÂch a jinyÂch veÏcnyÂch praÂv k nemovitostem:
CÏl. I
VyhlaÂsÏka CÏeskeÂho uÂrÏadu zemeÏmeÏrÏickeÂho a katastraÂlnõÂho cÏ. 126/1993 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon
cÏ. 265/1992 Sb., o zaÂpisech vlastnickyÂch a jinyÂch veÏcnyÂch praÂv k nemovitostem, a zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ
rady cÏ. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostõÂ CÏeskeÂ
republiky (katastraÂlnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ vyhlaÂsÏky CÏeskeÂho uÂrÏadu zemeÏmeÏrÏickeÂho a katastraÂlnõÂho cÏ. 277/1993
Sb., se meÏnõÂ a doplnÏuje takto:
1. V § 37 se vypousÏtõÂ põÂsmeno i).
2. V § 38 odst. 3 põÂsm. a) bod 1 se vypousÏtõÂ dikce
¹a i)ª a cÏaÂrka mezi põÂsmeny ¹e), g)ª se nahrazuje spojkou ¹aª.
3. V § 38 se vypousÏtõÂ odstavec 4 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 56).
DosavadnõÂ odstavce 5, 6 a 7 se oznacÏujõÂ jako odstavce
4, 5 a 6.
4. § 40 se doplnÏuje novyÂm odstavcem 3, kteryÂ
vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 64a) a 64b) znõÂ:
¹(3) ZaÂznamem se zapisujõÂ teÂzÏ vlastnickaÂ praÂva
k nemovitostem z privatizovaneÂho majetku.51) K provedenõÂ zaÂznamu se ke smlouveÏ, zakladatelskeÂ listineÏ
nebo k potvrzenõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu o prodeji verÏej-

nou drazÏbou62) prÏipojõÂ uÂrÏedneÏ oveÏrÏenaÂ kopie54) prÏõÂslusÏneÂ cÏaÂsti privatizacÏnõÂho projektu, zahrnujõÂcõÂ uÂvodnõÂ
stranu projektu, rozhodnutõÂ prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu o privatizaci,64a) poprÏõÂpadeÏ schvaÂlenõÂ o privatizaci64b) vcÏetneÏ podmõÂnek schvaÂlenõÂ u privatizacÏnõÂch projektuÊ
schvaÂlenyÂch prÏed 13. srpnem 1993 a soupis nemoviteÂho majetku, daÂle oveÏrÏenaÂ kopie54) rozhodnutõÂ zakladatele podniku o zrusÏenõÂ podniku nebo rozhodnutõÂ
o vyneÏtõÂ cÏaÂsti majetku podniku a prÏevedenõÂ privatizovaneÂho majetku na Fond naÂrodnõÂho majetku CÏeskeÂ
republiky a vyÂpis z obchodnõÂho rejstrÏõÂku. PrÏi realizaci
prÏevodu privatizovaneÂho majetku PozemkovyÂm fondem CÏeskeÂ republiky prÏipojõÂ se k uvedenyÂm listinaÂm
teÂzÏ dohoda, kterou Fond naÂrodnõÂho majetku CÏeskeÂ
republiky prÏevaÂdõÂ privatizovanyÂ majetek na PozemkovyÂ fond CÏeskeÂ republiky.
64a

) § 10 odst. 1 a 2 zaÂkona cÏ. 92/1991 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 210/1993 Sb.

64b

) § 10 odst. 1 azÏ 3 zaÂkona cÏ. 92/1991 Sb., ve zneÏnõÂ
platneÂm do pocÏaÂtku uÂcÏinnosti zaÂkona cÏ. 210/1993
Sb.ª.

5. V poznaÂmce pod cÏarou cÏ. 51) se za slovy ¹zaÂkona cÏ. 92/1992 Sb.ª spojka ¹aª nahrazuje cÏaÂrkou a na
konci poznaÂmky se prÏipojujõÂ slova ¹a zaÂkona cÏ. 210/
/1993 Sb.ª.
CÏl. II
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂsÏenõÂ.

PrÏedseda:
Ing. SÏõÂma CSc. v.r.
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100
SDEÏ LEN IÂ
Ministerstva zahranicÏnõÂch veÏcõÂ
Ministerstvo zahranicÏnõÂch veÏcõÂ sdeÏluje, zÏe dne 22. brÏezna 1989 byla sjednaÂna BasilejskaÂ uÂmluva o kontrole
pohybu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ a jejich znesÏkodnÏovaÂnõÂ.
Listina o prÏõÂstupu CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky k BasilejskeÂ uÂmluveÏ o kontrole pohybu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ a jejich znesÏkodnÏovaÂnõÂ byla ulozÏena u generaÂlnõÂho tajemnõÂka Organizace
spojenyÂch naÂroduÊ, depozitaÂrÏe uÂmluvy, dne 24. cÏervence 1991.
UÂmluva vstoupila v platnost na zaÂkladeÏ sveÂho cÏlaÂnku 25 odst. 1 dnem 5. kveÏtna 1992 a tõÂmto dnem vstoupila
v platnost i pro CÏeskou a Slovenskou FederativnõÂ Republiku.
Dne 30. zaÂrÏõÂ 1993 CÏeskaÂ republika oznaÂmila generaÂlnõÂmu tajemnõÂkovi Organizace spojenyÂch naÂroduÊ, zÏe
Ï
CeskaÂ republika jako naÂstupnickyÂ staÂt CÏeskeÂ a SlovenskeÂ FederativnõÂ Republiky se povazÏuje vaÂzanou Basilejskou
uÂmluvou o kontrole pohybu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ a jejich znesÏkodnÏovaÂnõÂ ze dne 22. brÏezna
1989 s uÂcÏinnostõÂ od 1. ledna 1993.
CÏeskyÂ prÏeklad uÂmluvy se vyhlasÏuje soucÏasneÏ.

Â UÂMLUVA O KONTROLE POHYBU NEBEZPECÏNYÂCH ODPADU
Ê
BASILEJSKA
Â
Ï
Â
Ï
Ï
Â
Ê
PRES HRANICE STATU A JEJICH ZNESKODNOVANI
Ï EDMLUVA
PR
SmluvnõÂ strany teÂto uÂmluvy
veÏdomy si nebezpecÏõÂ posÏkozenõÂ lidskeÂho zdravõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ zpuÊsobeneÂho nebezpecÏnyÂmi odpady
a jejich pohybem prÏes hranice staÂtuÊ,
pameÏtlivy vzruÊstajõÂcõÂho ohrozÏenõÂ lidskeÂho zdravõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ vyvolaneÂho naÂruÊstem produkce
a slozÏitostõÂ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ a jejich pohybem prÏes hranice staÂtuÊ,
majõÂce rovneÏzÏ na mysli, zÏe nejuÂcÏinneÏjsÏõÂm zpuÊsobem ochrany lidskeÂho zdravõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ prÏed
nebezpecÏõÂm, vyvolanyÂm teÏmito odpady, je omezovaÂnõÂ jejich vzniku na nejmensÏõÂ mõÂru z hlediska jejich mnozÏstvõÂ
a/nebo mozÏneÂho rizika,
prÏesveÏdcÏeny, zÏe staÂty by meÏly prÏijmout nezbytnaÂ opatrÏenõÂ, aby zajistily, zÏe naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi
odpady a jinyÂmi odpady vcÏetneÏ jejich pohybu prÏes hranice staÂtuÊ a naklaÂdaÂnõÂ s nimi je v souladu s ochranou
lidskeÂho zdravõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, at' mõÂsto naklaÂdaÂnõÂ s nimi je kdekoliv,
berou na veÏdomõÂ, zÏe staÂty by meÏly zajistit, aby puÊvodce odpaduÊ plnil povinnosti spojeneÂ s prÏepravou
a znesÏkodnÏovaÂnõÂm nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ zpuÊsobem, kteryÂ je v souladu s ochranou zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ, at' mõÂsto naklaÂdaÂnõÂ s nimi je kdekoliv,
plneÏ uznaÂvajõÂce, zÏe kazÏdyÂ staÂt maÂ svrchovaneÂ praÂvo zakaÂzat dovoz nebo naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi odpady
nebo jinyÂmi odpady zahranicÏnõÂho puÊvodu na sveÂm uÂzemõÂ,
uznaÂvajõÂce rovneÏzÏ vzruÊstajõÂcõÂ uÂsilõÂ o dosazÏenõÂ zaÂkazu pohybu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ
a naklaÂdaÂnõÂ s nimi v jinyÂch staÂtech, zejmeÂna rozvojovyÂch zemõÂch,
prÏesveÏdcÏeny o tom, zÏe nebezpecÏneÂ odpady a jineÂ odpady by meÏly byÂt, pokud je to slucÏitelneÂ s ekologicky
spraÂvnyÂm a uÂcÏinnyÂm naklaÂdaÂnõÂm s nimi, znesÏkodneÏny ve staÂteÏ, v neÏmzÏ vznikly,

CÏaÂstka 32

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 100 / 1994

Strana 1047

veÏdomy si rovneÏzÏ, zÏe pohyb teÏchto odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ jejich puÊvodu do ktereÂhokoliv jineÂho staÂtu lze
povolit pouze za podmõÂnek, ktereÂ neohrozõÂ lidskeÂ zdravõÂ nebo zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ a ktereÂ jsou v souladu s ustanovenõÂmi teÂto uÂmluvy,
berouce v uÂvahu, zÏe zvyÂsÏenaÂ kontrola pohybu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ
bude puÊsobit jako podneÏt pro environmentaÂlneÏ vhodneÂ naklaÂdaÂnõÂ s nimi a k omezenõÂ mnozÏstvõÂ odpaduÊ prÏepravovanyÂch prÏes hranice staÂtuÊ,
prÏesveÏdcÏeny, zÏe staÂty by meÏly prÏijmout opatrÏenõÂ pro naÂlezÏitou vyÂmeÏnu informacõÂ o pohybu nebezpecÏnyÂch
odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ prÏes sveÂ hranice a jeho rÏõÂzenõÂ,
veÏnujõÂce pozornost tomu, zÏe rÏada mezinaÂrodnõÂch a regionaÂlnõÂch dohod se tyÂkala otaÂzky ochrany a zachovaÂnõÂ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ s ohledem na prÏepravu nebezpecÏneÂho zbozÏõÂ,
berouce na veÏdomõÂ deklaraci konference SpojenyÂch naÂroduÊ o zÏivotnõÂm prostrÏedõÂ cÏloveÏka (Stockholm 1972),
KaÂhirskeÂ smeÏrnice a principy zachaÂzenõÂ s nebezpecÏnyÂmi odpady environmentaÂlneÏ vhodnyÂm zpuÊsobem, prÏijateÂ
rÏõÂdõÂcõÂ radou programu zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ SpojenyÂch naÂroduÊ (UNEP) rozhodnutõÂm 14/30 ze dne 17. cÏervna
1987, doporucÏenõÂ vyÂboru odbornõÂkuÊ SpojenyÂch naÂroduÊ pro prÏepravu nebezpecÏneÂho zbozÏõÂ (formulovaneÂ v roce
1957 a aktualizovaneÂ kazÏdeÂ dva roky), prÏõÂslusÏnaÂ doporucÏenõÂ, deklarace, listiny a prÏedpisy, prÏijateÂ v raÂmci systeÂmu
SpojenyÂch naÂroduÊ, praÂce a studie, provedeneÂ v raÂmci jinyÂch mezinaÂrodnõÂch a regionaÂlnõÂch organizacõÂ,
majõÂce na pameÏti ducha, principy, cõÂle a funkce SveÏtoveÂ charty prÏõÂrody, jezÏ byla prÏijata ValnyÂm shromaÂzÏdeÏnõÂm SpojenyÂch naÂroduÊ na jeho trÏicaÂteÂm sedmeÂm zasedaÂnõÂ (1982) jako etickaÂ norma ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ cÏloveÏka a zachovaÂnõÂ prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ,
prohlasÏujõÂce, zÏe staÂty jsou zodpoveÏdneÂ za plneÏnõÂ svyÂch mezinaÂrodnõÂch zaÂvazkuÊ, tyÂkajõÂcõÂch se ochrany
lidskeÂho zdravõÂ a ochrany k zachovaÂnõÂ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a jsou v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem,
uznaÂvajõÂce, zÏe v prÏõÂpadeÏ podstatneÂho porusÏenõÂ ustanovenõÂ teÂto uÂmluvy nebo jakeÂhokoliv s nõÂ souvisejõÂcõÂho
protokolu budou pouzÏity prÏõÂslusÏneÂ dohody mezinaÂrodnõÂho praÂva,
veÏdomy si neustaÂleÂho vyÂvoje a realizace spolehlivyÂch technologiõÂ s malyÂm mnozÏstvõÂm odpaduÊ v zaÂjmu
zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, koncepcõÂ recyklace a vhodnyÂch systeÂmuÊ pro manipulaci a zachaÂzenõÂ s odpady s cõÂlem snõÂzÏit
na minimum vznik nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ,
veÏdomy si rovneÏzÏ roustoucõÂho mezinaÂrodnõÂho zaÂjmu na prÏõÂsneÂ kontrole pohybu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ
a jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ a potrÏebeÏ, pokud je to mozÏneÂ, snõÂzÏit tento pohyb na minimum,
znepokojeni probleÂmem nezaÂkonneÂho obchodovaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi odpady a jinyÂmi odpady prÏes hranice
staÂtuÊ,
berouce v uÂvahu takeÂ omezenou zpuÊsobilost rozvojovyÂch zemõÂ naklaÂdat s nebezpecÏnyÂmi odpady a jinyÂmi
odpady,
uznaÂvajõÂce potrÏebu podporovat prÏedaÂvaÂnõÂ technologiõÂ environmentaÂlneÏ spraÂvneÂho naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi odpady a jinyÂmi odpady mõÂstnõÂ produkce, zejmeÂna rozvojovyÂm zemõÂm v souladu s duchem KaÂhirskeÂ
smeÏrnice a rozhodnutõÂ 14/16 rÏõÂdõÂcõÂ rady UNEP o podporÏe a prÏedaÂvaÂnõÂ environmentaÂlnõÂch technologiõÂ,
uznaÂvajõÂce rovneÏzÏ, zÏe nebezpecÏneÂ odpady a jineÂ odpady by meÏly byÂt prÏepravovaÂny v souladu s prÏõÂslusÏnyÂmi
mezinaÂrodnõÂmi uÂmluvami a doporucÏenõÂmi,
prÏesveÏdcÏeni rovneÏzÏ o tom, zÏe pohyb nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ by meÏl byÂt
povolen jen tehdy, kdyzÏ prÏeprava a konecÏneÂ znesÏkodneÏnõÂ teÏchto odpaduÊ jsou environmentaÂlneÏ vhodneÂ,
rozhodnuty chraÂnit prÏõÂsnou kontrolou lidskeÂ zdravõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ prÏed sÏkodlivyÂmi uÂcÏinky, ktereÂ
mohou byÂt zpuÊsobeny vznikem a naklaÂdaÂnõÂm s nebezpecÏnyÂmi odpady a jinyÂmi odpady,
Â LILY NAÂSLEDUJIÂCIÂ UÂMLUVU:
SCHVA
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CÏ l aÂ ne k 1
Rozsah uÂmluvy

1. NaÂsledujõÂcõÂ odpady, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem pohybu prÏes hranice staÂtuÊ, budou pro uÂcÏely teÂto uÂmluvy
nazvaÂny ¹nebezpecÏneÂ odpadyª:
(a) odpady patrÏõÂcõÂ do ktereÂkoliv kategorie uvedeneÂ
v dodatku I, pokud nemajõÂ neÏktereÂ z charakteristik uvedenyÂch v dodatku III;
(b) odpady, ktereÂ nejsou zahrnuty odstavcem (a), ale
jsou definovaÂny nebo posuzovaÂny jako nebezpecÏneÂ odpady domaÂcõÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy staÂtu
vyÂvozu, dovozu nebo tranzitu.
2. Pro uÂcÏely teÂto uÂmluvy jsou ¹jinyÂmi odpadyª ty
odpady, ktereÂ patrÏõÂ do ktereÂkoli kategorie uvedeneÂ
v dodatku II.
3. Odpady, ktereÂ v duÊsledku sveÂ radioaktivity
jsou prÏedmeÏtem jinyÂch systeÂmuÊ mezinaÂrodnõÂ kontroly, vcÏetneÏ mezinaÂrodnõÂch listin tyÂkajõÂcõÂch se speciaÂlneÏ radioaktivnõÂch materiaÂluÊ, jsou vyloucÏeny z rozsahu puÊsobnosti teÂto uÂmluvy.
4. Odpady, ktereÂ pochaÂzejõÂ z beÏzÏneÂho provozu
lodõÂ a jejichzÏ vypusÏteÏnõÂ je upraveno jinou mezinaÂrodnõÂ
uÂmluvou, jsou vyloucÏeny z puÊsobnosti teÂto uÂmluvy.
CÏ l aÂ ne k 2
Definice
1. ¹Odpadyª jsou laÂtky nebo prÏedmeÏty, ktereÂ
jsou odstranÏovaÂny nebo se uvazÏuje s jejich odstraneÏnõÂm nebo jejichzÏ odstraneÏnõÂ je pozÏadovaÂno podle ustanovenõÂ naÂrodnõÂch zaÂkonuÊ.
2. ¹NaklaÂdaÂnõÂª znamenaÂ sbeÏr, prÏepravu a znesÏkodneÏnõÂ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ nebo jinyÂch odpaduÊ
vcÏetneÏ naÂsledneÂ peÂcÏe o mõÂsto znesÏkodneÏnõÂ.
3. ¹Pohyb prÏes hranice staÂtuª znamenaÂ jakyÂkoliv
pohyb nebezpecÏnyÂch odpaduÊ nebo jinyÂch odpaduÊ
z oblasti, na kterou se vztahuje naÂrodnõÂ jurisdikce
jednoho staÂtu, do oblasti nebo prÏes oblast, na kterou
se nevztahuje naÂrodnõÂ jurisdikce zÏaÂdneÂho staÂtu, s podmõÂnkou, zÏe na tomto pohybu se podõÂlejõÂ alesponÏ dva
staÂty.
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za vhodnou pro prÏõÂjem oznaÂmenõÂ o pohybu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ a jakyÂchkoli s tõÂm spojenyÂch informacõÂ a pro odpoveÏdi na
takovaÂ oznaÂmenõÂ, jak prÏedpoklaÂdaÂ cÏlaÂnek 6.
7. ¹OhniskovyÂ bodª znamenaÂ subjekt smluvnõÂ
strany uvedenyÂ v cÏlaÂnku 5, odpoveÏdnyÂ za prÏõÂjem
a prÏedklaÂdaÂnõÂ informacõÂ, jak prÏedpoklaÂdajõÂ cÏlaÂnky 13
a 16.
8. ¹SpraÂvneÂ naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi odpady
a jinyÂmi odpady z hlediska zÏivotnõÂho prostrÏedõÂª znamenaÂ provedenõÂ vsÏech praktickyÂch krokuÊ k zabezpecÏenõÂ stavu, kdy s nebezpecÏnyÂmi odpady a jinyÂmi odpady
se naklaÂdaÂ zpuÊsobem chraÂnõÂcõÂm lidskeÂ zdravõÂ a zÏivotnõÂ
prostrÏedõÂ prÏed sÏkodlivyÂmi uÂcÏinky, ktereÂ by mohly byÂt
teÏmito odpady zpuÊsobeny.
9. ¹Oblast pod naÂrodnõÂ jurisdikcõÂ staÂtuª znamenaÂ
kazÏdeÂ uÂzemõÂ, morÏskeÂ paÂsmo nebo vzdusÏnyÂ prostor, ve
kteryÂch staÂt vykonaÂvaÂ spraÂvnõÂ a rÏõÂdicõÂ rucÏenõÂ v souladu
s mezinaÂrodnõÂm praÂvem ve vztahu k ochraneÏ lidskeÂho
zdravõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.
10. ¹StaÂt vyÂvozuª znamenaÂ smluvnõÂ stranu, z nõÂzÏ
je plaÂnovaÂno zahaÂjit nebo je zahaÂjen pohyb nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtu.
11. ¹StaÂt dovozuª znamenaÂ smluvnõÂ stranu, do
ktereÂ je plaÂnovaÂn nebo uskutecÏneÏn pohyb nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtu za
uÂcÏelem jejich znesÏkodneÏnõÂ (vyuzÏitõÂ) nebo za uÂcÏelem
jejich prÏelozÏenõÂ prÏed ulozÏenõÂm v oblasti, kteraÂ nenõÂ
pod naÂrodnõÂ jurisdikcõÂ zÏaÂdneÂho staÂtu.
12. ¹TranzitnõÂ staÂtª znamenaÂ kteryÂkoliv staÂt jinyÂ
nezÏ staÂt vyÂvozu nebo staÂt dovozu, prÏes kteryÂ je plaÂnovaÂn nebo jizÏ probõÂhaÂ pohyb nebezpecÏnyÂch odpaduÊ
nebo jinyÂch odpaduÊ.
13. ¹ZuÂcÏastneÏneÂ staÂtyª znamenajõÂ strany, kteryÂmi
jsou staÂty vyÂvozu a dovozu nebo staÂty tranzitu, at' jsou
cÏi nejsou smluvnõÂmi stranami.
14. ¹Osobaª znamenaÂ kteroukoliv fyzickou nebo
praÂvnickou osobu.
15. ¹VyÂvozceª znamenaÂ jakoukoliv osobu v jurisdikci staÂtu vyÂvozu, kteraÂ sjednaÂvaÂ vyÂvoz nebezpecÏnyÂch
nebo jinyÂch odpaduÊ.

4. ¹VyuzÏitõÂ nebo znesÏkodneÏnõÂª znamenaÂ jakoukoliv cÏinnost specifikovanou v dodatku IV teÂto
uÂmluvy.

16. ¹Dovozceª znamenaÂ jakoukoliv osobu v jurisdikci staÂtu dovozu, kteraÂ sjednaÂvaÂ dovoz nebezpecÏnyÂch nebo jinyÂch odpaduÊ.

5. ¹SchvaÂleneÂ mõÂsto nebo zarÏõÂzenõÂª znamenaÂ
mõÂsto nebo vhodneÂ zarÏõÂzenõÂ pro znesÏkodnÏovaÂnõÂ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ nebo jinyÂch odpaduÊ, ktereÂ je opraÂvneÏno nebo je mu povolena cÏinnost za tõÂmto uÂcÏelem
prÏõÂslusÏnyÂmi uÂrÏady staÂtu, v neÏmzÏ se toto mõÂsto nebo
zarÏõÂzenõÂ nachaÂzõÂ.

18. ¹PuÊvodceª znamenaÂ jakoukoliv osobu, prÏi
jejõÂzÏ cÏinnosti vznikajõÂ nebezpecÏneÂ odpady nebo jineÂ
odpady. JestlizÏe tato osoba nenõÂ znaÂma, pak je to ta
osoba, kteraÂ tyto odpady vlastnõÂ nebo za neÏ odpovõÂdaÂ.

6. ¹KompetentnõÂ uÂrÏadª znamenaÂ jeden staÂtnõÂ uÂrÏad
urcÏenyÂ smluvnõÂ stranou jako odpoveÏdnyÂ v raÂmci takoveÂ zemeÏpisneÂ oblasti, jakou strana muÊzÏe povazÏovat

19. ¹ZnesÏkodnÏovatel odpaduª znamenaÂ jakoukoliv osobu, kteraÂ je opraÂvneÏna k znesÏkodnÏovaÂnõÂ prÏevzatyÂch nebezpecÏnyÂch odpaduÊ nebo jinyÂch odpaduÊ.

17. ¹Dopravceª znamenaÂ jakoukoliv osobu, kteraÂ
provaÂdõÂ prÏepravu nebezpecÏnyÂch nebo jinyÂch odpaduÊ.
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20. ¹PolitickaÂ a hospodaÂrÏskaÂ nebo ekonomickaÂ
integracÏnõÂ organizaceª znamenaÂ organizaci, tvorÏenou
svrchovanyÂmi staÂty, na kterou cÏlenskeÂ staÂty prÏenesly
odpoveÏdnost za zaÂlezÏitosti rÏõÂzeneÂ touto uÂmluvou
a kteraÂ byla rÏaÂdneÏ zplnomocneÏna v souladu s jejõÂmi
vnitrÏnõÂmi proceduraÂlnõÂmi pravidly, aby podepisovala,
ratifikovala, prÏijõÂmala, formaÂlneÏ potvrzovala nebo
k teÏmto zaÂlezÏitostem prÏistupovala.
21. ¹NezaÂkonnyÂ obchodª znamenaÂ jakyÂkoliv pohyb nebezpecÏnyÂch nebo jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice
staÂtuÊ, jak je uvedeno v cÏlaÂnku 9.
CÏ l aÂ ne k 3
NaÂrodnõÂ definice nebezpecÏnyÂch odpaduÊ
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana musõÂ beÏhem sÏesti meÏsõÂcuÊ
od doby, kdy se stala smluvnõÂ stranou teÂto uÂmluvy,
informovat SekretariaÂt teÂto uÂmluvy o odpadech, jinyÂch nezÏ ktereÂ jsou uvedeny v dodatcõÂch I a II, povazÏovanyÂch nebo definovanyÂch jako nebezpecÏneÂ podle
jejõÂho naÂrodnõÂho zaÂkonodaÂrstvõÂ, a o vsÏech pozÏadavcõÂch, tyÂkajõÂcõÂch se postupuÊ, pouzÏitelnyÂch pro pohyb
teÏchto odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ.
2. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana musõÂ nadaÂle informovat
SekretariaÂt o vsÏech duÊlezÏityÂch zmeÏnaÂch k hlaÂsÏenõÂm,
kteraÂ poskytla podle odstavce 1.
3. SekretariaÂt musõÂ bez prodlenõÂ informovat
vsÏechny strany o uÂdajõÂch, ktereÂ obdrzÏel podle odstavcuÊ 1 a 2.
4. SmluvnõÂ strany budou odpovõÂdat za to, zÏe tyto
informace, ktereÂ jim byly zaslaÂny SekretariaÂtem podle
odstavce 3, dajõÂ k dispozici svyÂm vyÂvozcuÊm.
CÏ l aÂ ne k 4
1.

ObecneÂ povinnosti

(a) SmluvnõÂ strany, uplatnÏujõÂcõÂ svoje praÂvo zakaÂzat
dovoz nebezpecÏnyÂch odpaduÊ nebo jinyÂch odpaduÊ ke znesÏkodneÏnõÂ, musõÂ informovat ostatnõÂ
smluvnõÂ strany o sveÂm rozhodnutõÂ podle cÏlaÂnku 13.
(b) SmluvnõÂ strany zakaÂzÏõÂ cÏi nedovolõÂ vyÂvoz nebezpecÏnyÂch odpaduÊ nebo jinyÂch odpaduÊ smluvnõÂm
stranaÂm, ktereÂ zakaÂzaly dovoz teÏchto odpaduÊ,
jestlizÏe to bylo oznaÂmeno podle vyÂsÏe uvedeneÂho
odstavce 1 põÂsm. (a).
(c) SmluvnõÂ strany zakaÂzÏõÂ cÏi nedovolõÂ vyÂvoz nebezpecÏnyÂch odpaduÊ nebo jinyÂch odpaduÊ v prÏõÂpadeÏ,
kdy staÂt dovozu nedaÂ põÂsemnyÂ souhlas k urcÏiteÂmu
dovozu, acÏkoli tento staÂt nezakaÂzal dovoz teÏchto
odpaduÊ vsÏeobecneÏ.
2. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana provede vhodnaÂ opatrÏenõÂ, aby:
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(a) zajistila, aby produkce nebezpecÏnyÂch odpaduÊ
byla snõÂzÏena na minimum prÏi zvaÂzÏenõÂ sociaÂlnõÂch,
technologickyÂch a ekonomickyÂch hledisek;
(b) zajistila pro naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi a jinyÂmi
odpady dostupnost znesÏkodnÏovacõÂch zarÏõÂzenõÂ,
vhodnyÂch z hlediska zdraveÂho zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, kteraÂ musõÂ byÂt umõÂsteÏna, pokud je to mozÏneÂ, na vlastnõÂm uÂzemõÂ, bez ohledu na mõÂsto jejich
odstraneÏnõÂ;
(c) zajistila, aby osoby, ktereÂ se zabyÂvajõÂ hospodarÏenõÂm s nebezpecÏnyÂmi odpady nebo jinyÂmi odpady,
ucÏinily takoveÂ kroky, ktereÂ jsou nutneÂ k zamezenõÂ
vzruÊstajõÂcõÂho znecÏisÏteÏnõÂ z teÂto cÏinnosti, a pokud
prÏesto dojde ke znecÏisÏteÏnõÂ, pak je nutneÂ minimalizovat naÂsledky pro lidskeÂ zdravõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ;
(d) zajistila, zÏe pohyb nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch
odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ se snõÂzÏõÂ na nejnizÏsÏõÂ
mõÂru z hlediska ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ
a naklaÂdaÂnõÂ s odpady bude provaÂdeÏno zpuÊsobem, kteryÂ bude chraÂnit lidskeÂ zdravõÂ a zÏivotnõÂ
prostrÏedõÂ prÏed sÏkodlivyÂmi vlivy, jezÏ mohou byÂt
duÊsledkem tohoto pohybu;
(e) nedovolila vyÂvoz nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch
odpaduÊ do staÂtuÊ nebo skupin staÂtuÊ, patrÏõÂcõÂch
k ekonomickeÂmu a/nebo politickeÂmu integracÏnõÂmu sdruzÏenõÂ, ktereÂ jsou smluvnõÂmi stranami,
zejmeÂna do rozvojovyÂch zemõÂ, jezÏ zakaÂzaly
svyÂmi praÂvnõÂmi prÏedpisy vsÏechny dovozy, nebo
jestlizÏe maÂ duÊvod domnõÂvat se, zÏe s prÏõÂslusÏnyÂmi
odpady nebude zachaÂzeno spraÂvnyÂm zpuÊsobem
z hlediska zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ v souladu se zaÂsadami dohodnutyÂmi na jejich prvnõÂm jednaÂnõÂ;
(f) vyzÏadovala, aby informace o navrhovaneÂm pohybu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ
prÏes hranice staÂtuÊ byly poskytnuty dotcÏenyÂm
staÂtuÊm v souladu s dodatkem V A a jasneÏ vysveÏtlovaly uÂcÏinky navrzÏeneÂho pohybu na lidskeÂ
zdravõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ;
(g) zabraÂnila vyÂvozu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch
odpaduÊ, pokud maÂ duÊvod se domnõÂvat, zÏe s teÏmito
odpady nebude naklaÂdaÂno spraÂvnyÂm zpuÊsobem
z hlediska zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ;
(h) spolupracovala v cÏinnostech jinyÂch smluvnõÂch
stran a zainteresovanyÂch organizacõÂ bud' prÏõÂmo,
nebo prostrÏednictvõÂm SekretariaÂtu, vcÏetneÏ rozsÏirÏovaÂnõÂ informacõÂ o pohybu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ, za uÂcÏelem rÏaÂdneÂho naklaÂdaÂnõÂ s teÏmito odpady, ktereÂ je
spraÂvneÂ z hlediska zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, a pro dosazÏenõÂ ochrany prÏed nezaÂkonnyÂm obchodem.
3. SmluvnõÂ strany povazÏujõÂ nezaÂkonnyÂ obchod
s nebezpecÏnyÂmi odpady a jinyÂmi odpady za trestnyÂ.
4. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana podnikne vhodnaÂ praÂvnõÂ,
administrativnõÂ a jinaÂ opatrÏenõÂ, aby uskutecÏnila a uplatnila ustanovenõÂ teÂto uÂmluvy, vcÏetneÏ opatrÏenõÂ k zabraÂ-
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neÏnõÂ a potrestaÂnõÂ takoveÂho jednaÂnõÂ, ktereÂ je v rozporu
s uÂmluvou;
5. SmluvnõÂ strana nedovolõÂ, aby nebezpecÏneÂ odpady nebo jineÂ odpady byly vyvaÂzÏeny do zemeÏ, kteraÂ
nenõÂ smluvnõÂ stranou, nebo byly z takoveÂ zemeÏ dovaÂzÏeny.
6. SmluvnõÂ strany souhlasõÂ s tõÂm, zÏe neprÏipustõÂ
vyÂvoz nebezpecÏnyÂch odpaduÊ nebo jinyÂch odpaduÊ za
uÂcÏelem jejich znesÏkodneÏnõÂ v oblasti jizÏneÏ od 608 jizÏnõÂ
sÏõÂrÏky, a to bez ohledu na to, zda tyto odpady jsou
prÏedmeÏtem pohybu prÏes hranice staÂtuÊ.
7. DaÂle kazÏdaÂ smluvnõÂ strana:
(a) zakaÂzÏe vsÏem osobaÂm, podleÂhajõÂcõÂm jejõÂ naÂrodnõÂ
jurisdikci, prÏepravu a znesÏkodnÏovaÂnõÂ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ nebo jinyÂch odpaduÊ, pokud tyto
osoby nejsou opraÂvneÏny nebo nemajõÂ povolenõÂ
provaÂdeÏt takovyÂ druh cÏinnosti,
(b) bude pozÏadovat, aby nebezpecÏneÂ odpady a jineÂ
odpady, ktereÂ majõÂ byÂt prÏedmeÏtem pohybu prÏes
hranice staÂtuÊ, byly zabaleny, oznacÏeny a prÏepraveny v souladu s vsÏeobecneÏ prÏijatyÂmi a uznaÂvanyÂmi mezinaÂrodnõÂmi pravidly a standardy v oblasti balenõÂ, znacÏenõÂ a prÏepravy, a s ohledem na
prÏõÂslusÏnou mezinaÂrodneÏ uznaÂvanou praxi;
(c) bude pozÏadovat, aby nebezpecÏneÂ odpady a jineÂ
odpady byly od mõÂsta, kde zacÏõÂnaÂ pohyb prÏes
hranice staÂtuÊ, do mõÂsta ulozÏenõÂ doprovaÂzeny prÏepravnõÂmi doklady.
8. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana bude vyzÏadovat, aby
s nebezpecÏnyÂmi odpady a jinyÂmi odpady, ktereÂ majõÂ
byÂt exportovaÂny, bylo naklaÂdaÂno ve staÂteÏ dovozu
nebo kdekoliv jinde zpuÊsobem, kteryÂ je spraÂvnyÂ z hlediska zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ. TechnickeÂ smeÏrnice pro
spraÂvneÂ naklaÂdaÂnõÂ s odpady, ktereÂ jsou prÏedmeÏtem
teÂto uÂmluvy z hlediska zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, budou
dohodnuty smluvnõÂmi stranami na jejich prvnõÂm jednaÂnõÂ.
9. SmluvnõÂ strany ucÏinõÂ vhodnaÂ opatrÏenõÂ k zajisÏteÏnõÂ toho, aby pohyb nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch
odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ byl povolen pouze tehdy,
kdyzÏ :
(a) staÂt vyÂvozu nemaÂ technickeÂ mozÏnosti ani potrÏebnaÂ zarÏõÂzenõÂ, kapacitu nebo vhodneÂ zaÂvody
na znesÏkodnÏovaÂnõÂ teÏchto odpaduÊ zpuÊsobem uÂcÏinnyÂm a spraÂvnyÂm z hlediska zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
nebo
(b) prÏõÂslusÏneÂ odpady jsou potrÏebneÂ jako surovina pro
recyklaci nebo ve zpracovatelskeÂm pruÊmyslu
v zemi dovozu, nebo
(c) dotycÏnyÂ pohyb prÏes hranice staÂtuÊ je v souladu
s jinyÂmi zaÂsadami, o kteryÂch musõÂ byÂt rozhodnuto smluvnõÂmi stranami, za prÏedpokladu, zÏe
tyto zaÂsady se nelisÏõÂ od cõÂluÊ teÂto uÂmluvy.
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10. ZaÂvazky vyplyÂvajõÂcõÂ z teÂto uÂmluvy pro staÂty,
ve kteryÂch jsou produkovaÂny nebezpecÏneÂ odpady a jineÂ
odpady vyzÏadujõÂcõÂ, aby s teÏmito odpady bylo naklaÂdaÂno v souladu s ochranou zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, nesmeÏjõÂ byÂt za zÏaÂdnyÂch okolnostõÂ prÏenaÂsÏeny na staÂty
dovozu a tranzitu.
11. V teÂto uÂmluveÏ nic nebraÂnõÂ smluvnõÂ straneÏ, aby
stanovila dodatecÏneÂ pozÏadavky, ktereÂ jsou v souladu se
zaÂkony mezinaÂrodnõÂho praÂva, za uÂcÏelem zlepsÏenõÂ
ochrany lidskeÂho zdravõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.
12. V teÂto uÂmluveÏ nic neovlivnõÂ zÏaÂdnyÂm zpuÊsobem svrchovanost smluvnõÂch staÂtuÊ nad jejich pobrÏezÏnõÂmi vodami stanovenou v souladu s mezinaÂrodnõÂm
praÂvem, a svrchovanaÂ praÂva a jurisdikci, kterou majõÂ
tyto staÂty nad svou pevninou v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem, a pohyb lodõÂ a letadel vsÏech staÂtuÊ na zaÂkladeÏ praÂva volneÂho pohybu, stanoveneÂho mezinaÂrodnõÂm praÂvem, jak je uvedeno v prÏõÂslusÏnyÂch mezinaÂrodnõÂch listinaÂch.
13. SmluvnõÂ strany budou pravidelneÏ provaÂdeÏt
hodnocenõÂ mozÏnostõÂ snõÂzÏenõÂ mnozÏstvõÂ a/nebo nebezpecÏõÂ znecÏisÏteÏnõÂ nebezpecÏnyÂmi odpady a jinyÂmi odpady, ktereÂ jsou vyvaÂzÏeny do jinyÂch staÂtuÊ, a to zejmeÂna do rozvojovyÂch zemõÂ.
CÏ l aÂ ne k 5
StanovenõÂ kompetentnõÂch uÂrÏaduÊ
a ohniskovyÂch boduÊ
K usnadneÏnõÂ realizace teÂto uÂmluvy smluvnõÂ
strany:
1. StanovõÂ nebo zrÏõÂdõÂ jeden nebo võÂce kompetentnõÂch uÂrÏaduÊ a jeden ohniskovyÂ bod. Jeden kompetentnõÂ uÂrÏad musõÂ byÂt urcÏen pro prÏõÂjem oznaÂmenõÂ v prÏõÂpadeÏ staÂtu tranzitu.
2. Budou informovat SekretariaÂt beÏhem trÏõÂ meÏsõÂcuÊ
ode dne, kdy pro neÏ vstoupõÂ uÂmluva v platnost,
ktereÂ organizace stanovily jako svuÊj kompetentnõÂ uÂrÏad a ohniskovyÂ bod.
3. Budou informovat SekretariaÂt beÏhem jednoho
meÏsõÂce od data rozhodnutõÂ o kazÏdeÂ zmeÏneÏ,
tyÂkajõÂcõÂ se jimi provedenyÂch ustanovenõÂ podle
vyÂsÏe uvedeneÂho bodu 2.
CÏ l aÂ ne k 6
Pohyb prÏes hranice staÂtuÊ mezi
smluvnõÂmi stranami
1. VyvaÂzÏejõÂcõÂ staÂt musõÂ oznaÂmit nebo musõÂ oznaÂmenõÂ vyzÏadovat od puÊvodcuÊ odpaduÊ nebo od vyÂvozcuÊ,
aby põÂsemnou formou prostrÏednictvõÂm prÏõÂslusÏneÂho odpoveÏdneÂho uÂrÏadu podali kompetentnõÂmu uÂrÏadu prÏõÂslusÏnyÂch staÂtuÊ zpraÂvu o vesÏkeryÂch navrhovanyÂch pohybech nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ prÏes
hranice staÂtuÊ. Toto oznaÂmenõÂ musõÂ obsahovat prohlaÂsÏenõÂ a informace stanoveneÂ v dodatku V A, napsaneÂ
v jazyce prÏijatelneÂm pro staÂt dovozu. PostacÏuje za-
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slaÂnõÂ pouze jednoho oznaÂmenõÂ kazÏdeÂmu ze zuÂcÏastneÏnyÂch staÂtuÊ.
2. StaÂt dovozu oznaÂmõÂ põÂsemnou formou souhlas
s pohybem, s podmõÂnkami nebo bez podmõÂnek, odmõÂtnutõÂ povolenõÂ pro pohyb nebo vyzÏaÂdaÂnõÂ doplnÏujõÂcõÂch
informacõÂ. Kopie konecÏneÂ odpoveÏdi dovaÂzÏejõÂcõÂho staÂtu
musõÂ byÂt zaslaÂna odpoveÏdnyÂm uÂrÏaduÊm zuÂcÏastneÏnyÂch
staÂtuÊ, ktereÂ jsou smluvnõÂmi stranami.
3. StaÂt vyÂvozu nedovolõÂ puÊvodci nebo vyÂvozci
zahaÂjit prÏepravu prÏes hranice staÂtu, dokud neobdrzÏõÂ
põÂsemneÂ potvrzenõÂ, zÏe:
(a) oznamujõÂcõÂ obdrzÏel põÂsemnyÂ souhlas staÂtu dovozu; a
(b) oznamujõÂcõÂ obdrzÏel od staÂtu dovozu potvrzenõÂ
o existenci smlouvy mezi vyÂvozcem a znesÏkodnÏovatelem, ktereÂ musõÂ specifikovat spraÂvneÂ zachaÂzenõÂ s prÏõÂslusÏnyÂmi odpady z hlediska zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.
4. KazÏdyÂ staÂt tranzitu, kteryÂ je smluvnõÂ stranou,
bez odkladu potvrdõÂ oznamujõÂcõÂmu prÏõÂjem jeho oznaÂmenõÂ. MusõÂ naÂsledneÏ sdeÏlit oznamujõÂcõÂmu põÂsemneÏ beÏhem 60 dnuÊ souhlas s pohybem s podmõÂnkami nebo
bez podmõÂnek, odmõÂtnutõÂ povolenõÂ pohybu nebo vyzÏaÂdaÂnõÂ dodatecÏnyÂch informacõÂ. StaÂt vyÂvozu nedovolõÂ
zahaÂjit pohyb prÏes hranice staÂtu, dokud neobdrzÏel
põÂsemnyÂ souhlas staÂtu tranzitu. AvsÏak kdykoliv se
smluvnõÂ strana rozhodne, zÏe nebude prÏedem vyzÏadovat põÂsemnyÂ souhlas bud' obecneÏ, nebo za urcÏityÂch
podmõÂnek, pro tranzitnõÂ pohyb nebezpecÏnyÂch odpaduÊ
a jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtu, nebo v tomto
ohledu zmeÏnõÂ svoje pozÏadavky, musõÂ bez odkladu informovat ostatnõÂ smluvnõÂ strany o sveÂm rozhodnutõÂ
v souladu s cÏlaÂnkem 13. V prÏõÂpadeÏ, zÏe staÂt vyÂvozu
neobdrzÏõÂ zÏaÂdnou odpoveÏd' beÏhem 60 dnõÂ od prÏijetõÂ
oznaÂmenõÂ od staÂtu tranzitu, staÂt vyÂvozu muÊzÏe povolit
zahaÂjenõÂ vyÂvozu prÏes staÂt tranzitu.
5. Pouze v prÏõÂpadeÏ pohybu odpaduÊ prÏes hranice
staÂtu, kde odpady jsou praÂvneÏ vymezeny nebo jsou
povazÏovaÂny za nebezpecÏneÂ odpady, platõÂ:
(a) u staÂtu vyÂvozu pozÏadavky odstavce 9 tohoto
cÏlaÂnku, ktereÂ se tyÂkajõÂ dovozce a odstranÏovatele,
musõÂ platit mutatis mutandis (s prÏõÂslusÏnyÂmi, nutnyÂmi zmeÏnami) pro vyÂvozce a staÂt vyÂvozu;
(b) u staÂtu dovozu nebo u staÂtuÊ dovozu a tranzitu,
ktereÂ jsou smluvnõÂmi stranami, pozÏadavky odstavcuÊ 1, 3, 4 a 6 tohoto cÏlaÂnku, jezÏ platõÂ pro
vyÂvozce a staÂt vyÂvozu, budou platit mutatis mutandis pro dovozce nebo odstranÏovatele a staÂt
dovozu, nebo
(c) u kazÏdeÂho staÂtu tranzitu, kteryÂ je smluvnõÂ stranou, se opatrÏenõÂ odstavce 4 musõÂ vztahovat na
tento staÂt.
6. StaÂt vyÂvozu muÊzÏe na zaÂkladeÏ põÂsemneÂho souhlasu zuÂcÏastneÏnyÂch smluvnõÂch staÂtuÊ povolit puÊvodci
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nebo vyÂvozci odpaduÊ pouzÏitõÂ obecneÂho oznaÂmenõÂ
tam, kde jsou pravidelneÏ dopravovaÂny nebezpecÏneÂ odpady nebo jineÂ odpady se stejnyÂmi fyzikaÂlnõÂmi a chemickyÂmi vlastnostmi stejneÂmu znesÏkodnÏovateli, stejnou vyÂjezdnõÂ celnicõÂ staÂtu vyÂvozu, stejnou vstupnõÂ celnicõÂ staÂtu dovozu a v prÏõÂpadeÏ tranzitu stejnou vstupnõÂ
i vyÂstupnõÂ celnicõÂ staÂtu nebo staÂtuÊ tranzitu.
7. ZuÂcÏastneÏneÂ staÂty mohou daÂt svuÊj põÂsemnyÂ souhlas k pouzÏitõÂ obecneÂho oznaÂmenõÂ uvedeneÂho v odstavci 6 s podmõÂnkou dodaÂnõÂ urcÏityÂch informacõÂ, jako
jsou prÏesnaÂ mnozÏstvõÂ nebo pravidelneÂ seznamy nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ, ktereÂ majõÂ byÂt zasõÂlaÂny.
8. ObecneÂ oznaÂmenõÂ a põÂsemnyÂ souhlas, uvedeneÂ
v odstavcõÂch 6 a 7, mohou zahrnout opakovaneÂ dodaÂvky nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ v nejdelsÏõÂm obdobõÂ 12 meÏsõÂcuÊ.
9. SmluvnõÂ strany musõÂ vyzÏadovat, aby kazÏdaÂ
osoba, kteraÂ odpovõÂdaÂ za pohyb nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtu, podepsala
pruÊvodnõÂ list o pohybu bud' prÏi odeslaÂnõÂ, nebo prÏõÂjmu
prÏõÂslusÏnyÂch odpaduÊ. MusõÂ takeÂ pozÏadovat, aby odstranÏovatel informoval jak vyÂvozce, tak i kompetentnõÂ
uÂrÏad staÂtu vyÂvozu o prÏijetõÂ prÏõÂslusÏnyÂch odpaduÊ a sluzÏebnõÂm postupem o ukoncÏenõÂ znesÏkodneÏnõÂ, jak je uvedeno v oznaÂmenõÂ. JestlizÏe tuto informaci staÂt vyÂvozu
neobdrzÏõÂ, odpoveÏdneÂ uÂrÏady staÂtu vyÂvozu musõÂ informovat staÂt dovozu.
10. OznaÂmenõÂ a odpoveÏdi, pozÏadovaneÂ tõÂmto
cÏlaÂnkem, musõÂ byÂt prÏedaÂny odpoveÏdnyÂm uÂrÏaduÊm
smluvnõÂch stran nebo tomu staÂtnõÂmu uÂrÏadu, kteryÂ by
mohl byÂt vhodnyÂ v prÏõÂpadeÏ nesmluvnõÂ strany.
11. JakyÂkoliv pohyb nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ musõÂ byÂt kryt pojisÏteÏnõÂm, zaÂrukou nebo jinyÂm rucÏenõÂm, ktereÂ muÊzÏe byÂt
pozÏadovaÂno staÂtem dovozu nebo kteryÂmkoliv tranzitnõÂm staÂtem, kteryÂ je smluvnõÂ stranou.
CÏ l aÂ ne k 7
Pohyb prÏes hranice staÂtuÊ ze smluvnõÂ strany
prÏes staÂty, ktereÂ nejsou smluvnõÂmi stranami
Odstavec 1 cÏlaÂnku 6 teÂto konvence musõÂ platit
mutatis mutandis pro pohyb nebezpecÏnyÂch odpaduÊ
a jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ jak ze smluvnõÂ
strany, tak prÏes staÂt nebo staÂty, ktereÂ nejsou smluvnõÂmi stranami.
CÏ l aÂ ne k 8
Povinnost zpeÏtneÂho dovozu
KdyzÏ pohyb nebezpecÏnyÂch nebo jinyÂch odpaduÊ
prÏes hranice staÂtuÊ, ke ktereÂmu byl daÂn souhlas zuÂcÏastneÏnyÂmi staÂty v souladu s ustanovenõÂmi teÂto uÂmluvy,
nemuÊzÏe byÂt dokoncÏen podle podmõÂnek smlouvy, staÂt
vyÂvozu musõÂ zajistit, aby dotycÏneÂ odpady byly vyÂvoz-
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cem vraÂceny staÂtu vyÂvozu, jestlizÏe nemuÊzÏe byÂt provedeno jejich alternativnõÂ znesÏkodneÏnõÂ zpuÊsobem vhodnyÂm z hlediska ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, a to beÏhem 90 dnõÂ od doby, kdy staÂt dovozu informoval staÂt
vyÂvozu a SekretariaÂt, nebo v takoveÂm cÏasoveÂm obdobõÂ,
ktereÂ bylo dohodnuto zuÂcÏastneÏnyÂmi staÂty. StaÂt dovozu
a zÏaÂdnaÂ z tranzitnõÂch smluvnõÂch stran nesmõÂ odporovat,
prÏekaÂzÏet nebo braÂnit vraÂcenõÂ teÏchto odpaduÊ do staÂtu
vyÂvozu.
CÏ laÂ ne k 9
NezaÂkonnyÂ obchod
1. Pro uÂcÏely teÂto uÂmluvy jakyÂkoliv pohyb nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtu
(a) bez oznaÂmenõÂ provedeneÂho podle ustanovenõÂ teÂto
uÂmluvy vsÏem zuÂcÏastneÏnyÂm staÂtuÊm,
(b) bez souhlasu ve shodeÏ s ustanovenõÂm teÂto uÂmluvy
od zainteresovaneÂho staÂtu,
(c) se souhlasem zõÂskanyÂm od zuÂcÏastneÏnyÂch staÂtuÊ
padeÏlaÂnõÂm, chybnyÂm vyÂkladem nebo podvodem,
(d) kdyzÏ prÏeprava materiaÂlu neodpovõÂdaÂ dokladuÊm,
(e) kdyzÏ vyÂsledky uvazÏovaneÂho znesÏkodneÏnõÂ (naprÏ.
nespraÂvnyÂm sklaÂdkovaÂnõÂm) nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ jsou v rozporu s touto
uÂmluvou a obecnyÂmi principy mezinaÂrodnõÂho
praÂva,
bude posuzovaÂn jako nezaÂkonnyÂ obchod.
2. V prÏõÂpadeÏ pohybu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ, je-li povazÏovaÂn za
nezaÂkonnyÂ obchod v duÊsledku jednaÂnõÂ ze strany vyÂvozce nebo puÊvodce, staÂt vyÂvozu zajistõÂ, aby
(a) odpady byly vraÂceny do staÂtu vyÂvozu vyÂvozci
nebo puÊvodci nebo v prÏõÂpadeÏ nutnosti jemu
samotneÂmu, nebo pokud je to neproveditelneÂ,
(b) byly znesÏkodneÏny jinyÂm zpuÊsobem v souladu
s ustanovenõÂmi teÂto uÂmluvy beÏhem 30 dnuÊ od
doby, kdy byl staÂt vyÂvozu informovaÂn o nezaÂkonneÂm obchodu nebo v takoveÂm cÏasoveÂm obdobõÂ, na ktereÂm se zuÂcÏastneÏneÂ staÂty mohou dohodnout. Proto zuÂcÏastneÏneÂ smluvnõÂ strany nesmõÂ
odporovat, prÏekaÂzÏet ani braÂnit vraÂcenõÂ teÏchto odpaduÊ do staÂtu vyÂvozu.
3. V prÏõÂpadeÏ pohybu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ, je-li tento pohyb povazÏovaÂn za nezaÂkonnyÂ obchod v duÊsledku chovaÂnõÂ ze
strany dovozce nebo znesÏkodnÏovatele, staÂt dovozu zabezpecÏõÂ, aby dotycÏneÂ odpady byly znesÏkodneÏny vhodnyÂm zpuÊsobem z hlediska ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ
dovozcem nebo znesÏkodnÏovatelem; v prÏõÂpadeÏ nezbytnosti jõÂm samotnyÂm, a to beÏhem 30 dnuÊ od doby, kdy
byl staÂt dovozu upozorneÏn na nezaÂkonnyÂ obchod,
nebo beÏhem obdobõÂ, ktereÂ mohou dohodnout zuÂcÏastneÏneÂ staÂty. Proto musõÂ zuÂcÏastneÏneÂ smluvnõÂ strany podle potrÏeby spolupracovat na znesÏkodneÏnõÂ odpaduÊ

CÏaÂstka 32

zpuÊsobem vhodnyÂm z hlediska ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.
4. V prÏõÂpadech, kdy odpoveÏdnost za nezaÂkonnyÂ
obchod nemuÊzÏe byÂt prÏirÏknuta ani vyÂvozci ani puÊvodci
nebo dovozci cÏi odstranÏovateli, zuÂcÏastneÏneÂ smluvnõÂ
strany nebo jineÂ smluvnõÂ strany, podle prÏõÂslusÏnosti,
musõÂ vzaÂjemnou spolupracõÂ zajistit, aby dotycÏneÂ odpady byly co mozÏnaÂ nejdrÏõÂve znesÏkodneÏny zpuÊsobem
vyhovujõÂcõÂm z hlediska ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ
bud' ve staÂtu vyÂvozu, nebo ve staÂtu dovozu nebo neÏkde jinde, kde je to vhodneÂ.
5. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana musõÂ zaveÂst vlastnõÂ naÂrodnõÂ (domaÂcõÂ) zaÂkonodaÂrstvõÂ, ktereÂ by zamezilo a potrestalo nezaÂkonnyÂ obchod. ZuÂcÏastneÏneÂ staÂty musõÂ
spolupracovat s uÂmyslem dosazÏenõÂ cõÂluÊ tohoto cÏlaÂnku.
CÏ l aÂ ne k 10
MezinaÂrodnõÂ spolupraÂce
1. SmluvnõÂ strany musõÂ vzaÂjemneÏ spolupracovat za
uÂcÏelem zdokonalenõÂ a dosazÏenõÂ spraÂvneÂho zachaÂzenõÂ
s nebezpecÏnyÂmi odpady a jinyÂmi odpady z hlediska
zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ.
2. K tomuto uÂcÏelu smluvnõÂ strany musõÂ:
(a) na pozÏaÂdaÂnõÂ daÂt k dispozici informace bud' na
dvoustranneÂm, nebo mnohostranneÂm zaÂkladeÏ, se
zrÏetelem na spraÂvneÂ zachaÂzenõÂ s nebezpecÏnyÂmi
a jinyÂmi odpady z hlediska zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ,
vcÏetneÏ uvedenõÂ do souladu s technickyÂmi normami a postupy naÂlezÏiteÂho zachaÂzenõÂ s nebezpecÏnyÂmi odpady a jinyÂmi odpady;
(b) spolupracovat prÏi sledovaÂnõÂ vlivuÊ hospodarÏenõÂ
s nebezpecÏnyÂmi odpady a jinyÂmi odpady na lidskeÂ zdravõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ;
(c) spolupracovat na zaÂkladeÏ svyÂch naÂrodnõÂch zaÂkonuÊ, prÏedpisuÊ a jinyÂch opatrÏenõÂ prÏi vyÂvoji a zavaÂdeÏnõÂ novyÂch maloodpadovyÂch technologiõÂ,
spolehlivyÂch z hlediska zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, prÏi
zdokonalovaÂnõÂ staÂvajõÂcõÂch technologiõÂ s cõÂlem vyloucÏenõÂ, pokud je to uskutecÏnitelneÂ, produkce
nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ a dosazÏenõÂ uÂcÏinneÏjsÏõÂch a vyÂkonneÏjsÏõÂch zpuÊsobuÊ spraÂvneÂho naklaÂdaÂnõÂ z hlediska zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ
vcÏetneÏ studia duÊsledkuÊ ekonomickyÂch a sociaÂlnõÂch a vlivuÊ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ prÏi zavaÂdeÏnõÂ
teÏchto novyÂch nebo zdokonalenyÂch technologiõÂ;
(d) aktivneÏ spolupracovat na zaÂkladeÏ svyÂch naÂrodnõÂch zaÂkonuÊ, prÏedpisuÊ a jinyÂch opatrÏenõÂ v prÏedaÂvaÂnõÂ technologiõÂ a systeÂmuÊ tyÂkajõÂcõÂch se spraÂvneÂho zachaÂzenõÂ s nebezpecÏnyÂmi a jinyÂmi odpady
z hlediska zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ. Je nutno rovneÏzÏ
spolupracovat v rozvõÂjenõÂ technickeÂ zpuÊsobilosti
mezi smluvnõÂmi stranami, a to zejmeÂna teÏmi,
ktereÂ mohou potrÏebovat nebo vyzÏadovat technickou pomoc v teÂto oblasti;
(e) spolupracovat prÏi vyÂvoji vhodnyÂch technickyÂch
naÂvoduÊ a/nebo doporucÏeneÂ praxe.
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4. Se zrÏetelem na potrÏeby rozvojovyÂch zemõÂ bude
podporovaÂna spolupraÂce mezi smluvnõÂmi stranami
a prÏõÂslusÏnyÂmi mezinaÂrodnõÂmi organizacemi, mimo
jineÂ, prÏi rozsÏirÏovaÂnõÂ informovanosti verÏejnosti, vyÂvoji
spraÂvneÂho naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi odpady a jinyÂmi
odpady a prÏijetõÂ novyÂch maloodpadovyÂch technologiõÂ.

2. SmluvnõÂ strany se musõÂ vzaÂjemneÏ informovat
prostrÏednictvõÂm SekretariaÂtu:
(a) o zmeÏnaÂch tyÂkajõÂcõÂch se urcÏenõÂ kompetentnõÂch
uÂrÏaduÊ a/nebo ohniskovyÂch boduÊ podle cÏlaÂnku 5;
(b) o zmeÏnaÂch ve sveÂm naÂrodnõÂm pojmoveÂm vymezenõÂ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ podle cÏlaÂnku 3;

CÏ l aÂ n e k 11
DvoustranneÂ, mnohostranneÂ a regionaÂlnõÂ dohody

a co nejdrÏõÂve:
(c) o rozhodnutõÂch neschvalovat vuÊbec nebo cÏaÂstecÏneÏ
dovoz nebezpecÏnyÂch odpaduÊ nebo jinyÂch odpaduÊ
za uÂcÏelem znesÏkodnÏovaÂnõÂ v raÂmci oblasti v jejich
naÂrodnõÂ jurisdikci;
(d) o rozhodnutõÂch, prÏijatyÂch k omezenõÂ nebo zaÂkazu vyÂvozu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ ;
(e) jakyÂchkoliv jinyÂch skutecÏnostech, pozÏadovanyÂch
podle odstavce 4 tohoto cÏlaÂnku.

1. NehledeÏ na ustanovenõÂ cÏlaÂnku 4 odst. 5, smluvnõÂ
strany mohou uzavõÂrat dvoustranneÂ, mnohostranneÂ
a regionaÂlnõÂ dohody nebo uÂmluvy, tyÂkajõÂcõÂ se pohybu
nebezpecÏnyÂch odpaduÊ nebo jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ, se smluvnõÂmi stranami nebo nesmluvnõÂmi
stranami s podmõÂnkou, zÏe takoveÂ dohody nebo
uÂmluvy nezlehcÏujõÂ spraÂvneÂ hospodarÏenõÂ s nebezpecÏnyÂmi odpady a jinyÂmi odpady z hlediska zÏivotnõÂho
prostrÏedõÂ, jak je vyzÏadovaÂno touto uÂmluvou. Tyto dohody nebo uÂmluvy musõÂ obsahovat opatrÏenõÂ, kteraÂ
nejsou meÂneÏ uÂcÏinnaÂ z hlediska zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ
nezÏ ta, kteraÂ poskytuje tato uÂmluva, se zvlaÂsÏtnõÂm zrÏetelem na zaÂjmy rozvojovyÂch zemõÂ.
2. SmluvnõÂ strany musõÂ informovat SekretariaÂt
o jakyÂchkoliv dvoustrannyÂch, mnohostrannyÂch a regionaÂlnõÂch dohodaÂch nebo uÂmluvaÂch, ve vztahu k odstavci 1, a teÏch, ktereÂ uzavrÏely prÏedtõÂm, nezÏ pro neÏ
vstoupila tato uÂmluva v platnost, za uÂcÏelem rÏõÂzenõÂ pohybu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ, ke kteryÂm dochaÂzõÂ vyÂlucÏneÏ v raÂmci smluvnõÂch stran na zaÂkladeÏ takovyÂchto dohod. UstanovenõÂ
teÂto uÂmluvy nesmõÂ ovlivnit pohyb prÏes hranice staÂtuÊ,
kteryÂ je provaÂdeÏn podle teÏchto dohod za prÏedpokladu,
zÏe takoveÂ dohody jsou v souladu se spraÂvnyÂm naklaÂdaÂnõÂm s nebezpecÏnyÂmi odpady a jinyÂmi odpady z hlediska zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, jak vyzÏaduje tato uÂmluva.
CÏ l aÂ n e k 12
Konzultace o financÏnõÂch zaÂvazcõÂch
SmluvnõÂ strany musõÂ spolupracovat, aby co nejrychleji mohl byÂt prÏijat protokol urcÏujõÂcõÂ vhodnaÂ pravidla a postupy v oblasti financÏnõÂch zaÂvazkuÊ a naÂhrad
sÏkod, vzniklyÂch prÏi pohybu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ
a jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ a jejich znesÏkodnÏovaÂnõÂ.
CÏ l aÂ n e k 13
PrÏedaÂvaÂnõÂ informacõÂ
1. SmluvnõÂ strany musõÂ, kdykoli se to dozveÏdõÂ,
zajistit, aby v prÏõÂpadeÏ nehody, ke ktereÂ dojde jak prÏi
pohybu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ nebo jinyÂch odpaduÊ
prÏes hranice staÂtuÊ, tak prÏi znesÏkodnÏovaÂnõÂ odpaduÊ,
ktereÂ pravdeÏpodobneÏ mohou prÏedstavovat nebezpecÏõÂ
pro lidskeÂ zdravõÂ a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ v ostatnõÂch staÂtech, byly tyto staÂty okamzÏiteÏ informovaÂny.

3. SmluvnõÂ strany v souladu s naÂrodnõÂmi zaÂkony
a prÏedpisy musõÂ sdeÏlit prostrÏednictvõÂm SekretariaÂtu
konferenci smluvnõÂch stran, ustaveneÂ podle cÏlaÂnku
15, prÏed koncem kazÏdeÂho kalendaÂrÏnõÂho roku zpraÂvu
za uplynulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok, obsahujõÂcõÂ naÂsledujõÂcõÂ informace:
(a) kompetentnõÂ uÂrÏady a ohniskoveÂ body, ktereÂ jimi
byly ustanoveny podle cÏlaÂnku 5;
(b) informace, tyÂkajõÂcõÂ se pohybu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ, na kteryÂch se podõÂlely, vcÏetneÏ:
(i) mnozÏstvõÂ vyvezenyÂch nebezpecÏnyÂch odpaduÊ
a jinyÂch odpaduÊ, jejich kategoriõÂ, charakteristik, mõÂsta urcÏenõÂ, vsÏech tranzitnõÂch zemõÂ
a zpuÊsobuÊ znesÏkodneÏnõÂ, jak bylo uvedeno
v odpoveÏdi na oznaÂmenõÂ,
(ii) mnozÏstvõÂ dovezenyÂch nebezpecÏnyÂch a jinyÂch
odpaduÊ, jejich kategoriõÂ, charakteristik, puÊvodu a zpuÊsobuÊ znesÏkodneÏnõÂ,
(iii) znesÏkodneÏnõÂ, kteraÂ neprobeÏhla tak, jak byla
zamyÂsÏlena,
(iv) uÂsilõÂ k dosazÏenõÂ snõÂzÏenõÂ mnozÏstvõÂ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ, ktereÂ jsou
prÏedmeÏtem pohybu prÏes hranice staÂtuÊ ;
(c) informace o prÏijatyÂch opatrÏenõÂch prÏi zavaÂdeÏnõÂ
teÂto uÂmluvy;
(d) informace o dostupnyÂch kvalifikovanyÂch statistikaÂch, ktereÂ jimi byly sestaveny, o uÂcÏincõÂch
vzniku, prÏepravy a znesÏkodnÏovaÂnõÂ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ na lidskeÂ zdravõÂ
a zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ;
(e) informace, tyÂkajõÂcõÂ se dvoustrannyÂch, mnohostrannyÂch a regionaÂlnõÂch dohod a ujednaÂnõÂ, ktereÂ
uzavrÏely podle cÏlaÂnku 11 teÂto uÂmluvy;
(f) informace o nehodaÂch, ke kteryÂm dosÏlo beÏhem
pohybu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ
prÏes hranice staÂtuÊ a jejich znesÏkodnÏovaÂnõÂ,
a o opatrÏenõÂch prÏijatyÂch k jejich rÏesÏenõÂ;
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(g) informace o variantaÂch znesÏkodnÏovaÂnõÂ, provozovanyÂch v oblasti jejich naÂrodnõÂ jurisdikce;
(h) informace o opatrÏenõÂch prÏijatyÂch pro vyÂvoj technologiõÂ se snõÂzÏenõÂm a/nebo vyloucÏenõÂm vzniku
nebezpecÏnyÂch a jinyÂch odpaduÊ ;
(i) jineÂ zaÂlezÏitosti, ktereÂ konference smluvnõÂch stran
bude povazÏovat za duÊlezÏiteÂ.
4. SmluvnõÂ strany v souladu s jejich naÂrodnõÂmi
zaÂkony a prÏedpisy musõÂ zajistit, aby kopie kazÏdeÂho
oznaÂmenõÂ tyÂkajõÂcõÂho se kazÏdeÂho jednotliveÂho pohybu
nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice
staÂtuÊ a odpoveÏdi na neÏ byly zasõÂlaÂny SekretariaÂtu, jestlizÏe se smluvnõÂ strana domnõÂvaÂ, zÏe pozÏadovanyÂm, prÏõÂpadneÏ uskutecÏneÏnyÂm pohybem prÏes hranice staÂtuÊ
muÊzÏe byÂt jejõÂ zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ ohrozÏeno, a pozÏaÂdaÂ-li,
aby toto hlaÂsÏenõÂ bylo provaÂdeÏno.
CÏ l aÂ n e k 14
FinancÏnõÂ hlediska
1. SmluvnõÂ strany souhlasõÂ, zÏe podle specifickeÂ
potrÏeby ruÊznyÂch regionuÊ a subregionuÊ by meÏla byÂt
zrÏõÂzena regionaÂlnõÂ a subregionaÂlnõÂ strÏediska pro vyÂuku
a prÏedaÂvaÂnõÂ technologiõÂ, tyÂkajõÂcõÂch se naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi odpady a jinyÂmi odpady a minimalizace
jejich vzniku. SmluvnõÂ strany musõÂ rozhodnout
o vhodneÂm mechanizmu financovaÂnõÂ na zaÂkladeÏ dobrovolnosti.
2. Strany musõÂ uvaÂzÏit zrÏõÂzenõÂ obeÏzÏneÂho fondu pro
pomoc na mezivlaÂdnõÂ uÂrovni v prÏõÂpadeÏ stavuÊ ohrozÏenõÂ
ke snõÂzÏenõÂ sÏkod z nehod vzniklyÂch prÏi pohybu nebezpecÏnyÂch odpaduÊ nebo jinyÂch odpaduÊ prÏes hranice staÂtuÊ
nebo beÏhem znesÏkodnÏovaÂnõÂ teÏchto odpaduÊ.
CÏ l aÂ n e k 15
Konference smluvnõÂch stran
1. Konference smluvnõÂch stran se ustavuje takto.
PrvnõÂ zasedaÂnõÂ konference smluvnõÂch stran musõÂ byÂt
provedeno vyÂkonnyÂm rÏeditelem UNEP ne pozdeÏji
nezÏ jeden rok po vstoupenõÂ teÂto uÂmluvy v platnost.
Potom musõÂ byÂt provaÂdeÏna pravidelnaÂ zasedaÂnõÂ konference smluvnõÂch stran v rÏaÂdnyÂch intervalech, ktereÂ urcÏõÂ
konference na sveÂm prvnõÂm zasedaÂnõÂ.
2. MimorÏaÂdnaÂ zasedaÂnõÂ konference smluvnõÂch
stran musõÂ byÂt svolaÂna tehdy, kdyzÏ muÊzÏe byÂt svolaÂnõÂ
konference posouzeno za nezbytneÂ, nebo na põÂsemnou
zÏaÂdost ktereÂkoliv smluvnõÂ strany za prÏedpokladu, zÏe
beÏhem sÏesti meÏsõÂcuÊ od podaÂnõÂ jejõÂho pozÏadavku na
SekretariaÂt je tento pozÏadavek podporÏen alesponÏ trÏetinou smluvnõÂch stran.
3. Konference smluvnõÂch stran musõÂ odsouhlasit
a prÏijmout pravidla postupu pro sveÂ jednaÂnõÂ a pro
jakyÂkoliv pomocnyÂ uÂtvar, kteryÂ muÊzÏe zrÏõÂdit, stejneÏ
jako financÏnõÂ rÏaÂd rozhodujõÂcõÂ zejmeÂna o financÏnõÂ
uÂcÏasti smluvnõÂch stran v teÂto uÂmluveÏ.

4. SmluvnõÂ strany na sveÂm prvnõÂm zasedaÂnõÂ budou
zvazÏovat jakaÂkoliv doplnÏkovaÂ opatrÏenõÂ prÏispõÂvajõÂcõÂ
k plneÏnõÂ jejich povinnostõÂ se zrÏetelem na ochranu
a zachovaÂnõÂ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ v souvislosti s touto
uÂmluvou.
5. Konference smluvnõÂch stran bude neprÏetrzÏiteÏ
sledovat a hodnotit uÂcÏinnost provaÂdeÏnõÂ teÂto uÂmluvy
a mimo to bude:
(a) napomaÂhat souladu prÏõÂslusÏnyÂch koncepcõÂ, strategiõÂ a opatrÏenõÂ ke snõÂzÏenõÂ posÏkozenõÂ lidskeÂho
zdravõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ nebezpecÏnyÂmi odpady a jinyÂmi odpady;
(b) zvazÏovat a prÏijõÂmat podle potrÏeby zmeÏny teÂto
uÂmluvy a jejõÂch dodatkuÊ berouce v uÂvahu, mimo
jineÂ, dostupneÂ veÏdeckeÂ, technickeÂ a ekonomickeÂ
informace a informace o zÏivotnõÂm prostrÏedõÂ;
(c) zvazÏovat a provaÂdeÏt jakeÂkoliv dodatecÏneÂ cÏinnosti,
ktereÂ mohou byÂt pozÏadovaÂny pro dosazÏenõÂ uÂcÏelu
teÂto uÂmluvy ve sveÏtle zkusÏenostõÂ zõÂskanyÂch s jejõÂm
puÊsobenõÂm, s puÊsobenõÂm dohod a uÂmluv prÏedpoklaÂdanyÂch v cÏlaÂnku 11;
(d) zvazÏovat a prÏijõÂmat podle potrÏeby protokoly;
(e) zrÏizovat takoveÂ pomocneÂ uÂtvary, ktereÂ povazÏuje
za potrÏebneÂ pro plneÏnõÂ teÂto uÂmluvy.
6. SpojeneÂ naÂrody, jejich specializovaneÂ agentury,
stejneÏ jako kteryÂkoli staÂt, kteryÂ nenõÂ cÏlenem teÂto
uÂmluvy, se mohou zuÂcÏastnit jako pozorovateleÂ na zasedaÂnõÂch konference smluvnõÂch stran. JakeÂkoliv jineÂ
skupiny a agentury, at' naÂrodnõÂ nebo mezinaÂrodnõÂ,
vlaÂdnõÂ nebo nevlaÂdnõÂ, kvalifikovaneÂ v oblastech tyÂkajõÂcõÂch se nebezpecÏnyÂch odpaduÊ anebo jinyÂch odpaduÊ,
ktereÂ informovaly SekretariaÂt o sveÂm prÏaÂnõÂ byÂt zastoupeny jako pozorovateleÂ na zasedaÂnõÂ konference smluvnõÂch stran, mohou byÂt prÏijaty, pokud alesponÏ trÏetina
prÏõÂtomnyÂch smluvnõÂch stran nemaÂ naÂmitky. PrÏipusÏteÏnõÂ
uÂcÏasti pozorovateluÊ musõÂ podleÂhat pravidluÊm prÏijatyÂm
konferencõÂ smluvnõÂch stran.
7. Konference smluvnõÂch stran musõÂ provaÂdeÏt trÏi
roky od vstoupenõÂ v platnost teÂto uÂmluvy a potom
nejmeÂneÏ kazÏdyÂch sÏest let hodnocenõÂ jejõÂ uÂcÏinnosti,
a pokud je to nezbytneÂ, zvazÏovat prÏijetõÂ uÂplneÂho nebo
cÏaÂstecÏneÂho zaÂkazu pohybu nebezpecÏnyÂch a jinyÂch odpaduÊ ve sveÏtle poslednõÂch veÏdeckyÂch, technickyÂch
a ekonomickyÂch informacõÂ a informacõÂ o zÏivotnõÂm prostrÏedõÂ.
CÏ l aÂ n e k 16
SekretariaÂt
1. Funkce SekretariaÂtu jsou:
(a) usporÏaÂdat a zabezpecÏovat zasedaÂnõÂ, provaÂdeÏnaÂ
podle cÏlaÂnkuÊ 15 a 17;
(b) prÏipravovat a rozsÏirÏovat zpraÂvy zalozÏeneÂ na informacõÂch zõÂskanyÂch v souladu s cÏlaÂnky 3, 4, 6, 11
a 13, stejneÏ jako na informacõÂch zõÂskanyÂch ze
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zasedaÂnõÂ pomocnyÂch uÂtvaruÊ zrÏõÂzenyÂch podle
cÏlaÂnku 15 a rovneÏzÏ, pokud je to vhodneÂ, na informacõÂch poskytnutyÂch prÏõÂslusÏnyÂmi mezivlaÂdnõÂmi a nevlaÂdnõÂmi organizacemi;
(c) prÏipravovat zpraÂvy o sveÂ cÏinnosti, vykonaÂvaneÂ prÏi
plneÏnõÂ sveÏrÏenyÂch funkcõÂ v raÂmci uÂmluvy, a prÏedklaÂdat je konferenci smluvnõÂch stran;
(d) zajistit nezbytnou koordinaci s prÏõÂslusÏnyÂmi mezinaÂrodnõÂmi organizacemi a zejmeÂna uzavõÂrat takoveÂ administrativnõÂ a smluvnõÂ dohody, ktereÂ
mohou byÂt potrÏebneÂ pro uÂcÏinneÂ vykonaÂvaÂnõÂ
jeho funkcõÂ;
(e) byÂt ve styku s ohniskovyÂmi body a kompetentnõÂmi uÂrÏady zrÏõÂzenyÂmi ve smluvnõÂch stranaÂch podle cÏlaÂnku 5 teÂto konvence;
(f) shromazÏd'ovat informace, tyÂkajõÂcõÂ se schvaÂlenyÂch
naÂrodnõÂch lokalit a zarÏõÂzenõÂ smluvnõÂch stran,
kteraÂ jsou k dispozici pro znesÏkodnÏovaÂnõÂ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ, a rozsÏirÏovat
tyto informace mezi smluvnõÂmi stranami;
(g) prÏijõÂmat informace od smluvnõÂch stran a sdeÏlovat
teÏmto stranaÂm informace:
± o zdrojõÂch technickeÂ pomoci a zasÏkolovaÂnõÂ,
± o dostupnyÂch technickyÂch a veÏdeckyÂch informacõÂch (know-how),
± o zdrojõÂch rad a odbornyÂch posudkuÊ,
± o dosazÏitelnosti prostrÏedkuÊ se zrÏetelem na poskytnutõÂ pomoci na pozÏaÂdaÂnõÂ v takovyÂch oblastech jako:
± pouzÏõÂvaÂnõÂ oznamovacõÂho systeÂmu teÂto uÂmluvy,
± naklaÂdaÂnõÂ s nebezpecÏnyÂmi odpady a jinyÂmi odpady,
± pouzÏitõÂ uÂcÏinnyÂch technologiõÂ z hlediska zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, ktereÂ se tyÂkajõÂ nebezpecÏnyÂch
odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ, jako jsou naprÏ. maloodpadoveÂ a bezodpadoveÂ technologie,
± zhodnocenõÂ vhodnosti zvolenyÂch lokalit pro
znesÏkodnÏovaÂnõÂ odpaduÊ,
± sledovaÂnõÂ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ,
± reakce v prÏõÂpadeÏ havaÂrie;
(h) poskytnout smluvnõÂm stranaÂm na pozÏaÂdaÂnõÂ informace o konzultantech a konzultacÏnõÂch firmaÂch,
ktereÂ majõÂ potrÏebneÂ technickeÂ znalosti v tomto
oboru a mohou jim pomoci posoudit oznaÂmenõÂ
o pohybu prÏes hranice staÂtuÊ (naÂvaznost v prÏepraveÏ
nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ s prÏõÂslusÏnyÂm oznaÂmenõÂm) a/nebo skutecÏnost, zÏe navrzÏenaÂ
zarÏõÂzenõÂ pro znesÏkodnÏovaÂnõÂ nebezpecÏnyÂch odpaduÊ a jinyÂch odpaduÊ jsou spraÂvnaÂ z hlediska
zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ, jestlizÏe smluvnõÂ strany majõÂ
duÊvod se domnõÂvat, zÏe s prÏõÂslusÏnyÂmi odpady nebude zachaÂzeno rÏaÂdnyÂm zpuÊsobem z hlediska
zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ. ZÏaÂdneÂ z teÏchto posouzenõÂ
nebude na naÂklady SekretariaÂtu;
(i) pomaÂhat smluvnõÂm stranaÂm na pozÏaÂdaÂnõÂ v jejich
zjisÏt'ovaÂnõÂ prÏõÂpaduÊ nezaÂkonneÂho obchodu a okam-
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zÏiteÏ zasõÂlat dotycÏnyÂm smluvnõÂm stranaÂm jakoukoliv nformaci, jizÏ obdrzÏel o nezaÂkonneÂm obchodu;
(j) spolupracovat se smluvnõÂmi stranami a s prÏõÂslusÏnyÂmi kompetentnõÂmi mezinaÂrodnõÂmi organizacemi a agenturami prÏi zajisÏt'ovaÂnõÂ expertuÊ a zarÏõÂzenõÂ za uÂcÏelem rychleÂ pomoci staÂtuÊm v prÏõÂpadeÏ
havarijnõÂ situace;
(k) provaÂdeÏt takoveÂ dalsÏõÂ cÏinnosti v duchu uÂmluvy,
ktereÂ mohou byÂt urcÏeny konferencõÂ smluvnõÂch
stran.
2. Funkce SekretariaÂtu budou provaÂdeÏny na prozatõÂmnõÂ baÂzi UNEP azÏ do ukoncÏenõÂ prvnõÂho zasedaÂnõÂ
konference smluvnõÂch stran, provedeneÂho podle cÏlaÂnku 15.
3. Na sveÂm prvnõÂm zasedaÂnõÂ konference smluvnõÂch stran musõÂ urcÏit SekretariaÂt z teÏch existujõÂcõÂch
kompetentnõÂch mezivlaÂdnõÂch organizacõÂ, ktereÂ projevõÂ
svoji ochotu vykonaÂvat funkce SekretariaÂtu na zaÂkladeÏ
teÂto uÂmluvy. Na tomto zasedaÂnõÂ konference smluvnõÂch
stran bude rovneÏzÏ zhodnoceno zavaÂdeÏnõÂ prÏõÂslusÏnyÂch
funkcõÂ prÏõÂpravneÂho SekretariaÂtu, zejmeÂna podle vyÂsÏe
uvedeneÂho odstavce 1, a rozhodnuto o vhodneÂ strukturÏe teÏchto funkcõÂ.
CÏ l aÂ n e k 17
ZmeÏny uÂmluvy
1. KazÏdaÂ smluvnõÂ strana muÊzÏe navrhnout zmeÏny
teÂto uÂmluvy a kazÏdaÂ smluvnõÂ strana protokolu muÊzÏe
navrhnout zmeÏny tohoto protokolu. Tyto zmeÏny musõÂ
braÂt v uÂvahu, mezi jinyÂm, duÊlezÏiteÂ veÏdeckeÂ a technickeÂ
poznatky.
2. ZmeÏny teÂto uÂmluvy musõÂ byÂt prÏijaty na zasedaÂnõÂ konference smluvnõÂch stran. ZmeÏny kazÏdeÂho protokolu musõÂ byÂt prÏijaty na zasedaÂnõÂ smluvnõÂch stran
k dotycÏneÂmu protokolu. Text kazÏdeÂ navrhovaneÂ
zmeÏny k teÂto uÂmluveÏ nebo ke ktereÂmukoliv protokolu, s vyÂjimkou odlisÏnyÂch podmõÂnek pro takovyÂ protokol, bude sdeÏlen smluvnõÂm stranaÂm SekretariaÂtem
nejmeÂneÏ sÏest meÏsõÂcuÊ prÏed zasedaÂnõÂm, na ktereÂm je navrzÏeno jejich prÏijetõÂ. SekretariaÂt bude takeÂ oznamovat
navrzÏeneÂ zmeÏny signataÂrÏuÊm teÂto uÂmluvy pro informaci.
3. SmluvnõÂ strany vynalozÏõÂ vesÏkereÂ uÂsilõÂ k dosazÏenõÂ
souhlasu s kazÏdou navrzÏenou zmeÏnou teÂto uÂmluvy
schvaÂlenõÂm. KdyzÏ bylo vesÏkereÂ uÂsilõÂ o schvaÂlenõÂ vycÏerpaÂno a nebylo dosazÏeno dohody, zmeÏna bude prÏi poslednõÂm pokusu prÏijata alesponÏ veÏtsÏinou trÏõÂ cÏtvrtin
hlasuÊ smluvnõÂch stran prÏõÂtomnyÂch prÏi hlasovaÂnõÂ na
zasedaÂnõÂ a bude prÏedlozÏena depozitaÂrÏem vsÏem smluvnõÂm stranaÂm k ratifikaci, schvaÂlenõÂ, formaÂlnõÂmu potvrzenõÂ nebo prÏijetõÂ.
4. Postup uvedenyÂ v odstavci 3 bude platit pro
zmeÏny jakeÂhokoliv protokolu s vyÂjimkou, kdy dvoutrÏetinovaÂ veÏtsÏina smluvnõÂch stran tohoto protokolu,
prÏõÂtomnaÂ a hlasujõÂcõÂ na zasedaÂnõÂ, bude postacÏovat
k jeho prÏijetõÂ.
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5. Listiny k ratifikaci, schvaÂlenõÂ, formaÂlnõÂmu potvrzenõÂ nebo prÏijetõÂ zmeÏn musõÂ byÂt ulozÏeny u depozitaÂrÏe. ZmeÏny prÏijateÂ podle odstavcuÊ 3 nebo 4 vstoupõÂ
v platnost mezi smluvnõÂmi stranami, ktereÂ je prÏijaly,
devadesaÂtyÂ den po prÏijetõÂ depozitaÂrÏem ratifikacÏnõÂch
listin, schvaÂlenõÂ, formaÂlnõÂho potvrzenõÂ nebo prÏijetõÂ alesponÏ trÏemi cÏtvrtinami smluvnõÂch stran, ktereÂ prÏijaly
zmeÏny prÏõÂslusÏneÂho protokolu, kromeÏ prÏõÂpaduÊ, kdy
muÊzÏe byÂt v protokolu prÏijat jinyÂ postup. ZmeÏny
vstoupõÂ v platnost pro kazÏdou jinou smluvnõÂ stranu
devadesaÂtyÂ den ode dne, kdy tato smluvnõÂ strana prÏedala svoji ratifikacÏnõÂ listinu, schvaÂlenõÂ, formaÂlnõÂ souhlas
nebo prÏijetõÂ zmeÏn.
6. Pro uÂcÏely tohoto cÏlaÂnku ¹prÏõÂtomneÂ a volõÂcõÂ
smluvnõÂ stranyª znamenaÂ smluvnõÂ strany prÏõÂtomneÂ na
zasedaÂnõÂ, ktereÂ daly kladnyÂ nebo zaÂpornyÂ hlas.
CÏ l aÂ n e k 18
PrÏijetõÂ zmeÏn dodatkuÊ
1. Dodatky k teÂto uÂmluveÏ nebo jakeÂmukoliv protokolu budou tvorÏit nedõÂlnou soucÏaÂst teÂto uÂmluvy
nebo takoveÂho protokolu, podle toho, o kteryÂ prÏõÂpad
se jednaÂ, pokud nenõÂ vyÂslovneÏ uvedeno jinak, odvolaÂnõÂ
na tuto uÂmluvu nebo jejõÂ protokoly znamenaÂ takeÂ soucÏasneÂ odvolaÂnõÂ na jakyÂkoliv dodatek. Tyto dodatky
musõÂ byÂt omezeny na veÏdeckeÂ, technickeÂ a administrativnõÂ zaÂlezÏitosti.
2. Pokud nenõÂ stanoveno jinak, v jakeÂmkoliv protokolu ve veÏci jeho dodatkuÊ bude pouzÏit naÂsledujõÂcõÂ
postup prÏi navrzÏenõÂ, prÏijetõÂ a vstoupenõÂ v platnost doplnÏkovyÂch dodatkuÊ teÂto uÂmluvy nebo dodatkuÊ k protokolu:
(a) dodatky k teÂto uÂmluveÏ a jejõÂm protokoluÊm musõÂ
byÂt navrzÏeny a prÏijaty podle postupu stanoveneÂho v cÏlaÂnku 17 odst. 2, 3 a 4;
(b) kazÏdaÂ smluvnõÂ strana, kteraÂ nemuÊzÏe prÏijmout doplnÏkovyÂ dodatek k teÂto uÂmluveÏ nebo dodatek
k jakeÂmukoliv protokolu, jehozÏ je cÏlenem, musõÂ
toto oznaÂmit depozitaÂrÏi põÂsemneÏ beÏhem sÏesti meÏsõÂcuÊ od data sdeÏlenõÂ o prÏijetõÂ depozitaÂrÏem. DepozitaÂrÏ musõÂ bez prodlenõÂ informovat vsÏechny
smluvnõÂ strany o jakeÂmkoliv takoveÂm prÏijateÂm
oznaÂmenõÂ. SmluvnõÂ strana muÊzÏe kdykoliv nahradit prÏedchozõÂ oznaÂmenõÂ naÂmitek souhlasem, a dodatek tõÂmto musõÂ vstoupit v platnost pro tuto
smluvnõÂ stranu;
(c) po uplynutõÂ sÏesti meÏsõÂcuÊ od data cirkulace oznaÂmenõÂ depozitaÂrÏe se dodatek staÂvaÂ platnyÂ pro
vsÏechny smluvnõÂ strany teÂto uÂmluvy nebo ktereÂhokoliv prÏõÂslusÏneÂho protokolu, ktereÂ neprÏedlozÏily oznaÂmenõÂ v souvislosti s opatrÏenõÂmi vyÂsÏe
uvedeneÂho põÂsmene (b).
3. NaÂvrh, prÏijetõÂ a vstoupenõÂ v platnost doplnÏkuÊ
k dodatkuÊm teÂto uÂmluvy nebo ktereÂhokoliv protokolu
musõÂ byÂt provedeny stejnyÂm postupem jako prÏi naÂ-

vrhu, prÏijetõÂ nebo uvedenõÂ v platnost dodatkuÊ
k uÂmluveÏ nebo dodatkuÊ k protokolu. Dodatky a jejich
zmeÏny musõÂ braÂt v uÂvahu, mimo jineÂ, i duÊlezÏiteÂ veÏdeckeÂ a technickeÂ poznatky.
4. JestlizÏe dalsÏõÂ dodatek nebo zmeÏna dodatku
prÏedstavuje uÂpravu teÂto uÂmluvy nebo ktereÂhokoliv
protokolu, doplnÏujõÂcõÂ dodatek nebo korigovanyÂ dodatek nesmõÂ vstoupit v platnost do teÂ doby, nezÏ vstoupõÂ
v platnost dodatek teÂto uÂmluvy nebo protokolu.
CÏ l aÂ n e k 19
OveÏrÏenõÂ
KteraÂkoliv smluvnõÂ strana, kteraÂ se domnõÂvaÂ, zÏe
jinaÂ smluvnõÂ strana jednaÂ nebo jednala v rozporu se
zaÂvazky v raÂmci teÂto uÂmluvy, muÊzÏe o tom informovat
SekretariaÂt, a v tomto prÏõÂpadeÏ musõÂ soucÏasneÏ a bezodkladneÏ informovat prÏõÂmo nebo prostrÏednictvõÂm SekretariaÂtu smluvnõÂ stranu, vuÊcÏi ktereÂ bylo vysloveno podezrÏenõÂ. VsÏechny prÏõÂslusÏneÂ informace by meÏly byÂt
prÏedlozÏeny SekretariaÂtem smluvnõÂm stranaÂm.
CÏ l aÂ n e k 20
UrovnaÂnõÂ sporuÊ
1. V prÏõÂpadeÏ sporuÊ mezi smluvnõÂmi stranami ve
veÏci vyÂkladu, pouzÏitõÂ nebo dodrzÏenõÂ teÂto uÂmluvy
a ktereÂhokoliv jejõÂho protokolu, se smluvnõÂ strany budou snazÏit o urovnaÂnõÂ sporuÊ jednaÂnõÂm nebo jakyÂmikoliv jinyÂmi mõÂrovyÂmi prostrÏedky podle jejich vlastnõÂ
volby.
2. JestlizÏe dotcÏeneÂ smluvnõÂ strany nemohou urovnat svoje spory zpuÊsobem uvedenyÂm v prÏedchaÂzejõÂcõÂm
odstavci, spor, pokud sporneÂ strany souhlasõÂ, bude
prÏedlozÏen MezinaÂrodnõÂmu soudnõÂmu dvoru nebo
smõÂrcÏõÂmu rÏõÂzenõÂ za podmõÂnek, stanovenyÂch v dodatku
IV o smõÂrcÏõÂm rÏõÂzenõÂ. AvsÏak neuÂspeÏch prÏi hledaÂnõÂ spolecÏneÂ dohody prÏedaÂnõÂm sporu MezinaÂrodnõÂmu soudnõÂmu dvoru nebo smõÂrcÏõÂmu rÏõÂzenõÂ nezbavuje smluvnõÂ
strany odpoveÏdnosti pokracÏovat v hledaÂnõÂ rÏesÏenõÂ prostrÏedky uvedenyÂmi v odstavci 1.
3. PrÏi ratifikaci, prÏijõÂmaÂnõÂ, schvalovaÂnõÂ, formaÂlnõÂm
potvrzovaÂnõÂ nebo prÏistupovaÂnõÂ k teÂto uÂmluveÏ nebo
kdykoliv potom, staÂt nebo politickaÂ a/nebo ekonomickaÂ integracÏnõÂ organizace muÊzÏe prohlaÂsit, zÏe
uznaÂvaÂ uzÏ tõÂmto vsÏe za povinneÂ, a to bez zvlaÂsÏtnõÂch
dohod ve vztahu ke kazÏdeÂ straneÏ, kteraÂ prÏijala stejneÂ
zaÂvazky:
(a) prÏedlozÏenõÂ sporu MezinaÂrodnõÂmu soudnõÂmu
dvoru, a/nebo
(b) smõÂrcÏõÂmu rÏõÂzenõÂ v souladu s postupy stanovenyÂmi
v dodatku VI.
TakoveÂ prohlaÂsÏenõÂ musõÂ byÂt oznaÂmeno põÂsemneÏ SekretariaÂtu, kteryÂ je rozesÏle smluvnõÂm stranaÂm.
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CÏ l aÂ n e k 21
PodepsaÂnõÂ

Tato smlouva bude otevrÏenaÂ k podpisu staÂty, NamibiõÂ zastoupenou Radou SpojenyÂch naÂroduÊ pro Namibii, a politickyÂmi a/nebo ekonomickyÂmi integracÏnõÂmi organizacemi v Basileji 22. brÏezna 1989, na FederaÂlnõÂm ministerstvu zahranicÏnõÂch veÏcõÂ SÏvyÂcarska
v Bernu od 23. brÏezna 1989 do 30. cÏervna 1989
a v sõÂdle SpojenyÂch naÂroduÊ v New Yorku od 1. cÏervence 1989 do 22. brÏezna 1990.
CÏ l aÂ n e k 22
Ratifikace, prÏijetõÂ, formaÂlnõÂ potvrzenõÂ
anebo schvaÂlenõÂ
1. Tato uÂmluva musõÂ byÂt podrobena ratifikaci,
prÏijetõÂ nebo schvaÂlenõÂ smluvnõÂmi staÂty a NamibiõÂ, zastoupenou Radou SpojenyÂch naÂroduÊ pro Namibii,
a formaÂlnõÂmu potvrzenõÂ nebo schvaÂlenõÂ politickyÂmi a/
nebo ekonomickyÂmi integracÏnõÂmi organizacemi. Listiny o ratifikaci, prÏijetõÂ, formaÂlnõÂm potvrzenõÂ nebo
schvaÂlenõÂ musõÂ byÂt ulozÏeny u depozitaÂrÏe.
2. KteraÂkoliv organizace, uvedenaÂ shora v odstavci 1, kteraÂ se stane smluvnõÂ stranou teÂto uÂmluvy bez
toho, anizÏ by jejõÂ cÏlenskeÂ staÂty byly smluvnõÂmi stranami, bude vaÂzaÂna vsÏemi zaÂvazky vyplyÂvajõÂcõÂmi
z uÂmluvy. V prÏõÂpadeÏ takovyÂch organizacõÂ, kde jeden
nebo võÂce cÏlenskyÂch staÂtuÊ jsou smluvnõÂmi stranami,
organizace a jejõÂ cÏlenskeÂ staÂty musõÂ rozhodnout o jejich prÏõÂpadneÂ odpoveÏdnosti prÏi plneÏnõÂ zaÂvazkuÊ vyplyÂvajõÂcõÂch z uÂmluvy. V teÏchto prÏõÂpadech organizace
a jejich cÏlenskeÂ staÂty nebudou opraÂvneÏny soucÏasneÏ
vyuzÏõÂvat praÂva vyplyÂvajõÂcõÂ z uÂmluvy.
3. Ve svyÂch listinaÂch formaÂlnõÂho potvrzenõÂ nebo
schvaÂlenõÂ organizace uvedeneÂ v odstavci 1 ohlaÂsõÂ rozsah
sveÂ pravomoci se zrÏetelem na zaÂlezÏitosti spravovaneÂ
touto uÂmluvou. Tyto organizace budou rovneÏzÏ informovat depozitaÂrÏe, kteryÂ bude informovat smluvnõÂ
strany o podstatnyÂch uÂpravaÂch v jejich pravomoci.
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3. OpatrÏenõÂ cÏlaÂnku 22 odst. 2 se budou tyÂkat
politickyÂch a/nebo ekonomickyÂch integracÏnõÂch sdruzÏenõÂ, kteraÂ prÏistoupila k teÂto uÂmluveÏ.
CÏ l aÂ n e k 24
HlasovacõÂ praÂvo
1. S vyÂjimkou nõÂzÏe uvedenyÂch ustanovenõÂ v odstavci 2 maÂ kazÏdaÂ smluvnõÂ strana teÂto uÂmluvy jeden
hlas.
2. PolitickeÂ a/nebo ekonomickeÂ integracÏnõÂ organizace v zaÂlezÏitostech, jezÏ jsou v raÂmci jejich pravomocõÂ,
v souladu s cÏlaÂnkem 22 odst. 3 a cÏlaÂnkem 3 odst. 2
uplatnÏujõÂ sveÂ hlasovacõÂ praÂvo s pocÏtem hlasuÊ rovnyÂm
pocÏtu jejich cÏlenskyÂch staÂtuÊ, ktereÂ jsou smluvnõÂmi stranami teÂto uÂmluvy nebo prÏõÂslusÏneÂho protokolu. TakovaÂ
sdruzÏenõÂ nesmõÂ vyuzÏõÂvat volebnõÂ praÂvo, jestlizÏe cÏlenskeÂ
staÂty vyuzÏõÂvajõÂ svoje, a naopak.
CÏ l aÂ ne k 2 5
VstoupenõÂ v platnost
1. Tato uÂmluva vstoupõÂ v platnost devadesaÂtyÂ den
po datu ulozÏenõÂ dvacaÂteÂ uÂrÏednõÂ listiny o ratifikaci, prÏijetõÂ, formaÂlnõÂm potvrzenõÂ, schvaÂlenõÂ nebo prÏistoupenõÂ.
2. Pro kazÏdyÂ smluvnõÂ staÂt nebo politickeÂ a/nebo
ekonomickeÂ integracÏnõÂ sdruzÏenõÂ, ktereÂ ratifikuje, prÏijme, schvaÂlõÂ nebo formaÂlneÏ potvrdõÂ tuto uÂmluvu nebo
k nõÂ prÏistoupõÂ po datu ulozÏenõÂ dvacaÂteÂ listiny o ratifikaci, prÏijetõÂ, schvaÂlenõÂ, formaÂlnõÂm potvrzenõÂ nebo prÏistoupenõÂ, uÂmluva vstoupõÂ v platnost devadesaÂtyÂ den od
data ulozÏenõÂ listiny o ratifikaci, prÏijetõÂ, schvaÂlenõÂ, formaÂlnõÂm potvrzenõÂ nebo prÏistoupenõÂ tohoto staÂtu nebo
politickeÂho cÏi ekonomickeÂho integracÏnõÂho sdruzÏenõÂ.
3. Pro uÂcÏely prÏedchozõÂch odstavcuÊ 1 a 2 jakaÂkoliv
listina, ulozÏenaÂ politickyÂm a/nebo ekonomickyÂm integracÏnõÂm sdruzÏenõÂm, nebude povazÏovaÂna za dodatkovou ve srovnaÂnõÂ s listinami, ulozÏenyÂmi cÏlenskyÂmi
staÂty tohoto sdruzÏenõÂ.

CÏ l aÂ n e k 23

CÏ l aÂ ne k 2 6

PrÏistoupenõÂ

VyÂhrady a prohlaÂsÏenõÂ

1. Tato uÂmluva bude otevrÏenaÂ pro prÏistoupenõÂ
staÂtuÊ, Namibie zastoupeneÂ Radou SpojenyÂch naÂroduÊ
pro Namibii, a politickyÂm a/nebo ekonomickyÂm integracÏnõÂm organizacõÂm ode dne po datu, kdy skoncÏilo
obdobõÂ urcÏeneÂ pro podpis smluvnõÂmi stranami. Listiny o prÏistoupenõÂ musõÂ byÂt ulozÏeny depozitaÂrÏem.

1. K teÂto uÂmluveÏ nesmõÂ byÂt uplatneÏny zÏaÂdneÂ vyÂhrady a vyÂjimky.

2. Organizace uvedeneÂ vyÂsÏe v odstavci 1 ve svyÂch
prÏistupovacõÂch listinaÂch musõÂ oznaÂmit rozsah svyÂch
pravomocõÂ, pokud jde o zaÂlezÏitosti spravovaneÂ touto
uÂmluvou. Tyto organizace musõÂ takeÂ informovat depozitaÂrÏe o vsÏech podstatnyÂch uÂpravaÂch v rozsahu jejich
pravomoci.

2. Odstavec 1 tohoto cÏlaÂnku nebraÂnõÂ staÂtu nebo
politickeÂmu a/nebo ekonomickeÂmu integracÏnõÂmu
sdruzÏenõÂ prÏi podpisu, ratifikaci, prÏijetõÂ, schvaÂlenõÂ, formaÂlnõÂm potvrzenõÂ nebo prÏistoupenõÂ k teÂto uÂmluveÏ ucÏinit prohlaÂsÏenõÂ nebo vyhlaÂsÏenõÂ jakkoliv formulovaneÂ
nebo nazvaneÂ s cõÂlem, mimo jineÂ, uveÂst v soulad sveÂ
zaÂkony a prÏedpisy s opatrÏenõÂmi teÂto uÂmluvy, ale s podmõÂnkou, zÏe toto prohlaÂsÏenõÂ nebo vyhlaÂsÏenõÂ neobsahuje
vyloucÏenõÂ nebo uÂpravu praÂvnõÂch uÂcÏinkuÊ ustanovenõÂ
teÂto uÂmluvy prÏi jejõÂ aplikaci v tomto smluvnõÂm staÂtu.
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CÏ l aÂ ne k 2 7

cõÂch protokoluÊ bude generaÂlnõÂ tajemnõÂk SpojenyÂch naÂroduÊ.

OdstoupenõÂ
1. Kdykoliv po trÏech letech ode dne, kdy tato
uÂmluva vstoupila v platnost pro smluvnõÂ stranu, tato
smluvnõÂ strana muÊzÏe odstoupit od uÂmluvy podaÂnõÂm
põÂsemneÂho oznaÂmenõÂ depozitaÂrÏi.
2. OdstoupenõÂ nabude platnost jeden rok od obdrzÏenõÂ oznaÂmenõÂ depozitaÂrÏem nebo k takoveÂmu pozdeÏjsÏõÂmu datu, ktereÂ je uvedeno v oznaÂmenõÂ.
CÏ l aÂ ne k 2 8

CÏ l aÂ ne k 2 9
AutentickeÂ texty
OriginaÂly arabskeÂho, cÏõÂnskeÂho, anglickeÂho, francouzskeÂho, ruskeÂho a sÏpaneÏlskeÂho textu teÂto konvence
jsou stejneÏ hodnoveÏrneÂ.
K dosveÏdcÏenõÂ uvedeneÂho, signaurum, rÏaÂdneÏ poveÏrÏenyÂ k tomuto uÂcÏelu, tuto uÂmluvu podepsal.

DepozitaÂrÏ
DepozitaÂrÏem teÂto uÂmluvy a vsÏech s nõÂ souvisejõÂ-

V..................................................... dne ..................... 1989

D OD ATE K I
Kategorie odpaduÊ, ktereÂ musõÂ byÂt kontrolovaÂny
Toky odpaduÊ
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18

klinickeÂ odpady z nemocnic, klinik a ostatnõÂch zdravotnickyÂch zarÏõÂzenõÂ
odpad z vyÂroby a prÏõÂpravy farmaceutickyÂch produktuÊ
odpadnõÂ farmaceutickeÂ laÂtky a leÂky
odpad z vyÂroby, prÏõÂpravy a pouzÏitõÂ pesticiduÊ a fytofarmaceutik
odpad z vyÂroby, prÏõÂpravy a pouzÏitõÂ chemickyÂch prostrÏedkuÊ na ochranu drÏeva
odpad z vyÂroby, prÏõÂpravy a pouzÏitõÂ organickyÂch rozpousÏteÏdel
odpad z tepelneÂho zpracovaÂnõÂ a temperovacõÂch operacõÂ s obsahem kyaniduÊ
odpadnõÂ mineraÂlnõÂ oleje nevhodneÂ pro jejich puÊvodnõÂ pouzÏitõÂ
odpadnõÂ smeÏsi oleje a vody, uhlovodõÂkuÊ a vody, emulze
odpadnõÂ laÂtky a prÏedmeÏty s obsahem polychlorovanyÂch bifenyluÊ (PCB) a/nebo polychlorovanyÂch terfenyluÊ (PCT) a/nebo polybromovanyÂch bifenyluÊ (PBB)
odpadnõÂ dehtoveÂ zbytky, vznikajõÂcõÂ prÏi cÏisÏteÏnõÂ, destilaci a jakeÂmkoliv pyrolytickeÂm zpracovaÂnõÂ
odpad z vyÂroby, prÏõÂpravy a pouzÏitõÂ inkoustuÊ, barviv, pigmentuÊ, barev, lakuÊ a naÂteÏruÊ
odpad z vyÂroby, prÏõÂpravy a pouzÏitõÂ pryskyrÏic, latexuÊ, zmeÏkcÏovadel, klihuÊ a lepidel
odpadnõÂ chemickeÂ laÂtky vznikajõÂcõÂ prÏi vyÂzkumu a vyÂvoji nebo vyÂukoveÂ cÏinnosti, ktereÂ jsou noveÂ a/nebo
jejichzÏ uÂcÏinky na cÏloveÏka nebo zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ nejsou znaÂmeÂ
laÂtky vyÂbusÏneÂ povahy, ktereÂ nepodleÂhajõÂ jinyÂm praÂvnõÂm prÏedpisuÊm
laÂtky z vyÂroby, prÏõÂpravy a pouzÏitõÂ fotografickyÂch chemikaÂliõÂ a materiaÂluÊ pro fotografickeÂ zpracovaÂnõÂ
odpad vznikajõÂcõÂ prÏi povrchoveÂ uÂpraveÏ kovuÊ a plastuÊ
zbytky vznikajõÂcõÂ prÏi pruÊmysloveÂm znesÏkodnÏovaÂnõÂ odpaduÊ

Odpady obsahujõÂcõÂ jako slozÏky:
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30

karbonyly kovuÊ
berylium, sloucÏeniny berylia
sloucÏeniny sÏestimocneÂho chromu
sloucÏeniny meÏdi
sloucÏeniny zinku
arsen, sloucÏeniny arsenu
selen, sloucÏeniny selenu
kadmium, sloucÏeniny kadmia
antimon, sloucÏeniny antimonu
telur, sloucÏeniny teluru
rtut', sloucÏeniny rtuti
thalium, sloucÏeniny thalia
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Y31
Y32
Y33
Y34
Y35
Y36
Y37
Y38
Y39
Y40
Y41
Y42
Y43
Y44
Y45
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olovo, sloucÏeniny olova
anorganickeÂ sloucÏeniny fluoru kromeÏ fluoridu vaÂpenateÂho
anorganickeÂ kyanidy
kyseleÂ roztoky nebo kyseliny v tuheÂ formeÏ
zaÂsaditeÂ roztoky nebo zaÂsady v tuheÂ formeÏ
azbest (prach a vlaÂkna)
organickeÂ sloucÏeniny fosforu
organickeÂ kyanidy
fenoly, sloucÏeniny fenolu vcÏetneÏ chlorovanyÂch fenoluÊ
eÂtery
halogenovanaÂ organickaÂ rozpousÏteÏdla
organickaÂ rozpousÏteÏdla kromeÏ halogenovanyÂch
vsÏechny vyÂrobky ze skupiny polychlorovanyÂch dibenzo-furanuÊ
vsÏechny vyÂrobky ze skupiny polychlorovanyÂch dibenzo-p-dioxinuÊ
halogenoveÂ organickeÂ sloucÏeniny vyjma teÏch sloucÏenin, ktereÂ jsou uvedeny v tomto Dodatku (naprÏ. Y39,
Y41, Y42, Y43, Y44)

DO DATEK I I
Kategorie odpaduÊ vyzÏadujõÂcõÂch zvlaÂsÏtnõÂ pozornost
Y46
Y47

odpady shromazÏd'ovaneÂ z domaÂcnostõÂ
zbytky vznikleÂ prÏi spaÂlenõÂ odpaduÊ z domaÂcnostõÂ
D OD ATE K I I I
Seznam nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ

TrÏõÂda OSN*)

OznacÏenõÂ

Vlastnosti

1

H1

VyÂbusÏniny
VyÂbusÏnaÂ laÂtka nebo odpad je pevnaÂ nebo kapalnaÂ laÂtka nebo odpad (nebo smeÏs
laÂtek nebo odpaduÊ), kteraÂ je sama schopna chemickeÂ reakce produkujõÂcõÂ plyn
prÏi takoveÂ teploteÏ a tlaku a takovou rychlostõÂ, zÏe muÊzÏe zpuÊsobit posÏkozenõÂ
okolõÂ.

3

H3

HorÏlaveÂ kapaliny
Slovo horÏlavost maÂ stejnyÂ vyÂznam jako zaÂpalnost. HorÏlaveÂ kapaliny jsou
kapaliny, poprÏ. kapaliny obsahujõÂcõÂ pevneÂ laÂtky v roztoku nebo suspenzi
(naprÏ. naÂteÏroveÂ hmoty a jineÂ, ale nezahrnujõÂcõÂ laÂtky nebo odpady, ktereÂ jsou
jinak klasifikovaÂny na zaÂkladeÏ jejich nebezpecÏneÂ charakteristiky), ktereÂ uvolnÏujõÂ horÏlaveÂ paÂry prÏi teplotaÂch neprÏesahujõÂcõÂch 60,5 8C prÏi zkousÏce v uzavrÏeneÂm
kelõÂmku a neprÏesahujõÂcõÂch 65,6 8C prÏi zkousÏce v otevrÏeneÂm kelõÂmku. (ProtozÏe
vyÂsledky zkousÏek v otevrÏeneÂm kelõÂmku a zkousÏek v uzavrÏeneÂm kelõÂmku nejsou
prÏesneÏ srovnatelneÂ a dokonce jednotliveÂ vyÂsledky stejneÂ zkousÏky jsou cÏasto
rozdõÂlneÂ, prÏedpisy odlisÏujõÂcõÂ se od vyÂsÏe uvedenyÂch hodnot, ktereÂ berou v uÂvahu
tyto rozdõÂly, jsou v souladu s touto definicõÂ.)

4.1

H4.1

HorÏlaveÂ pevneÂ laÂtky
PevneÂ laÂtky nebo odpadnõÂ pevneÂ laÂtky jineÂ nezÏ ty, ktereÂ se klasifikujõÂ jako
vyÂbusÏniny, ktereÂ jsou za podmõÂnek, jimzÏ jsou vystaveny prÏi prÏepraveÏ, snadno
zaÂpalneÂ nebo mohou zpuÊsobit pozÏaÂr, poprÏ. prÏispõÂvat k pozÏaÂru trÏenõÂm.

*) OdpovõÂdaÂ systeÂmu hodnocenõÂ rizika, zahrnuteÂmu v doporucÏenõÂ SpojenyÂch naÂroduÊ o prÏepraveÏ nebezpecÏneÂho zbozÏõÂ (ST/SG/
/AC.10/1/Rev. 5, SpojeneÂ naÂrody, New York, 1988).

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 100 / 1994

Strana 1060

CÏaÂstka 32

4.2

H4.2

LaÂtky nebo odpady podleÂhajõÂcõÂ samovolneÂmu vznõÂcenõÂ
LaÂtky nebo odpady podleÂhajõÂcõÂ samovolneÂmu ohrÏevu prÏi normaÂlnõÂch podmõÂnkaÂch, kteryÂm jsou vystaveny prÏi prÏepraveÏ, nebo ohrÏõÂvajõÂcõÂ se prÏi styku se
vzduchem, ktereÂ jsou naÂchylneÂ k samovolneÂmu vznõÂcenõÂ.

4.3

H4.3

LaÂtky nebo odpady, ktereÂ prÏi styku s vodou uvolnÏujõÂ horÏlaveÂ plyny
LaÂtky nebo odpady, ktereÂ reakcõÂ s vodou jsou naÂchylneÂ k samovolneÂmu vznõÂcenõÂ nebo uvolneÏnõÂ horÏlavyÂch plynuÊ v nebezpecÏneÂm mnozÏstvõÂ.

5.1

H5.1

OkyslicÏovadla
LaÂtky nebo odpady, ktereÂ, zatõÂmco samy nemusõÂ byÂt zaÂpalneÂ, mohou poskytovat kyslõÂk nebo prÏispõÂvajõÂ ke spalovaÂnõÂ jinyÂch materiaÂluÊ.

5.2

H5.2

OrganickeÂ peroxidy
OrganickeÂ laÂtky nebo odpady, ktereÂ obsahujõÂ peroxidickou vazbu -O-O-, jsou
tepelneÏ nestaÂleÂ laÂtky, ktereÂ mohou podleÂhat exotermickeÂmu samozrychlujõÂcõÂmu
rozkladu.

6.1

H6.1

Jedy (s akutnõÂ toxicitou)
LaÂtky nebo odpady, ktereÂ mohou zpuÊsobit uÂmrtõÂ nebo vaÂzÏneÂ posÏkozenõÂ lidskeÂho zdravõÂ, jestlizÏe jsou pozÏity nebo vdechovaÂny nebo prÏi styku s pokozÏkou.

6.2

H6.2

InfekcÏnõÂ laÂtky
LaÂtky nebo odpady obsahujõÂcõÂ zÏiveÂ mikroorganizmy nebo jejich toxiny, ktereÂ
jsou znaÂmeÂ nebo podezrÏeleÂ z vyvolaÂvaÂnõÂ onemocneÏnõÂ u zvõÂrÏat a lidõÂ.

8

H8

KorozivnõÂ laÂtky
LaÂtky nebo odpady, ktereÂ chemickou aktivitou mohou zpuÊsobit teÏzÏkeÂ posÏkozenõÂ, jestlizÏe prÏijdou do styku s zÏivou tkaÂnõÂ, nebo v prÏõÂpadeÏ uÂniku mohou
posÏkodit nebo dokonce znicÏit ostatnõÂ zbozÏõÂ nebo dopravnõÂ prostrÏedky. RovneÏzÏ mohou zpuÊsobovat jinaÂ rizika.

9

H10

LaÂtky schopneÂ uvolnÏovat jedovateÂ plyny ve styku se vzduchem nebo vodu
LaÂtky nebo odpady, ktereÂ reakcõÂ se vzduchem nebo vodou uvolnÏujõÂ jedovateÂ
plyny v nebezpecÏneÂm mnozÏstvõÂ.

9

H11

ToxickeÂ laÂtky (s chronickou toxicitou a opozÏdeÏnyÂm uÂcÏinkem)
LaÂtky nebo odpady, ktereÂ, kdyzÏ jsou vdechovaÂny nebo pozÏity nebo kdyzÏ
proniknou pokozÏkou, mohou vyvolat opozÏdeÏneÂ nebo chronickeÂ uÂcÏinky
vcÏetneÏ karcinogenity.

9

H12

EkotoxickeÂ laÂtky
LaÂtky nebo odpady, ktereÂ, kdyzÏ jsou uvolneÏny, prÏedstavujõÂ okamzÏiteÂ nebo
opozÏdeÏneÂ nebezpecÏõÂ v duÊsledku neprÏõÂzniveÂho zatõÂzÏenõÂ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ
biologickou akumulacõÂ nebo jedovatyÂmi uÂcÏinky na biotickeÂ systeÂmy.

9

H13

LaÂtky schopneÂ jakyÂmkoliv zpuÊsobem po ulozÏenõÂ uvolnÏovat jineÂ laÂtky
LaÂtky nebo odpady schopneÂ jakyÂmkoli zpuÊsobem uvolnÏovat po znesÏkodneÏnõÂ
(ulozÏenõÂ) jineÂ materiaÂly, tj. naprÏ. vyÂluhy.
ZkousÏky

PotenciaÂlnõÂ nebezpecÏõÂ vyvolaneÂ urcÏityÂmi typy odpaduÊ nenõÂ jesÏteÏ plneÏ dolozÏeno; zkousÏky pro kvantitativnõÂ
definovaÂnõÂ tohoto nebezpecÏõÂ neexistujõÂ. Je zapotrÏebõÂ dalsÏõÂ vyÂzkum za uÂcÏelem vyÂvoje prostrÏedkuÊ k charakterizovaÂnõÂ potenciaÂlnõÂho nebezpecÏõÂ, ktereÂmu je vystaven cÏloveÏk a/nebo zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ vlivem teÏchto odpaduÊ.
StandardizovaneÂ zkousÏky byly odvozeny se zrÏetelem na cÏisteÂ slozÏky a materiaÂly. MnoheÂ zemeÏ vyvinuly naÂrodnõÂ
zkousÏky, ktereÂ mohou byÂt pouzÏity pro laÂtky uvedeneÂ v dodatku I za uÂcÏelem rozhodnutõÂ, zda tyto laÂtky vykazujõÂ
jakeÂkoliv charakteristiky uvedeneÂ v tomto dodatku.

CÏaÂstka 32

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 100 / 1994

Strana 1061

D ODATEK I V
ZpuÊsoby znesÏkodnÏovaÂnõÂ odpaduÊ
Ê , RECYKLOA.
OPERACE, KTEREÂ NEVEDOU K MOZÏNOSTI ZNOVUZIÂSKAÂNIÂ ZDROJU
Â NIÂ ODPADU, PR
Ï IÂMEÂMU ZNOVUPOUZÏITIÂ NEBO JINEÂMU POUZÏITIÂ
VAÂNIÂ, ZPRACOVA
CÏaÂst A zahrnuje vsÏechny cÏinnosti prÏi znesÏkodnÏovaÂnõÂ odpaduÊ, ktereÂ se pouzÏõÂvajõÂ v praxi.
D1

NaduÂrovnÏoveÂ nebo poduÂrovnÏoveÂ sklaÂdkovaÂnõÂ

D2

PrÏõÂmeÂ zpracovaÂnõÂ v puÊdeÏ, tj. biologickyÂ rozklad kapalin nebo kaluÊ v puÊdeÏ

D3

HlubokaÂ injektaÂzÏ, tj. injektaÂzÏ cÏerpatelnyÂch odpaduÊ do vrtuÊ, solnyÂch doluÊ nebo prÏirozeneÏ se vyskytujõÂcõÂch uÂlozÏisÏt' aj.

D4

PovrchoveÂ naÂdrzÏe, tj. umõÂsteÏnõÂ kapalin nebo kaluÊ do prohlubnõÂ, naÂdrzÏõÂ nebo lagun apod.

D5

SpeciaÂlnõÂ sklaÂdky, tj. umõÂsteÏnõÂ do speciaÂlneÏ vybudovanyÂch prostor, ktereÂ jsou kryteÂ a izolovaneÂ
vzaÂjemneÏ od sebe a od zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ apod.

D6

VypousÏteÏnõÂ do vodnõÂho recipientu vyjma morÏõÂ/oceaÂnuÊ

D7

VypousÏteÏnõÂ do morÏõÂ/oceaÂnuÊ vcÏetneÏ vpravovaÂnõÂ do morÏskeÂho dna

D8

BiologickeÂ zpracovaÂnõÂ, ktereÂ nenõÂ specifikovaÂno jinde v tomto dodatku, prÏi neÏmzÏ vznikajõÂ sloucÏeniny nebo smeÏsi, ktereÂ jsou znesÏkodnÏovaÂny pomocõÂ neÏktereÂho ze zpuÊsobuÊ uvedenyÂch v cÏaÂsti A

D9

FyzikaÂlneÏ chemickeÂ zpracovaÂnõÂ, ktereÂ nenõÂ specifikovaÂno jinde v tomto dodatku, prÏi neÏmzÏ vznikajõÂ
sloucÏeniny nebo smeÏsi, ktereÂ jsou znesÏkodnÏovaÂny neÏkteryÂm ze zpuÊsobuÊ pomocõÂ ktereÂkoliv
z operacõÂ uvedenyÂch v cÏaÂsti A (naprÏ. odparÏovaÂnõÂm, susÏenõÂm, kalcinacõÂ, neutralizacõÂ, sraÂzÏenõÂm aj.)

D10

SpalovaÂnõÂ na pevnineÏ

D11

SpalovaÂnõÂ na morÏi

D12

TrvaleÂ uklaÂdaÂnõÂ (tj. ulozÏenõÂ v obalech v dolech aj.)

D13

MõÂsenõÂ nebo mõÂchaÂnõÂ prÏed pouzÏitõÂm ktereÂhokoliv zpuÊsobu uvedeneÂho v cÏaÂsti A

D14

PrÏebalenõÂ prÏed pouzÏitõÂm ktereÂhokoliv zpuÊsobu uvedeneÂho v cÏaÂsti A

D15

SkladovaÂnõÂ po jakeÂkoliv operaci uvedeneÂ v cÏaÂsti A

Â NIÂ ZDROJU
Â NIÂ,
Ê SOBY, KTEREÂ MOHOU VEÂST K ZNOVUZIÂSKA
Ê , RECYKLOVA
ZPU
Â NIÂ ODPADU
Ï IÂMEÂMU ZNOVUPOUZÏITIÂ NEBO JINEÂMU POUZÏITIÂ
Ê , PR
ZPRACOVA
CÏaÂst B obsahuje vsÏechny zpuÊsoby znesÏkodnÏovaÂnõÂ nebezpecÏneÂho odpadu z hlediska materiaÂluÊ, ktereÂ by jinak
byly uvedeny v cÏaÂsti A.

B.

R1

PouzÏitõÂ jako palivo (vyjma prÏõÂmeÂho spalovaÂnõÂ) nebo jako jinyÂ zdroj pro zõÂskaÂnõÂ energie

R2

ZõÂskaÂnõÂ/regenerace rozpousÏteÏdla

R3

RecyklovaÂnõÂ/zõÂskaÂnõÂ organickyÂch laÂtek, ktereÂ nejsou pouzÏity jako rozpousÏteÏdlo

R4

RecyklovaÂnõÂ/zõÂskaÂnõÂ kovuÊ a sloucÏenin kovuÊ

R5

Recyklace/zõÂskaÂnõÂ jinyÂch anorganickyÂch laÂtek

R6

Regenerace kyselin a zaÂsad

R7

ZõÂskaÂnõÂ slozÏek pouzÏityÂch ke snõÂzÏenõÂ znecÏisÏteÏnõÂ

R8

ZõÂskaÂnõÂ slozÏek z katalyzaÂtoruÊ

R9

PrÏecÏisÏteÏnõÂ pouzÏiteÂho oleje nebo jineÂ opeÏtovneÂ pouzÏitõÂ upotrÏebeneÂho oleje

R10

Aplikace do puÊdy prospeÏsÏnaÂ zemeÏdeÏlstvõÂ nebo zÏivotnõÂmu prostrÏedõÂ

R11

PouzÏitõÂ zbytkovyÂch laÂtek zõÂskanyÂch neÏkteryÂm z postupuÊ uvedenyÂch pod cÏõÂsly R1 azÏ R10

R12

VyÂmeÏna odpaduÊ zarÏazenyÂch pro zpracovaÂnõÂ neÏkteryÂm z postupuÊ oznacÏenyÂch pod cÏõÂsly R1 azÏ R11
ShromazÏd'ovaÂnõÂ laÂtek uvazÏovanyÂch pro neÏkteryÂ z postupuÊ v cÏaÂsti B

R13
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DO DATEK V A
Informace, ktereÂ musõÂ byÂt poskytnuty v oznaÂmenõÂ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

DuÊvod vyÂvozu odpadu
VyÂvozce odpadu1)
PuÊvodce odpadu a mõÂsto vzniku1)
ZnesÏkodnÏovatel odpadu a skutecÏneÂ mõÂsto znesÏkodneÏnõÂ1)
UvazÏovanyÂ prÏepravce (prÏepravci) odpaduÊ a jejich zaÂstupce (zaÂstupci), pokud jsou znaÂmõÂ1)
StaÂt vyÂvozu odpadu
KompetentnõÂ uÂrÏad2)
PrÏedpoklaÂdanaÂ tranzitnõÂ zemeÏ
KompetentnõÂ uÂrÏad2)
StaÂt dovozu odpadu
KompetentnõÂ uÂrÏad2)
ObecneÂ nebo jednotliveÂ oznaÂmenõÂ
PlaÂnovaneÂ datum (data) zaÂsilky (zaÂsilek) a cÏasoveÂ obdobõÂ, po ktereÂ maÂ byÂt odpad vyvaÂzÏen, a navrzÏenyÂ plaÂn
cesty (vcÏetneÏ mõÂsta vstupu a vyÂstupu)3)
PrÏedpoklaÂdanyÂ zpuÊsob prÏepravy (silnicÏnõÂ, zÏeleznicÏnõÂ, naÂmorÏnõÂ, leteckyÂ, rÏõÂcÏnõÂ)
Informace tyÂkajõÂcõÂ se pojisÏteÏnõÂ4)
OznacÏenõÂ a fyzickyÂ popis odpaduÊ vcÏetneÏ cÏõÂsel Y a cÏõÂsel OSN a jejich slozÏenõÂ5) a informace o vsÏech zvlaÂsÏtnõÂch
pozÏadavcõÂch na zachaÂzenõÂ vcÏetneÏ nouzovyÂch opatrÏenõÂ v prÏõÂpadeÏ nehody
PrÏedpoklaÂdanyÂ zpuÊsob balenõÂ (tj. volneÏ lozÏenyÂ, sudy, cisternovaÂ lod')
OdhadnuteÂ mnozÏstvõÂ v hmotnosti/objemu6)
MõÂsto vzniku odpadu7)
Pro odpady, uvedeneÂ v dodatku I klasifikace z dodatku III: nebezpecÏneÂ charakteristiky, cÏõÂslo H a trÏõÂda OSN
Metoda znesÏkodneÏnõÂ podle dodatku IV
ProhlaÂsÏenõÂ puÊvodce a vyÂvozce, zÏe informace je pravdivaÂ
PrÏedanaÂ informace (vcÏetneÏ technickeÂho popisu zaÂvodu) vyÂvozci a producentovi od znesÏkodnÏovatele odpadu,
na zaÂkladeÏ ktereÂ znesÏkodnÏovatel zalozÏil hodnocenõÂ, zÏe nenõÂ duÊvod se obaÂvat, zÏe s odpadem nebude zachaÂzeno vhodnyÂm zpuÊsobem z hlediska zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ v souladu se zaÂkony a prÏedpisy staÂtu dovozu
Informace tyÂkajõÂcõÂ se smlouvy mezi vyÂvozcem a znesÏkodnÏovatelem
PoznaÂmky

1

) JmeÂno a prÏõÂjmenõÂ a adresa, telefon, fax nebo telex a stycÏnaÂ osoba.
) JmeÂno a prÏõÂjmenõÂ a adresa, telefon, fax nebo telex.
3
) V prÏõÂpadeÏ obecneÂho oznaÂmenõÂ, pokryÂvajõÂcõÂho neÏkolik zaÂsilek, bud' ocÏekaÂvaneÂ datum kazÏdeÂ zaÂsilky, nebo
pokud nenõÂ znaÂmeÂ, ocÏekaÂvanou cÏetnost zaÂsilek, jakaÂ bude zapotrÏebõÂ.
4
) MusõÂ byÂt poskytnuta informace o prÏõÂslusÏnyÂch pozÏadavcõÂch na pojisÏteÏnõÂ, a jak jsou dodrzÏeny vyÂvozcem,
prÏepravcem a znesÏkodnÏovatelem.
5
) Charakter a koncentrace nejnebezpecÏneÏjsÏõÂch slozÏek z hlediska jedovatosti a jinyÂch nebezpecÏõÂ, kteraÂ prÏedstavujõÂ odpady jak prÏi zachaÂzenõÂ, tak ve vazbeÏ na navrzÏenou metodu znesÏkodneÏnõÂ.
6
) V prÏõÂpadeÏ obecneÂho oznaÂmenõÂ, pokryÂvajõÂcõÂho neÏkolik zaÂsilek bude vyzÏadovaÂno jak celkoveÂ mnozÏstvõÂ, tak
i odhadnuteÂ mnozÏstvõÂ pro kazÏdou jednotlivou zaÂsilku.
7
) Pokud je zapotrÏebõÂ odhadnout nebezpecÏõÂ a stanovit vhodnost navrzÏeneÂho zpuÊsobu znesÏkodneÏnõÂ.
2

D OD ATE K V B
Informace, ktereÂ musõÂ byÂt poskytnuty v dokladu o pohybu
1. VyÂvozce odpadu1)
2. PuÊvodce odpadu a mõÂsto vzniku1)
3. ZnesÏkodnÏovatel odpadu a skutecÏneÂ mõÂsto znesÏkodneÏnõÂ
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4. PrÏepravce (prÏepravci) odpaduÊ1) nebo jeho zaÂstupce (zaÂstupci)
5. PrÏedmeÏt obecneÂho nebo jednotliveÂho oznaÂmenõÂ
6. Datum zacÏaÂtku pohybu prÏes hranice staÂtu a datum (data), podpis prÏi prÏõÂjmu kazÏdou osobou odpovõÂdajõÂcõÂ za
odpad
7. ZpuÊsob prÏepravy (silnicÏnõÂ, zÏeleznicÏnõÂ, vnitrozemskaÂ vodnõÂ, naÂmorÏnõÂ, leteckaÂ) vcÏetneÏ staÂtu vyÂvozu, tranzitu
a dovozu a takeÂ mõÂsta vstupu a vyÂstupu, pokud byla stanovena
8. ObecnyÂ popis odpadu (fyzikaÂlnõÂ stav, spraÂvneÂ oznacÏenõÂ OSN naÂzvem a trÏõÂdou prÏepravy, cÏõÂslem Y a cÏõÂslem H
dle potrÏeby)
9. Informace o pozÏadavcõÂch na zvlaÂsÏtnõÂ zachaÂzenõÂ vcÏetneÏ nouzovyÂch opatrÏenõÂ v prÏõÂpadeÏ nehody
10. Typ a pocÏet obaluÊ
11. MnozÏstvõÂ v hmotnostnõÂch/objemovyÂch jednotkaÂch
12. ProhlaÂsÏenõÂ puÊvodce a vyÂvozce, zÏe informace je pravdivaÂ
13. ProhlaÂsÏenõÂ puÊvodce a vyÂvozce prokazujõÂcõÂ, zÏe zodpoveÏdneÂ uÂrÏady vsÏech dotcÏenyÂch zemõÂ, ktereÂ jsou smluvnõÂmi stranami, nemajõÂ naÂmitky
14. PotvrzenõÂ znesÏkodnÏovatele, zÏe odpad na prÏõÂslusÏneÂm mõÂsteÏ prÏijal a dodrzÏel metody znesÏkodneÏnõÂ s uvedenõÂm
prÏiblizÏneÂho data znesÏkodneÏnõÂ
PoznaÂmky
Informace pozÏadovaneÂ v dokladu o pohybu musõÂ byÂt tam, kde je to mozÏneÂ, spojeny do jednoho dokumentu
spolu s uÂdaji vyzÏadovanyÂmi prÏepravnõÂmi prÏedpisy. Tam, kde to nenõÂ mozÏneÂ, informace by meÏla spõÂsÏe doplnÏovat,
nezÏ opakovat to, co je vyzÏadovaÂno podle prÏepravnõÂch prÏedpisuÊ. Doklad o pohybu musõÂ obsahovat instrukce, kdo
poskytne informace a kdo vyplnil jednotliveÂ formulaÂrÏe.
1

) JmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, adresa, telefon, fax nebo telex a jmeÂno, adresa, telefon a cÏõÂslo faxu osoby, se kterou je trÏeba
se spojit v prÏõÂpadeÏ nouze.
D ODATEK VI
SmõÂrcÏõÂ rÏõÂzenõÂ
CÏ laÂ n e k 1

CÏ laÂ n e k 4

Pokud dohoda uvedenaÂ v cÏlaÂnku 20 uÂmluvy nestanovõÂ jinak, postup smõÂrcÏõÂho rÏõÂzenõÂ musõÂ byÂt proveden v souladu s nõÂzÏe uvedenyÂmi cÏlaÂnky 2 azÏ 10.

1. JestlizÏe prÏedseda soudnõÂho dvora nenõÂ stanoven
beÏhem dvou meÏsõÂcuÊ od jmenovaÂnõÂ druheÂho smõÂrcÏõÂho
soudce, musõÂ ho jmenovat GeneraÂlnõÂ tajemnõÂk SpojenyÂch naÂroduÊ na zÏaÂdost jedneÂ ze stran, beÏhem dalsÏõÂho
dvoumeÏsõÂcÏnõÂho obdobõÂ.

CÏ laÂ n e k 2
ReklamujõÂcõÂ strana musõÂ oznaÂmit SekretariaÂtu, zÏe
strany se dohodly prÏedlozÏit spor smõÂrcÏõÂmu rÏõÂzenõÂ podle
odstavce 2 nebo odstavce 3 cÏlaÂnku 20, a zahrnout konkreÂtneÏ cÏlaÂnky uÂmluvy, jejichzÏ vyÂklad nebo pouzÏitõÂ je
prÏedmeÏtem sporu. SekretariaÂt musõÂ zaslat takto obdrzÏenou informaci vsÏem smluvnõÂm stranaÂm uÂmluvy.
CÏ laÂ n e k 3
SoudnõÂ dvuÊr smõÂrcÏõÂho rÏõÂzenõÂ se musõÂ sklaÂdat ze trÏõÂ
cÏlenuÊ. KazÏdaÂ ze spornyÂch smluvnõÂch stran musõÂ jmenovat jednoho smõÂrcÏõÂho soudce a takto jmenovanõÂ dva
smõÂrcÏõÂ soudci urcÏõÂ vzaÂjemnou dohodou trÏetõÂho smõÂrcÏõÂho soudce, kteryÂ bude prÏedsedou soudnõÂho dvora.
PrÏedseda nesmõÂ byÂt staÂtnõÂm prÏõÂslusÏnõÂkem jedneÂ ze
spornyÂch stran ani nesmõÂ mõÂt trvaleÂ bydlisÏteÏ na uÂzemõÂ
jedneÂ z teÏchto stran ani nesmõÂ byÂt zÏaÂdnou z nich zameÏstnaÂn a ani nerÏesÏil tento spor v zÏaÂdneÂ jineÂ souvislosti.

2. JestlizÏe jedna ze spornyÂch stran nestanovõÂ smõÂrcÏõÂho soudce beÏhem dvou meÏsõÂcuÊ od obdrzÏenõÂ pozÏadavku, druhaÂ strana muÊzÏe informovat GeneraÂlnõÂho
tajemnõÂka SpojenyÂch naÂroduÊ, kteryÂ musõÂ stanovit prÏedsedu soudnõÂho dvora beÏhem dalsÏõÂho dvoumeÏsõÂcÏnõÂho
obdobõÂ. Po jmenovaÂnõÂ prÏedseda soudnõÂho dvora smõÂrcÏõÂho soudu musõÂ pozÏaÂdat stranu, kteraÂ nejmenovala
smõÂrcÏõÂho soudce, aby tak ucÏinila beÏhem doby dvou
meÏsõÂcuÊ. Po tomto obdobõÂ musõÂ informovat GeneraÂlnõÂho tajemnõÂka SpojenyÂch naÂroduÊ, kteryÂ musõÂ proveÂst
toto jmenovaÂnõÂ beÏhem dalsÏõÂho dvoumeÏsõÂcÏnõÂho obdobõÂ.
CÏ laÂ n e k 5
1. SmõÂrcÏõÂ soud musõÂ prÏedlozÏit sveÂ rozhodnutõÂ
v souladu s mezinaÂrodnõÂm praÂvem a v souladu s ustanovenõÂmi teÂto uÂmluvy.
2. JakyÂkoliv smõÂrcÏõÂ soud, ustavenyÂ podle ustanovenõÂ tohoto dodatku, stanovõÂ svaÂ vlastnõÂ pravidla a postupy.
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CÏ laÂ n e k 6

1. RozhodnutõÂ smõÂrcÏõÂho soudu jak o postupu, tak
i podstateÏ, musõÂ byÂt prÏijõÂmaÂna podle veÏtsÏiny hlasuÊ jeho
cÏlenuÊ.

veÂst zaÂznamy o vsÏech naÂkladech a musõÂ o nich prÏedlozÏit stranaÂm zaÂveÏrecÏnou zpraÂvu.
CÏ laÂ n e k 9

2. SmõÂrcÏõÂ soud muÊzÏe pouzÏõÂt vsÏechny potrÏebneÂ
kroky za uÂcÏelem zjisÏteÏnõÂ danyÂch skutecÏnostõÂ. MuÊzÏe,
na zÏaÂdost jedneÂ ze stran, doporucÏit zaÂsadnõÂ vnitrÏnõÂ
ochrannaÂ opatrÏenõÂ.

JakaÂkoliv smluvnõÂ strana, kteraÂ maÂ na projednaÂvaneÂm sporu zaÂjem praÂvnõÂho charakteru, kteryÂ muÊzÏe byÂt
dotcÏen rozhodnutõÂm v tomto prÏõÂpadeÏ, muÊzÏe zasaÂhnout
do jednaÂnõÂ se souhlasem smõÂrcÏõÂho soudu.

3. Strany zuÂcÏastneÏneÂ ve sporu musõÂ poskytnout
vsÏechny nezbytneÂ prostrÏedky pro uÂcÏinnyÂ pruÊbeÏh jednaÂnõÂ.

CÏ l aÂ ne k 1 0

4. NeuÂcÏast nebo zmesÏkaÂnõÂ strany ve sporu nesmõÂ
byÂt na prÏekaÂzÏku dalsÏõÂmu postupu rÏõÂzenõÂ.
CÏ laÂ n e k 7
SoudnõÂ dvuÊr muÊzÏe vyslechnout a stanovit protinaÂroky vychaÂzejõÂcõÂ prÏõÂmo z prÏedmeÏtu sporu.
CÏ laÂ n e k 8
Pokud smõÂrcÏõÂ soud nestanovõÂ vzhledem ke zvlaÂsÏtnõÂm okolnostem prÏõÂpadu jinak, naÂklady smõÂrcÏõÂho
soudu vcÏetneÏ odmeÏny jeho cÏlenuÊm musõÂ byÂt hrazeny
spornyÂmi stranami rovnyÂm dõÂlem. SmõÂrcÏõÂ soud musõÂ

1. SmõÂrcÏõÂ soud musõÂ vyneÂst rozsudek beÏhem peÏti
meÏsõÂcuÊ od data jeho zrÏõÂzenõÂ, pokud neshledaÂ nezbytnyÂm prodlouzÏenõÂ cÏasoveÂho limitu o obdobõÂ, ktereÂ by
nemeÏlo prÏesahovat peÏt meÏsõÂcuÊ.
2. RozhodnutõÂ smõÂrcÏõÂho soudu musõÂ byÂt zduÊvodneÏno. MusõÂ byÂt konecÏneÂ a zaÂvazneÂ pro strany zuÂcÏastneÏneÂ ve sporu.
3. JakeÂkoliv pochybnosti, ktereÂ mohou vzniknout
mezi stranami, pokud jde o vyÂklad nebo vyÂkon rozhodnutõÂ, mohou byÂt prÏedlozÏeny kazÏdou stranou smõÂrcÏõÂmu soudu, kteryÂ vydal rozhodnutõÂ, nebo pokud tento
nemuÊzÏe byÂt dosazÏen, jineÂmu smõÂrcÏõÂmu soudu, vytvorÏeneÂmu pro tento uÂcÏel stejnyÂm zpuÊsobem jako v prveÂm
prÏõÂpadeÏ.
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