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Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace
o životním prostředí
Vážený pane doktore,
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 15. prosince 2020 Vaši
žádost o informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
ve znění pozdějších předpisů.
Konkrétně ve své žádosti požadujete poskytnout následující informace:
Ministerstvo v současné době eviduje tři platná rozhodnutí o souhlasu k dovozu spalitelného
odpadu o zařízení společnosti EcoWasteEnergy s.r.o., a to z Rakouska a ze Spolkové republiky
Německo.
1. zaslání kopií těchto tří rozhodnutí;
2. odpověď na otázku, jaké množství odpadů má společnost EcoWasteEnergy na základě
těchto tří rozhodnutí povoleno do České republiky ročně dovézt.
3. odpověď na otázku, zda MŽP eviduje rozhodnutí o dovozu odpadů do České republiky také
pro další cementárny v České republice, případně v jakém počtu je pro jednotlivá zařízení
eviduje, a z jakých zahraničních zemí mohou být na jejich základě odpady do České
republiky dováženy.
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:

Ad 1) V příloze Vám zasíláme kopie Vámi požadovaných rozhodnutí o souhlasu k přeshraniční
přepravě (dovozu) spalitelného odpadu (paliva vyrobeného z odpadu) zařazeného pod kód
19 12 10 do zařízení společnosti EcoWaste Energy s.r.o., platných ke dni vznesení dotazu
(platnost jednoho z těchto rozhodnutí byla stanovena do 31. prosince 2020).
Ad 2) V rozhodnutích je mj. uvedeno, jaké množství odpadů má společnost EcoWaste Energy
s.r.o. na základě těchto rozhodnutí povoleno do České republiky dovézt.
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Ad 3) Ministerstvo jako příslušný orgán pro přeshraniční přepravu odpadů eviduje další platná
rozhodnutí k přeshraniční přepravě (dovozu) odpadů do cementáren, a to z Rakouska,
ze Spolkové republiky Německo, z Itálie a ze Slovenské republiky. Koncovými zařízeními
(cementárnami), jsou zařízení následujících společností (údaje platné ke dni vznesení
dotazu):
Cement Hranice, a.s., Bělotínská 288, 753 01 Hranice I – Město (3 rozhodnutí);
Českomoravský cement, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá – Horákov (7 rozhodnutí, přičemž
konec platnosti jednoho z těchto rozhodnutí je 31. prosince 2020);
Českomoravský cement, a.s., K Cementárně 25, 153 02 Praha 5 – Radotín (1 rozhodnutí);
Lafarge Cement, a.s., Čížkovice čp. 27, 411 12 Čížkovice (5 rozhodnutí).
Cementárna CEMEX Czech Republic, s.r.o., Tovární 296, 538 04 Prachovice, je zařízením
provádějícím následné využití jiné než předběžné (energetické využití) v případě
přeshraniční přepravy (dovozu) odpadů, které jsou předmětem dotazu v bodě 1 a 2, jak
je mj. uvedeno v přiložených rozhodnutích.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
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v z. Mgr. Dominika Pospíšilová
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