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Rozhodnutí
Výroková část
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“),
jako věcně a místně příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti odpadového
hospodářství podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 26 odst. 1, § 96 odst. 4, § 126 písm. j) a § 152 odst. 1 zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), ve správním řízení podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), o žádosti ze dne
8. 9. 2021 právnické osoby ARCIMPEX s.r.o., IČO 155 02 511, se sídlem K Čističce 53, 739 25 Sviadnov
(dále jen „žadatel“), o vydání povolení k obchodování s odpady podle § 26 odst. 1, 2 a 4 zákona
o odpadech rozhodl takto:
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Podle § 26 odst. 1 zákona o odpadech se žadateli povoluje obchodování s následujícími
odpady, kategorie ostatní odpad, zařazenými dle druhu odpadu podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.,
o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů):
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Kovové odpady
Okuje z válcování
Tvrdý zinek
Piliny a třísky železných kovů
Úlet železných kovů
Piliny a třísky neželezných kovů
Úlet neželezných kovů
Odpady ze svařování
Kovové obaly
Nádrže na zkapalněný plyn
Železné kovy
Neželezné kovy
Měď, bronz, mosaz
Hliník
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Olovo
Zinek
Železo a ocel
Cín
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování
Železný a ocelový odpad
Neželezný odpad
Železné kovy
Neželezné kovy
Kovy

II.

Podle § 26 odst. 2 zákona o odpadech se toto povolení vydává na dobu určitou, a to do
31. srpna 2027.

III.

Podle § 96 odst. 4 zákona o odpadech se žadateli přiděluje identifikační číslo obchodníka
s odpady COT00083.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
ARCIMPEX s.r.o., IČO 155 02 511, se sídlem K Čističce 53, 739 25 Sviadnov

Odůvodnění
Na základě žádosti doručené krajskému úřadu dne 8. září 2021 bylo zahájeno správní řízení ve věci vydání
povolení k obchodování s odpady podle § 26 odst. 1, 2 a 4 zákona o odpadech.
Krajský úřad vycházel při posuzování předmětné žádosti zejména z následujících podkladů:
-

žádosti žadatele,
výpisu z obchodního rejstříku žadatele, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70716,
plné moci udělené žadatelem jeho zplnomocněnému zástupci k zastupování žadatele v předmětném
správním řízení.

Podle § 26 odst. 1 zákona o odpadech platí následující. „Obchodovat s odpady může pouze právnická nebo

podnikající fyzická osoba, která má sídlo nebo odštěpný závod na území České republiky, a to na základě
a v souladu s povolením k obchodování s odpady vydaným krajským úřadem příslušným podle sídla osoby,
která o vydání povolení žádá. Pokud žádá o vydání povolení osoba se sídlem mimo území České republiky, je
k vydání povolení příslušný Magistrát hlavního města Prahy. Krajský úřad může v povolení stanovit podmínky,
které zajistí dostatečnou ochranu životního prostředí a zdraví lidí.“
Podle citovaného ustanovení posoudil krajský úřad předmětnou žádost žadatele, přičemž shledal, že ji lze plně
vyhovět. Žádost měla obsahové náležitosti podle přílohy č. 3 zákona o odpadech. U žadatele nebylo zjištěno
omezení pro vydání povolení ve smyslu ustanovení § 27 zákona o odpadech.
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Pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích povinností přidělil krajský úřad s odkazem na ustanovení § 96
odst. 4 zákona o odpadech a § 31 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, žadateli
identifikační číslo obchodníka s odpady COT00083.
Udělený souhlas k obchodování s odpady byl udělen na dobu určitou s ohledem na ustanovení § 26 odst. 2
zákona o odpadech. Podle tohoto ustanovení se povolení k obchodování s odpady „vydává na dobu určitou,

nejdéle na dobu 6 let. Dobu platnosti povolení k obchodování s odpady krajský úřad prodlouží na základě
žádosti obchodníka s odpady vždy nejdéle o dalších 6 let, pokud jsou splněny podmínky pro jeho vydání.
Pokud obchodník s odpady požádá o prodloužení do 6 měsíců před uplynutím doby, na niž bylo povolení
vydáno, povolení nezaniká, dokud nebude o žádosti pravomocně rozhodnuto.“
Krajský úřad upozorňuje žadatele na povinnosti obchodníka s odpady podle § 44 odst. 2, 3 a 4 zákona
o odpadech. Žadatel jako obchodník s odpady se stává vlastníkem odpadu a má všechny povinnosti
obchodníka s odpady ve vztahu k tomuto odpadu okamžikem zahájení přepravy odpadu z provozovny nebo
zařízení, ze kterého odpad přebírá, nebo okamžikem převzetí od jiného obchodníka. S převzatým odpadem
nesmí nakládat jiným způsobem než s ním obchodovat a přepravovat jej. Žadatel smí odpady předat pouze do
zařízení k úpravě odpadu nebo zařízení k využití odpadu nebo jinému obchodníkovi s odpady; v okamžiku
zahájení přepravy musí mít převzetí zajištěno písemnou smlouvou. Pokud žadatel přebírá odpady od jiného
obchodníka, smí je předat pouze do zařízení k úpravě odpadu nebo do zařízení k využití odpadu. Ze smluv
mezi žadatelem a obchodníkem s odpady musí být zřejmé, kdo je vlastníkem odpadu během přepravy a má
všechny povinnosti k přepravovanému odpadu. Žadatel musí za převzatý odpad poskytnout osobě, která mu
odpad předává, úplatu. Odpady není možné přebírat od nepodnikajících fyzických osob.
Podle § 95 odst. 1 zákona o odpadech, je žadatel povinen ohlásit zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení
činnosti. Ke splnění této povinnosti ve smyslu § 28 odst. 2 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, se postupuje podle přílohy č. 16 předmětné vyhlášky.
Krajský úřad dále dodává, že toto povolení se nevztahuje na odpady, s nimiž je obchodování vyloučeno
na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, který upravuje předávání výrobků
s ukončenou životností jako odpadů tak, že je vázáno na konkrétní způsob nakládání, a tudíž obchodování
s nimi je v tomto předávacím řetězci nemožné.
Správní poplatek za vydání rozhodnutí ve výši 500 Kč dle položky č. 122 písm. b) sazebníku – přílohy zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl žadatelem uhrazen dne
22. září 2021.
S ohledem na vše uvedené krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 a následujících správního řádu. Odvolání se podává
k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u zdejšího krajského úřadu, a to ve lhůtě dle § 83 odst. 1
správního řádu, tedy do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání musí mít náležitosti uvedené
v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení,
jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Včas podané a přípustné odvolání
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proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Michal Rásocha
vedoucí oddělení
odpadového hospodářství

Obdrží
-

ARCIMPEX s.r.o., K Čističce 53, 739 25 Sviadnov
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