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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. 3, § 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 7. září 2021 právnické osoby 
Uniwaste Eco s.r.o., IČO 027 90 408, se sídlem Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, (dále jen 
„žadatel“), o změnu povolení k obchodování s odpady, vydaného krajským úřadem podle § 26 
odst. 1, 2 a 4 zákona o odpadech rozhodnutím pod č. j. MSK 28889/2021 ze dne 16. března 2021, 
(dále jen „měněné rozhodnutí“), rozhodl podle § 26 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech takto: 

Ve výroku I měněného rozhodnutí se v celém rozsahu mění seznam odpadů, s nimiž je žadateli 
povoleno obchodování, a to tak, že povolení se vztahuje na následující odpady, kategorie ostatní 
odpad, zařazenými dle druhu odpadu podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování 
vlastností odpadů (Katalog odpadů): 

10 02 10 Okuje z válcování 
11 05 01 Tvrdý zinek 
11 05 02 Zinkový popel 
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 
12 01 02 Úlet železných kovů 
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů 
12 01 04 Úlet neželezných kovů 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11 
16 01 16 Nádrže na zkapalněný plyn 
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16 01 17 Železné kovy 
16 01 18 Neželezné kovy 
16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo 

platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07) 
16 08 03 Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů 

jinak blíže neurčené 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 
17 04 02 Hliník 
17 04 03 Olovo 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 06 Cín 
17 04 07 Směsné kovy 
17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování 
19 10 01 Železný a ocelový odpad 
19 10 02 Neželezný odpad 
19 12 01 Papír a lepenka 
19 12 02 Železné kovy 
19 12 03 Neželezné kovy 
20 01 01 Papír a lepenka 
20 01 39 Plasty 
20 01 40 Kovy 
 
Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Uniwaste Eco s.r.o., IČO 027 90 408, se sídlem Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava zastoupen 
na základě plné moci ze dne 22. února 2021 společností EP-EnviProtect s.r.o., IČO 278 43 238, se sídlem Za 
Můstkem 168, 735 52 Bohumín. 
 

Odůvodnění 

Na základě žádosti doručené krajskému úřadu dne 7. září 2021 bylo zahájeno správní řízení ve věci změny 
povolení k obchodování s odpady podle § 26 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech. 

Žádost je podávána z důvodu, že žadatel žádá o doplnění seznamu odpadu, se kterými může obchodovat, a to 
přidáním odpadů katalogových čísel 10 02 10, 11 05 01 a 11 05 02. 

Krajský úřad vycházel při posuzování předmětné žádosti zejména z následujících podkladů: 
- předmětné žádosti žadatele, 
- měněného rozhodnutí, včetně souvisejícího spisového materiálu, 
- výpisu z obchodního rejstříku žadatele. 

Krajský úřad po posouzení žádosti došel k závěru, že žádost byla předložena v souladu s podmínkami 
stanovenými v zákoně o odpadech. Žádosti bylo vyhověno v celém rozsahu, neboť krajský úřad neshledal 
důvody, které by bránili žádosti vyhovět. Ve zbylém rozsahu zůstává měněné rozhodnutí beze změny.  
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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 (dále jen „zákon 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. 

Vydání takového změnového rozhodnutí nepodléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

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 
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 
Uniwaste Eco s.r.o. prostřednictvím: EP-EnviProtect s.r.o., Za Můstkem 168, 735 52 Bohumín 
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