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E-mail: d.vojtech@kr-olomoucky.cz

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen
„krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy dle § 67 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 78 odst. 2
písm. i) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl
dnešního dne takto:
ve smyslu ustanovení § 3 zákona o odpadech se movitá věc - papír (noviny, časopisy,
knihy, letáky, lepenka a tiskopisy) v množství cca 0,5 tuny vykoupený společností IRKOBO
AGENCY s.r.o., se sídlem Holická 571, Olomouc – Hodolany, PSČ 779 00, IČ: 28617142
(dále jen „IRKOBO s.r.o.“) v období od 2. 8. 2014 do 3. 9. 2014 ve sběrně papíru na ulici
Na Letné v Olomouci (parc. č. 90/39 v k. ú. Olomouc - město)
považuje za odpad.

Odůvodnění
Dle ustanovení § 78 odst. 2 písm. i) zákona o odpadech rozhoduje krajský úřad
v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, a to na návrh vlastníka této
movité věci nebo z moci úřední.
Správní řízení o odstranění pochybností, zda se movitá věc - papír (noviny, časopisy,
knihy, letáky, lepenka a tiskopisy) v množství cca 0,5 tuny vykoupený společností IRKOBO
s.r.o., v období od 2. 8. 2014 do 3. 9. 2014 ve sběrně papíru na ulici Na Letné v Olomouci
(parc. č. 90/39 v k. ú. Olomouc - město) považuje ve smyslu ustanovení § 3 zákona
o odpadech za odpad, bylo zahájeno na základě podnětu České inspekce životního
prostředí, Oblastního inspektorátu Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc, IČ: 41693205
(dále též „ČIŽP“), která rozhodnutí ve výše uvedené věci potřebuje ke své další činnosti.
Krajský úřad dopisem č. j.: KUOK 67075/2015 ze dne 17. 7. 2015 oznámil zahájení
správního řízení ve výše uvedené věci jedinému účastníku správního řízení, a to
společnosti IRKOBO s.r.o.
Současně s oznámením o zahájení správního řízení vyzval krajský úřad účastníka řízení
k uplatnění případných návrhů, důkazů a připomínek k tomuto řízení (zejména pak
předložení veškerých dokladů týkajících se předmětné movité věci, způsobu nakládání
s ní, popřípadě jakékoliv další související podklady). K uplatnění případných důkazů

stanovil krajský úřad přiměřenou lhůtu 15 dní od doručení usnesení krajského úřadu
č. j.: KUOK 67084/2015 ze dne 17. 7. 2015, kterým byla tato lhůta stanovena.
Ve stanovené lhůtě nebyly účastníkem řízení předloženy žádné doklady. Vzhledem
k tomu, že spisová dokumentace poskytovala dostatečný podklad pro vydání rozhodnutí,
krajský úřad dal následně účastníku řízení dopisem č. j.: KUOK 73659/2015 ze dne
10. 8. 2015 možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí, k čemuž usnesením
č. j.: KUOK 73660/2015 ze dne 10. 8. 2015 stanovil lhůtu 15 dní od doručení citovaného
usnesení.
V průběhu stanovené lhůty se dne 17. 8. 2015 dostavil na krajský úřad zástupce účastníka
řízení, aby se seznámil s podklady pro vydání rozhodnutí.
Dne 21. 8. 2015 byl krajskému úřadu doručen dokument označený jako „Doložení
dokladů“, jehož přílohou byly kopie tří dokladů (účtenky za hotové – daňový doklad D
2439003, D 2439004 a D 2439005) o předání použitých knih, novin, časopisů, a letáků
Krajský úřad tak při rozhodování v pochybnosti vycházel z následujících skutečností:
Společnost IRKOBO s.r.o. prováděla ve sběrně papíru na ulici Na Letné v Olomouci (parc.
č. 90/39 v k. ú. Olomouc – město) v období od 2. 8. 2014 do 3. 9. 2014 výkup papíru
(novin, časopisů, knih, letáků, lepenky, tiskopisů apod.). Za uvedené období vykoupila cca
0,5 tuny papíru, jak vyplývá z protokolu o kontrole sepsaného pracovníky ČIŽP dne
23. 4. 2015. Výkup byl prováděn od fyzických osob, kterým byla po zvážení vydávána
stvrzenka „výkup papíru“ mj. obsahující údaj o množství vykoupeného papíru a výkupní
ceně za toto množství. Papír byl následně ukládán do garáže, s výjimkou části
kartonových obalů, které byly ukládány v sousední garáži na přívěsný vozík.
Přestože účastník řízení v průběhu řízení o odstranění pochybností, a to ani na výzvu
obsaženou v oznámení o zahájení správního řízení č. j.: KUOK 67075/2015 ze dne
17. 7. 2015, nepředložil žádné důkazy, které by prokazovaly opak úmyslu zbavit se
předmětné movité věci, přihlédl krajský úřad k vyjádření, které zaslal účastník řízení jako
námitky k protokolu ČIŽP ze dne 23. 4. 2014, a které jsou obsaženy v „Oznámení
o zahájení správního řízení o uložení pokuty…“ sepsaného ČIZP dne 5. 6. 2015 pod
značkou ČIŽP/48/OOH/SR01/1413106.001/15/OVS.
Z citovaného vyjádření účastníka řízení vyplývá, že vykupovaný papír třídí na kusy, které
prodává k původnímu účelu do antikvariátu a na ty, které předává jako odpad do vlastního
provozovaného mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů (provozováno na základě
rozhodnutí krajského úřadu Sp. Zn.: KÚOK/2356/2011/OŽPZ/262 ze dne 19. 1. 2011).
Ze spisové dokumentace tedy především vyplývá, že společnost IRKOBO s.r.o. prováděla
v průběhu roku 2014 výkup papíru. Předmětem výkupu byly zejména noviny, časopisy,
knihy, letáky, lepenka, tiskopisy atd. (dle informace uvedené na tabuli na místě výkupu, jak
je patrné z fotodokumentace pořízené ČIŽP dne 3. 9. 2014 (dále jen „fotodokumentace“)).
Dle téže tabule je výkupní cena dle množství až 1,7 Kč za kilogram. Místo výkupu bylo
označeno jako sběrna papíru.
Popsané činnosti (sběr a výkup) jsou dle § 4 odst. 1 zákona o odpadech způsoby
nakládání s odpady. Použití těchto pojmů samo o sobě neznamená, že vykupovaný papír
je odpadem. Nicméně skutečnost, že papír byl vykupován dle množství a nikoliv dle kvality
jednotlivých tiskovin (což by odpovídalo antikvariátní činnosti) ukazuje na to, že úmyslem
provozovatele byl výkup papíru, coby materiálu, a nikoliv tiskovin za účelem jejich využití
k původnímu účelu. Tuto skutečnost dosvědčuje také způsob uložení vykoupeného papíru
v garážích, kdy tento byl ukládán v hromadách dle druhu papíru a nikoliv např. tematicky.
S argumentací společnosti IRKOBO s.r.o., že byl vykupován papír, jehož původní účelové
určení nezaniklo, se nelze ztotožnit také proto, že s výjimkou knih nelze předpokládat, že
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by bylo možno tiskoviny typu novin či letáků užíti k jejich původnímu účelu, kdy tyto mají
za úkol informovat o aktuálním stavu věcí, přičemž v době jejich výkupu, resp. v době, kdy
by se reálně mohly dostat k dalšímu odběrateli, již tyto jistě aktuální nejsou. Pokud jde
o knihy, lze připustit, že tyto by za určitých okolností mohly být dále využity ke svému
původnímu účelu, ale že toto nebylo úmyslem společnosti IRKOBO s.r.o. je zřejmé
z ceníku vykupovaného papíru, který je součástí fotodokumentace, a který mimo novin,
časopisů a letáků, vlnité lepenky a kartonů uvádí výkup položek „knihy bez vazby“ či
„skartace, kancelářský papír“ (účelové určení těchto tiskovin již tedy jednoznačně zaniklo).
Z výše uvedených informací je zjevné, že předmětem výkupu byl papír, kterého se fyzické
osoby zbavují jako odpadu. Skutečnost, že společnost IRKOBO s.r.o. tento vykoupený
papír třídí, aby z něj případně oddělila knihy nebo časopisy, které by se daly předat do
antikvariátu, neznamená, že při výkupu tento papír není odpadem. V tomto případě se
jedná o třídění odpadu, a to, stejně jako jeho sběr, resp. výkup, je způsobem nakládání
s odpadem, byť za účelem jeho maximálního zhodnocení a využití.
Dle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o odpadech je každá movitá věc, které se osoba
zbavuje, má úmysl nebo povinnost se zbavit odpadem. Protože v průběhu řízení
o odstranění pochybností vedeného v souladu s § 78 odst. 2 písm. i) zákona o odpadech
nebyl prokázán opak úmyslu zbavit se předmětné movité věci, jejíž původní účelové
určení zaniklo, jak je uvedeno výše, je movitá věc - papír (noviny, časopisy, knihy, letáky,
lepenka a tiskopisy) v množství cca 0,5 tuny vykoupený společností IRKOBO s.r.o.
v období od 2. 8. 2014 do 3. 9. 2014 ve sběrně papíru na ulici Na Letné v Olomouci (parc.
č. 90/39 v k. ú. Olomouc – město) odpadem

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním
u Krajského úřadu Olomouckého kraje ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Lhůta
pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má odkladný účinek.

(otisk úředního razítka)
RNDr. Zdenka Vymazalová
vedoucí oddělení ochrany životního prostředí
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje
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Rozdělovník
Obdrží do datové schránky:
-

IRKOBO AGENCY s.r.o., Holická 571, 779 00 Olomouc – Hodolany

Obdrží do datové schránky na vědomí:
-

Česká inspekce životního prostředí, OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Dan Vojtěch
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