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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 - pneumatiky předané
společností AUTO ČECHÁK s.r.o., se sídlem Plzeňská 989/37, 150 00 Praha – Smíchov,
IČ: 25851136, společnosti AVELI z.s., se sídlem Hodolanská 36/38, 779 00 Olomouc Hodolany, IČ: 61985333 (v roce 2013 v počtu 2100 ks a v roce 2014 v počtu 2900 ks)
uložené v severozápadní části pozemku parc. č. 3336/24 v k. ú. Lipník nad Bečvou
v areálu skládky odpadů Lipník nad Bečvou 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 - pneumatiky předané
společností AUTO ČECHÁK s.r.o., Plzeňská 989/37, 150 00 Praha – Smíchov,
IČ: 25851136 (dále jen „AUTO ČECHÁK s.r.o.“) společnosti AVELI z.s., Hodolanská
36/38, 779 00 Olomouc - Hodolany, IČ: 61985333 (dále jen „AVELI z.s.“) (v roce 2013
v počtu 2100 ks a v roce 2014 v počtu 2900 ks) uložené v severozápadní části pozemku
parc. č. 3336/24 v k. ú. Lipník nad Bečvou v areálu skládky odpadů Lipník nad Bečvou
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 77984/2015 ze dne 26. 8. 2015 oznámil zahájení
správního řízení ve výše uvedené věci všem známým účastníkům řízení: AVELI z. s.
a AUTO ČECHÁK s.r.o.

Současně s oznámením o zahájení správního řízení vyzval krajský úřad účastníky 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 77985/2015 ze dne 26. 8. 2015, kterým byla tato lhůta stanovena.
Ve stanovené lhůtě byla krajskému úřadu dne 11. 9. 2015 prostřednictvím
doručena vyjádření účastníků
řízení, týkající se předmětné věci, jejímiž přílohami byly protokoly o předání a převzetí
předmětných pneumatik ze dne 22. 12. 2013 a 1. 10. 2014 a kopie výpisů z obchodního
rejstříku společnosti AVELI z.s. a AUTO ČECHÁK s.r.o. (předložené přílohy nebyly novými
doklady v řízení, neboť byly součástí podnětu ČIŽP, na jehož základě bylo správní řízení
zahájeno). Vzhledem k tomu, že spisová dokumentace poskytovala dostatečný podklad
pro vydání rozhodnutí, krajský úřad dal následně účastníkům řízení dopisem č. j.: KUOK
83407/2015 ze dne 15. 9. 2015 možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí,
k čemuž usnesením č. j.: KUOK 83410/2015 ze dne 15. 9. 2015 stanovil lhůtu 15 dní
od doručení citovaného usnesení. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.
Krajský úřad tak při rozhodování v pochybnosti vycházel z následujících skutečností:
Společnost AUTO ČECHÁK s.r.o. předala dne 22. 12. 2013 celkem 2100 ks pneumatik
a dne 1. 10. 2014 celkem 2900 ks pneumatik společnosti AVELI z.s. Pneumatiky byly
umístěny na hromadě na pozemku parc. č. 3336/24 v k. ú. Lipník nad Bečvou v areálu
skládky odpadů Lipník nad Bečvou, jejímž provozovatelem je AVELI z.s.
Přestože účastníci řízení v průběhu řízení o odstranění pochybností, a to ani na výzvu
obsaženou v oznámení o zahájení správního řízení č. j.: KUOK 77984/2015 ze dne
26.8. 2015, nepředložily žádné důkazy, které by prokazovaly opak úmyslu zbavit se
předmětné movité věci, zabýval se krajský úřad informacemi uvedenými ve vyjádření
doručeném krajskému úřadu dne 11. 9. 2015.
Z citovaného vyjádření vyplývá, že použité pneumatiky měly být předány v rámci
živnostenské činnosti účastníků řízení „velkoobchod a maloobchod“, a to za účelem
dalšího prodeje, neboť použité pneumatiky již neměly hloubku hlavních dezénových
drážek a zářezů dostatečnou pro provoz v zimním období, ale údajně by je bylo možné
použít v letním období, popř. protektorovat. Důvodem předání dle daného vyjádření byl
nedostatek volných prostor k uskladnění pneumatik v provozovně AUTO ČECHÁK s.r.o.,
Hodolanská 36, 779 00 Olomouc.
S uvedenou argumentací se krajský úřad neztotožnil a považuje ji za účelovou zejména
z následujících důvodů:
1) Je zřejmé, že použité pneumatiky vznikají společnosti AUTO ČECHÁK s.r.o. při její
podnikatelské činnosti (provoz pneuservisu). Použité pneumatiky přitom vznikají tehdy,
rozhodne-li se majitel vozidla, že pneumatiky jsou již „sjeté“ nebo vykazují jinou vadu,
resp. poškození, pro které je není možné či bezpečné dále užívat. Pokud by společnost
AUTO ČECHÁK s.r.o. přesto považovala použité pneumatiky za dále použitelné, jistě by
tyto pneumatiky nabídla k prodeji v rámci vlastní podnikatelské činnosti (provozování
pneuservisu), z čehož by měla zisk, popřípadě by je odevzdala v rámci tzv. zpětného
odběru pneumatik, což je běžná praxe. Ani jednu z těchto variant společnost AUTO
ČECHÁK s.r.o. nevyužila a předala použité pneumatiky společnosti AVELI z.s., jehož
jedinou činností bylo provozování skládky odpadů, kde jsou použité pneumatiky
standardně využívány jako odpad k technickému zabezpečení skládky.
2) Dle údajů z živnostenského rejstříku společnost AVELI z.s. volnou ohlašovací živnost
„velkoobchod a maloobchod“ zahájila dne 18. 5. 2015, tedy po vlastním převzetí
předmětných pneumatik a současně po kontrole ČIŽP, která dle protokolu ČIŽP č. j.:
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ČIŽP/48/IPP/0542815.020/15/OAJ ze dne 27. 2. 2015 proběhla ve dnech 13. 10. 2014,
14. 10. 2014, 15. 10. 2014 a 15. 12. 2014. V době převzetí pneumatik tak společnost
AVELI z.s. podnikala pouze v oboru nakládání s odpady.
3) Původní účelové určení pneumatik zjevně zaniklo, neboť nejen, že nebyly společností
AUTO ČECHÁK s.r.o., coby provozovatelem pneuservisu, prodávány zákazníkům, ale po
předání byly v areálu skládky uloženy na hromadě (jak vyplývá mj. z citovaného protokolu
ČIŽP), aniž by byly roztříděny dle druhu, konstrukce, účelu, stáří či jinak, ale především
způsob jejich uložení prakticky vylučuje jejich další použití, neboť základním obecným
požadavkem na skladování pneumatik je, že musí být skladovány očištěné na suchém
chladném tmavém místě tak, aby byly chráněny před vlhkostí, vysokými teplotami,
ultrafialovým zářením, mastnotou a chemikáliemi. Bez ohledu na stáří pneumatik a jejich
případné vady či poškození tak nelze důvodně předpokládat, že by tyto mohly být nadále
užívány k jejich původnímu účelu.
Z výše uvedených informací je zjevné, že předmětem převodu byly pneumatiky, kterých se
společnost AUTO ČECHÁK s.r.o. zbavovala jejich předáním osobě oprávněné k nakládání
s odpady AVELI z.s., a to do zařízení k odstraňování odpadů „Skládka odpadů Lipník nad
Bečvou“, kde jsou použité pneumatiky dle schváleného provozního řádu této skládky
standardně využívány jako odpad k technickému zabezpečení této skládky, což je způsob
využití odpadu, který je v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového
hospodářství a současně v souladu s platným provozním řádem předmětné skládky.
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 - pneumatiky předané společností
AUTO ČECHÁK s.r.o. společnosti AVELI z.s. (v roce 2013 v počtu 2100 ks a v roce 2014
v počtu 2900 ks) uložené v severozápadní části pozemku parc. č. 3336/24 v k. ú. Lipník
nad Bečvou v areálu skládky odpadů Lipník nad Bečvou 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

3/4

Č. j.: KUOK 93176/2015

Rozdělovník
Obdrží do datové schránky:
-

AVELI z. s., Hodolanská 36/38, 779 00 Olomouc - Hodolany

-

AUTO ČECHÁK s.r.o., Plzeňská 989/37, 150 00 Praha – Smíchov

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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