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Rozhodnutí v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad.

R O Z H O D N U T Í č. 40
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán státní
správy (dále jen „Krajský úřad“) dle § 2 odst. 2, § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích („krajské zřízení“), ve znění pozdějších předpisů, dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění (dále jen „správní řád“) a v souladu s § 78 odst. 2 písm. i) a odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“),
vydává po provedeném správním řízení rozhodnutí, že
odřezky neznečištěného dřeva a piliny vznikající při výrobě forem a rozměrově pozměněné sklářské formy
obchodní firmy:
sídlo:
IČ:

Glass Atelier Morava, s. r. o.
Vizovice, Nádražní 1133, PSČ 763 12
253 44 650
nejsou odpadem
ve smyslu § 3 zákona o odpadech.

Účastníkem správního řízení při rozhodování v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad,
je dle § 27, odst. 1 písm. a) správního řádu vlastník dřevěných odřezků, pilin a forem společnost Glass
Atelier Morava, s. r. o., se sídlem Vizovice, Nádražní 1133, IČ: 253 44 650.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 26. dubna 2018 žádost společnosti Glass Atelier Morava, s. r. o. (dále jen „původce“)
o vydání rozhodnutí v pochybnostech, zda jsou odřezky dřeva a piliny vznikající při výrobě forem a rozměrově
pozměněné sklářské formy odpadem.
Krajský úřad dnem podání žádosti zahájil správní řízení. V průběhu tohoto řízení zkoumal, zda jsou naplněny
podmínky pro zařazení uvedené movité věci mezi odpady ve smyslu § 3 zákona o odpadech.
Podle § 3 odst. 1 zákona o odpadech je odpadem každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl
nebo povinnost se jí zbavit. Dle § 3 odst. 2 zákona o odpadech dochází ke zbavování se odpadu vždy, kdy osoba
předá movitou věc k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné
ke sběru nebo výkupu odpadů podle zákona o odpadech bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo
úplatný převod. Ke zbavování se odpadů dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba sama.
Podle § 3 odst. 5 zákona o odpadech movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba
nebo získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud jsou splněna předepsaná kritéria.
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IČ: 708 91 320
tel.: 577 043 382
e-mail: petr.janecek@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Krajský úřad v průběhu řízení zkoumal, zda jsou ve smyslu ustanovení § 3 zákona o odpadech naplněny podmínky
pro zařazení odřezků neznečištěného dřeva a pilin vznikajících při výrobě forem a rozměrově pozměněných sklářských
forem, mezi odpady nebo zda budou vedlejším produktem, pokud budou využívány jako palivové dříví.
Společnosti Glass Atelier Morava, s. r. o. (původce) provozuje ve Vizovicích sklářský ateliér s tradiční ruční výrobou
sklářských výrobků určených pro stolování nebo dekoraci, či jako výtvarné doplňky interiérů. Roztavený vysoce kvalitní
bezolovnatý křišťál se ručně tvaruje foukáním a formováním a vzniká tak originální sortiment výrobků. Ruční tvarování
skla na huti zahrnuje především nabírání skla, foukání skla pomocí sklářské píšťaly do dřevěných forem a formování
skla pomocí různých pomůcek do požadovaného tvaru.
Společnosti Glass Atelier Morava, s. r. o. zpracovává při výrobě sklářských forem a různých pomůcek pro tvarování
horkého skla kvalitní bukové dřevo. Při práci formaře vznikají jako nedílná součást pracovního postupu odřezky
neznečištěného bukového dřeva a piliny.
Dřevěné formy, přicházející na huti do styku se žhavou skleněnou hmotou se postupně opotřebovávají a proto musí být
pravidelně vyměňovány.
O odřezky neznečištěného dřeva a piliny vznikající při výrobě forem a rozměrově pozměněné sklářské formy je zájem
na trhu. Prakticky se nijak neliší od běžně prodávaného palivového dříví a protože splňují všechny potřebné požadavky
pro jejich další využití jako paliva, je po nich mezi zákazníky poptávka. Pro usnadnění další bezpečné manipulace,
je původce ukládá do pytlů ve formárně, případně na jiném vhodném chráněném místě v provozovně. Dřevěné
odřezky, piliny a bukové formy vede původce ve skladové evidenci jako palivové dříví. Předání zákazníkům probíhá
na základě dodacích listů a příjmových dokladů s identifikací přebírajících osob. Každý vystavený doklad pro jednotlivé
zákazníky obsahuje také poučení o využití paliva v tomto znění: Tato dřevní hmota je určena jako palivo pro spalovací
zdroj na tuhá paliva v souladu s podmínkami výrobce tohoto zařízení.
Původce garantuje, že dodávané palivové dříví nebude nijak znečištěno, či kontaminováno škodlivými látkami. Nehrozí
tedy znečištění životního prostředí samotným dřevem a ani při termickém využití nebude znečišťováno životní prostředí
či ohrožováno lidské zdraví.
Pokud se v provozovně vyskytne dřevo znečištěné nebo jakkoli kontaminované, bude vždy ukládáno odděleně.
Pracovníci původce budou proškoleni tak, aby s ním nakládali jako s nebezpečným odpadem. Takové dřevo bude jako
odpad předáno pouze oprávněné firmě k řádnému odstranění podle zákona o odpadech.
Krajský úřad v průběhu správního řízení dospěl k závěru, že odřezky neznečištěného dřeva a piliny vznikající při výrobě
forem a rozměrově pozměněné sklářské formy vznikající při tvarování skla ve sklářském ateliéru společnosti Glass
Atelier Morava, s. r. o. nejsou odpadem, ale jsou vedlejším produktem výroby, neboť jsou v jejich případě splněny
podmínky stanovené v § 3 odst. 5 zákona o odpadech.
Jejich využití jako paliva představuje jednu z možností účelného uplatnění tohoto vedlejšího produktu na trhu.
Na základě výše uvedených skutečností rozhodl Krajský úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
To znamená, že s odřezky neznečištěného dřeva a pilinami vznikajícími při výrobě forem a s rozměrově pozměněnými
sklářskými formami vznikajícími ve sklářském ateliéru společnosti Glass Atelier Morava, s. r. o. může být nakládáno
mimo režim zákona o odpadech.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě
15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR s uvedením rozsahu, v jakém
je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení,
jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady
správní orgán, který rozhodnutí napadené odvoláním vydal (§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má
v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí
je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.
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Na vědomí - Česká inspekce životního prostředí, Brno
Rozhodnutí č.j.: KUZL 30520/2018 ze dne 21.5.2018
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