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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. 19
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 recyklovatelné produkty
PVC flex měkčený = odřezky neznečištěných PVC fólií, PVC neměkčený v podobě prášků, drti, přetoků ztuhlého plastu,
PVC nelehčený s obsahem ≥ 6% změkčovadel, v podobě rolí, listů, plátů, tabulí, desek o tloušťce do 1 mm a
PVC nelehčený s obsahem ≥ 6% změkčovadel, v podobě fólií o tloušťce do 1 mm vznikajících při výrobě a zpracování
PVC plastů, které ze Spojených států amerických k dalšímu využití dovezla do České republiky
obchodní firma:
sídlo:
IČ:

EKOTREND Ludky s. r. o.
Ludkovice 197, PSČ 763 41
255 55 359

ve čtyřech kontejnerech:

kontejner č. CMAU7910096 - zaevidován pod číslem 19CZ64000011WZC4G6,
kontejner č. APHU6881272 - zaevidován pod číslem 19CZ6400001AZGT7W7,
kontejner č. TRLU7036379 - zaevidován pod číslem 19CZ64000018Y787U8 a
kontejner č. APHU6409712 - zaevidován pod číslem 19CZ6400001G65I4L6
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 výše uvedených produktů společnost EKOTREND Ludky s. r. o.,
se sídlem Ludkovice čp. 197, IČ: 255 55 359.
Odůvodnění
Krajský úřad obdržel dne 20. března 2019 žádost společnost EKOTREND Ludky s. r. o. o vydání rozhodnutí
v pochybnostech, zda jsou odpadem výše uvedené produkty, které vznikly při výrobě a zpracování PVC plastů
ve Spojených státech amerických a které byly do ČR přivezeny ve čtyřech kontejnerech.
Krajský úřad dnem podání žádosti zahájil správní řízení. V průběhu tohoto řízení zkoumal, zda jsou naplněny podmínky
pro zařazení uvedených movitých věcí 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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Krajský úřad v průběhu řízení zkoumal, zda jsou ve smyslu ustanovení § 3 zákona o odpadech naplněny podmínky
pro zařazení PVC produktů uvedených ve výroku rozhodnutí, mezi odpady nebo zda budou vedlejším produktem, pokud
budou po podrcení a zpracování na vytlačovacích strojích využívány jako surovina pro výrobu nových PVC výrobků.
Ve Spojených státech amerických ve výrobních firmách zpracovávajících polymer polyvinylchlorid (PVC) vznikly jako nedílná
součást pracovního postupu: ●- PVC měkčený = odřezky neznečištěných PVC fólií jako primární forma vedlejšího produktu
výroby, určeno k dalšímu zpracování (dále jen „VPV UDZ“) v podobě PVC flex měkčený,
●- PVC neměkčený, nemíšený s jinými látkami jako primární forma VPV UDZ v podobě prášků, drti a přetoků ztuhlého plastu,
●- PVC nelehčený s obsahem ≥ 6% změkčovadel, VPV UDZ v podobě rolí, listů, plátů, tabulí, desek o tloušťce do 1 mm v balících,
●- PVC nelehčený s obsahem ≥ 6% změkčovadel, VPV UDZ v podobě fólií o tloušťce do 1 mm v balících.
Krajskému úřadu bylo předloženo Prohlášení firmy Lakeland Polymers, LLC, se sídlem Boonton, USA, ze dne 19.2.2019,
které potvrzuje, že „Lakeland Polymers prodává EKOTREND Ludky materiál jako surovinu, to je recyklovatelný produkt,
nejedná se tedy o odpad“. Tyto plasty nakoupila společnost EKOTREND Ludky s. r. o., se sídlem Ludkovice čp. 197
a ve čtyřech kontejnerech - viz přiložená fotodokumentace:
kontejner č. CMAU7910096 - zaevidován pod číslem 19CZ64000011WZC4G6,
kontejner č. APHU6881272 - zaevidován pod číslem 19CZ6400001AZGT7W7,
kontejner č. TRLU7036379 - zaevidován pod číslem 19CZ64000018Y787U8 a
kontejner č. APHU6409712 - zaevidován pod číslem 19CZ6400001G65I4L6
je přivezla do České republiky.
Společnosti EKOTREND Ludky s. r. o., se sídlem Ludkovice čp. 197 provozuje v Ludkovicích zařízení ke sběru, výkupu
a využívání odpadů. Na předdrtičích a drtičích se zde upravují jednodruhové odpady plastů a pryže. V zařízení jsou
zpracovávány také materiály nakoupené jako plasty určené k přepracování. Tyto materiály odpovídají svým charakterem
a vznikem vedlejšímu produktu dle zákona o odpadech. Plastové materiály přivezené ze Spojených států amerických
se v provozovně drtí, homogenizují a dále míchají s dalšími přísadami, jako jsou plniva, změkčovadla a aditiva. Poté se
materiály zpracovávají na vytlačovacích strojích (tzv. extruderech) a čistí na sítech. Výstupní výrobky regranuláty se používají
v plastikářském průmyslu v České republice k výrobě fólií např. střešních, bazénových, izolačních, významná část regranulátů
se prodává odběratelům do zahraničí.
Popsaná zásilka nebyla nijak znečištěna, či na pohled kontaminována škodlivými látkami. Nehrozí tedy znečištění životního
prostředí či ohrožení lidského zdraví. Přivezené PVC produkty jsou jakostní a čisté tak, že se 100% zrecyklují. Jejich
zpracováním v České republice nevznikají žádné odpady.
Krajský úřad v průběhu správního řízení dospěl k závěru, že PVC flex měkčený = odřezky neznečištěných PVC fólií, PVC
neměkčený v podobě prášků, drti, přetoků ztuhlého plastu, PVC nelehčený s obsahem ≥ 6% změkčovadel, v podobě rolí, listů,
plátů, tabulí, desek o tloušťce do 1 mm v balících a PVC nelehčený s obsahem ≥ 6% změkčovadel, v podobě fólií o tloušťce
do 1 mm v balících, které byly ve čtyřech kontejnerech přivezeny ze Spojených států amerických evidované pod celními
prohlášeními 19CZ64000011WZC4G6, 19CZ6400001AZGT7W7, 19CZ64000018Y787U8 a 19CZ6400001G65I4L6 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 vstupní suroviny při výrobě regranulátu představuje jednu z možností 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 recyklovatelnými PVC produkty, které byly ve čtyřech kontejnerech přivezeny ze Spojených států
amerických k dalšímu zpracování, 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.
Otisk
úředního
razítka
RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)
Příloha: fotografie přivezených plastů v kontejnerech, nedílná součást rozhodnutí
Rozdělovník
Obdrží účastník řízení - EKOTREND Ludky s. r. o.
Na vědomí
- Česká inspekce životního prostředí, Brno
Rozhodnutí č.j.: KUZL 19124/2019 ze dne 21.3.2019
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