
 

 
 

Krajský úřad Olomouckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc 
Č. j.: KUOK 66326/2022 
Spis. zn.: KÚOK/57170/2022/OŽPZ/7044 
Vyřizuje: Ing. Petr Březina 
Telefon: 585 508 647 
Datová schránka: qiabfmf 
E-mail: p.brezina@olkraj.cz 
 

Počet listů: 2 
Počet příloh: 0 
Počet svazků příloh: 0 

V Olomouci dne 21. 6. 2022 
 

ROZHODNUTÍ 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 
„krajský úřad“), jako orgán kraje v přenesené působnosti podle ustanovení § 67 odst. 
1 písm. g) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 10 a § 11 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný 
orgán výkonu státní správy na úseku odpadového hospodářství dle ustanovení § 26 
odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), rozhodl 
na základě žádosti účastníka řízení: 
 
Obchodní firma:  Grygar TRUCK s.r.o. 
Sídlo:  ČSA 905, 783 53 Velká Bystřice 
IČ: 29390338 

 

(dále též „žadatel“) 

  

takto: 

ve smyslu § 26 odst. 1 zákona o odpadech se žadateli 
 

vydává povolení k obchodování s odpady  

 
identifikační číslo obchodníka: COM00011 

 

pro následující druhy odpadů, zařazené dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů): 

Kód odpadu Kategorie Název odpadu 
04 02 09 O Odpady z kompozitních tkanin (polyester) 
07 02 13 O Plastový odpad 
12 01 05 O Plastové hobliny a třísky 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 O Plastové obaly 
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15 01 06 O Směsné obaly 
16 01 19 O Plasty 
17 04 01 O Měď, bronz, mosaz 
17 04 02 O Hliník 
17 04 03 O Olovo 
17 04 04 O Zinek 
17 04 05 O Železo a ocel 
17 04 07 O Směsné kovy 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 
20 01 01 O Papír a lepenka 
20 01 39 O Plasty 
 

Fyzické osoby oprávněné jednat jménem žadatele: 

Martin Grygar, dat. nar. 25. března 1979, Svésedlická 1000, 783 53 Velká Bystřice 
 

Toto povolení k obchodování s odpady se vydává na dobu určitou do 21. 6. 2028. 

 

Odůvodnění 

Na základě žádosti účastníka řízení: Grygar TRUCK s.r.o., ČSA 905, 783 53 Velká 
Bystřice, IČ: 29390338, ze dne 27.05.2022, evidované pod č. j.: KUOK 57170/2022, 
o vydání povolení k obchodování s odpady podle § 26 odst. 1 zákona o odpadech, a 
to pro odpady uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí (dále též „navržené odpady“) 
zahájil krajský úřad správní řízení. 

Dle § 26 odst. 1 zákona o odpadech platí, že „obchodovat s odpady může pouze 
právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má sídlo nebo odštěpný závod na 
území České republiky, a to na základě a v souladu s povolením k obchodování s 
odpady vydaným krajským úřadem příslušným podle sídla osoby, která o vydání 
povolení žádá. Pokud žádá o vydání povolení osoba se sídlem mimo území České 
republiky, je k vydání povolení příslušný Magistrát hlavního města Prahy. Krajský 
úřad může v povolení stanovit podmínky, které zajistí dostatečnou ochranu životního 
prostředí a zdraví lidí.“. 

Dále dle § 26 odst. 2 zákona o odpadech „povolení k obchodování s odpady se 
vydává na dobu určitou, nejdéle na dobu 6 let. Dobu platnosti povolení k 
obchodování s odpady krajský úřad prodlouží na základě žádosti obchodníka s 
odpady vždy nejdéle o dalších 6 let, pokud jsou splněny podmínky pro jeho vydání. 
Pokud obchodník s odpady požádá o prodloužení do 6 měsíců před uplynutím doby, 
na niž bylo povolení vydáno, povolení nezaniká, dokud nebude o žádosti 
pravomocně rozhodnuto.“. 

Při posuzování žádosti tak vycházel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství zejména z těchto podkladů: 

- žádost o povolení k obchodování s odpady zpracovaná ve smyslu bodu 6 
přílohy č. 3 zákona o odpadech, 
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- elektronický náhled údajů z veřejné části živnostenského rejstříku týkající se 
žadatele (www.rzp.cz). 

Krajský úřad posoudil předloženou žádost včetně seznamu navržených odpadů dle 
zákona o odpadech a dalších souvisejících právních předpisů a shledal, že žádost 
obsahuje předepsané náležitosti a je zpracována v rozsahu přílohy č. 3, bodu 6 
zákona o odpadech. Tento bod také stanoví náležitosti samotného povolení 
k obchodování s odpady, jež zahrnují také uvedení osob oprávněných jednat 
jménem žadatele.  

Po posouzení došel krajský úřad k závěru, že navržené odpady na bázi kovu, papíru 
a plastu, jako odpady charakteru druhotné suroviny, mají běžně kladnou hodnotu; ta 
je v každém jednotlivém případě předání odpadu podmínkou, aby jej obchodník mohl 
na základě tohoto povolení převzít.  

Krajský úřad upozorňuje žadatele také na další povinnosti a omezení při 
obchodování s odpady, které jsou uvedeny v § 44 zákona o odpadech. Obchodník  
s odpady zejména musí za převzatý odpad poskytnout osobě, která mu odpad 
předává, úplatu. Osoba, která obchodníkovi s odpady odpad předává, nesmí 
obchodníkovi s odpady za převzetí odpadu poskytnout úplatu. Obchodník s odpady 
smí odpady předat pouze do zařízení k úpravě odpadu nebo zařízení k využití 
odpadu nebo jinému obchodníkovi s odpady. Obchodník s odpady, který přebírá 
odpady od jiného obchodníka, je smí předat pouze do zařízení k úpravě odpadu 
nebo do zařízení k využití odpadu. 

Obchodník může odpad pouze přepravovat a obchodovat s ním; uložení odpadu na 
určité místo není již obchodováním s odpady a obvykle vyžaduje povolení provozu 
zařízení dle § 22 odst. 1 zákona o odpadech. Obchodník s odpady nesmí přebírat 
odpad od nepodnikající fyzické osoby. 

Krajský úřad vydal v souladu s ustanoveními § 26 odst. 1 zákona o odpadech toto 
povolení k obchodování s odpady. 

Povolení je na základě ust. § 26 odst. 2 zákona o odpadech vydáno na dobu určitou, 
a to šest let, tedy do 21. 6. 2028. 

Sdělujeme žadateli, že krajský úřad současně s vydáním tohoto povolení přidělil 
žadateli v souladu s ustanovením § 96 odst. 4 zákona o odpadech (dále i jen 
„zákon“) identifikační číslo obchodníka ve tvaru: COM00011.  

Žadatel je povinen toto číslo uvádět při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností 
obchodníka podle §§ 94 a 95 zákona, tj. zejména při hlášení údajů o činnosti dle § 95 
odst. 1 zákona a při podávání hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence dle § 
95 odst. 4 zákona; stejně tak je povinen toto číslo užívat na příslušných dokladech 
podle § 44 zákona. 

Správní poplatek dle položky č. 122 písm. b) sazebníku správních poplatků zákona  
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen 
dne 2. 6. 2022. 

Na základě posouzení kompletnosti a správnosti předloženého materiálu dle zákona 
o odpadech a jeho prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 8/2021 Sb.,  
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o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) rozhodl krajský 
úřad tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno. 

Upozorňujeme, že tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí nebo vyjádření příslušných 
orgánů státní správy dle jiných právních předpisů. 

Změna osob oprávněných jednat jménem společnosti, je-li zapsána do veřejného 
rejstříku, nezakládá důvod ke změně tohoto rozhodnutí, a to s ohledem na změny 
těchto osob v rámci organizační struktury společnosti, které jsou prováděny běžně a 
jsou zřejmé z výpisu z obchodního rejstříku; není tak nutno současně provádět 
změnu tohoto rozhodnutí. 

Udělené povolení bude změněno nebo odejmuto tomu, kdo by jej využíval nad 
stanovený rozsah nebo v rozporu s právními předpisy nebo dojde-li ke změně 
podmínek rozhodných pro vydání tohoto povolení (§ 26 odst. 3 zákona o odpadech). 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu 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. Odvolání se 
podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník řízení obdržel jeden 
stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu. 

 
 
 
 (otisk úředního razítka) 

 
 Mgr. Tomáš Šrom 

vedoucí oddělení ochrany životního prostředí 
odboru životního prostředí a zemědělství 

Krajského úřadu Olomouckého kraje 
 

 
 
Rozdělovník:   
 

- Grygar TRUCK s.r.o., ČSA 905, 783 53 Velká Bystřice 
 
 
 

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Petr Březina 
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