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R O Z H O D N U T Í  

 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, 
jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 26 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále 
i jen „zákon o odpadech“), dle §§ 67-69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále i jen „správní řád“) 
 
 
společnosti   ResponoCom s.r.o. 
se sídlem  Cukrovarská 486/16, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 
IČO    10828001 
 
 
I. 

vydává povolení k obchodování s odpady 
podle § 26 odst. 1 zákona o odpadech 

 
pro následující druhy odpadů, zařazené dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a 
posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů); katalogové číslo odpadu, kategorie odpadu, název 
odpadu:   
 

- 15 01 01, O, Papírové a lepenkové obaly,  
- 15 01 02, O, Plastové obaly, 
- 15 01 07, O, Skleněné obaly, 
- 20 01 01, O, Papír a lepenka, 
- 20 01 02, O, Sklo, 
- 20 01 39, O, Plasty, 
- 20 01 40, O, Kovy.  

 

 

II. 
Toto povolení k obchodování s odpady je vydáno s dobou platnosti do 31.08.2024. 
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O d ů v o d n ě n í 
 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále i jen „krajský úřad“) obdržel dne 
24.08.2021 žádost společnosti ResponoCom s.r.o. se sídlem Cukrovarská 486/16, Vyškov-Město, 
682 01 Vyškov, IČO 10828001 (dále i „žadatel“), o vydání povolení k obchodování s odpady podle 
§ 26 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a to pro odpady uvedené ve výroku tohoto 
rozhodnutí (dále i jen „navržené odpady“). 

K žádosti byly doloženy tyto doklady: 
- výpis z obchodního rejstříku, údaje platné ke dni 03.08.2021 (ResponoCom s.r.o.), 
- výpis z živnostenského rejstříku ze dne 14.07.2021 (ResponoCom s.r.o.), 
- výpis z živnostenského rejstříku ze dne 23.07.2021 (ResponoCom s.r.o.). 

 
Krajský úřad prověřil 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 dle bodu 6. přílohy č. 3 k zákonu o odpadech. Tento bod také 
stanoví náležitosti samotného povolení k obchodování s odpady, jež zahrnují také uvedení osob 
oprávněných jednat jménem žadatele. Osoby oprávněné jednat jménem žadatele jsou přímo 
jednatelé společnosti ResponoCom s.r.o., a to pan Ing. Roman Celý, DiS. a Ing. Milan Černošek, není 
tedy důvod jednatele citovat ve výrokové části rozhodnutí, neboť se jedná přímo o statutární orgán. 
Tyto informace jsou veřejně dostupné ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin (oficiální server českého 
soudnictví www.justice.cz).  

Dále krajský úřad posoudil, že navržené odpady běžně mají kladnou hodnotu; ta je v každém 
jednotlivém případě předání odpadu podmínkou, aby jej obchodník mohl na základě tohoto 
povolení převzít.  

Krajský úřad upozorňuje společnost na další povinnosti a omezení při obchodování s odpady, které 
jsou uvedeny v § 44 zákona o odpadech. Zejména, obchodník s odpady 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. 

Dále, 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. 

V souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byla žadatelem splněna poplatková 
povinnost dle položky 122 písm. b) sazebníku tohoto zákona ve výši 500 Kč. Tato částka byla přijata 
na účet Jihomoravského kraje dne 27.08.2021 pod variabilním symbolem: 6136142041.  

Povolení je na základě ust. § 26 odst. 2 zákona o odpadech vydáno na dobu určitou. Z důvodu 
zajištění souladu předmětného obchodování s odpady s koncepčními závaznými dokumenty kraje 
vydanými podle zákona o odpadech, zejména s obecně závaznou vyhláškou Jihomoravského kraje 
č. 1/2016 Sb., kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského 
kraje 2016 – 2025, a dále s ohledem na novost právní úpravy obchodování s odpady a na změny 
v hodnotě odpadů vyvolané novými povinnostmi plynoucími ze zákona o odpadech účinného od 
01.01.2021 je povolení vydáno na dobu uvedenou ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Krajský úřad dále společnosti sděluje, že jí současně s vydáním tohoto povolení přidělil v souladu 
s ustanovením § 96 odst. 4 zákona o odpadech identifikační číslo obchodníka: COB00024. 
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Společnost je povinna toto číslo uvádět při plnění evidenčních a ohlašovacích povinností obchodníka 
podle §§ 94 a 95 zákona o odpadech, tj. zejména při hlášení údajů o činnosti dle § 95 odst. 1 zákona 
o odpadech a při podávání hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence dle § 95 odst. 4 zákona 
o odpadech; stejně tak je povinna toto číslo užívat na příslušných dokladech podle § 44 zákona 
o odpadech. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí prověřil předložené podklady 
a shledal, že nakládání s odpady ve smyslu obchodování s nimi podle tohoto povolení je v souladu 
s právními předpisy stanovenými na úseku odpadového hospodářství, proto správní orgán rozhodl 
tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.  

 

 

 

P o u č e n í 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho 
doručení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. Odvolání se podává v takovém 
počtu stejnopisů, aby každý účastník řízení obdržel jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo 
správnímu orgánu. 

 

 

 

Ing. Mojmír Pehal v. r. 
vedoucí odboru 
 
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Marcela Jarešová 
 
 
Rozdělovník: 
obdrží do vlastních rukou 
- ResponoCom s.r.o., Cukrovarská 486/16, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov (do DS) 
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