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Dle rozdělovníku 

Odpověd* na žádost ojıoskąztnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 19. 8. 2020 

Vážený pane

Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí od Vás obdržel dne 19. 8. 2020 žádost O poskytnutí 
infonnací dle zákona č. 106/1999 Sb. Dle žádosti se jednalo O informace ohledně nakládání S odpady firem 
možnosti využití odpadu v režimu vedlejšího produktu. 

K danému uvádíme následující: V někteıých případech může být materiál považován za vedlejší produkt 
nebo přestal být odpadem. To, zda bude veden vevidenci jako odpad nebo se bude jednat o vedlejší 
produkt, posuzuje jeho původce. V případech, kdy není jasné, zda se jedná o odpad, rozhoduje krajský úřad 
na žádost vlastníka této movité věci nebo Zmoci úřední podle § 3 odst. 8 Zákona č. 185/200lSb., 
o odpadech v platném znění (dále jen Zákon o odpadech). 

Věc není odpadem, ale vedlejším produktem, pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 3 Odst. 5 zákona 
o odpadech. Konkrétně: Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není Výroba nebo 
získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud a) vzniká jako nedílná součást 
výroby, b) její další využití je zajištěno, c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem 
jiným, než je běžná Výrobní praxe a d) její další využití je V souladu se zvláštními právními předpisy a 
nepovede k nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví. 

Odpad přestává být odpadem, pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 3 odst. 6 zákona O odpadech. 
Konkrétně: Některé druhy odpadů přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad předmětem 
některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky: a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům, b) 
pro věc existuje trh nebo poptávka, c) věc Splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené 
zvláštními právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky, d) využití věci je V souladu se 
zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým dopadů na životní prostředí nebo lidské Zdraví a e) 
věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo použitelnýın předpisem 
Evropské unie. _ 
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vedoucí odboru životního prostředí 
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