MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 Praha 10, Vršovická 65

Č.j. OODP/5442/05

V Praze dne 29. března 2005

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný orgán státní
správy podle ustanovení § 32 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obalech“), na základě žádosti
doručené ministerstvu dne 22. prosince 2004 a provedeného řízení podle zákona č. 71/1967
Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „správní
řád“)

prodlužuje podle § 17 odst. 7 zákona o obalech platnost
rozhodnutí o autorizaci
k zajišťování sdruženého plnění pro spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly (§ 2 písm. a)
zákona o obalech) a pro všechny druhy obalů, vydané právnické osobě - společnosti EKOKOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701, rozhodnutím
ministerstva čj. OODP/9246/1440/3/02, ze dne 28. března 2002,
na dobu do 31. prosince 2012.
Odůvodnění
Ministerstvu byla dne 22. prosince 2004 doručena prostřednictvím Advokátní
kanceláře Kříž a Bělina, se sídlem Dlouhá 13, 110 00 Praha 1, žádost společnosti EKO-KOM,
a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701 (dále jen „žadatel“), právně
zastoupené prof. JUDr. Miroslavem Bělinou, advokátem Advokátní kanceláře Kříž a Bělina,
který se prokázal ke spisu přiloženou plnou mocí k zastupování před Ministerstvem životního
prostředí ve věci řízení podle § 17 odst. 7 zákona o obalech o prodloužení platnosti
rozhodnutí o autorizaci čj.OODP/9246/1440/3/02, ze dne 28. března 2002, ve smyslu § 17
odst. 7 zákona o obalech o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci
čj. OODP/9246/1440/3/02, ze dne 28. března 2002, k zajišťování sdruženého plnění pro
spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly a pro všechny druhy obalů, a to do 31. prosince
2015. Rozhodnutí o autorizaci čj. OODP/9246/1440/3/02, ze dne 28. března 2002, bylo
žadateli vydáno ministerstvem na období od 30.března 2002 do 31. prosince 2005.
Vzhledem k tomu, že žadatel podle ustanovení § 17 zákona o obalech prokázal
způsobilost, tj. že splňuje zákonem stanovené podmínky a řádně hospodaří, ministerstvo
žadateli prodloužilo platnost rozhodnutí o autorizaci ve smyslu § 17 odst. 7 k zajišťování
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sdruženého plnění pro spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly a pro všechny druhy obalů.
Skutečnost, že žadatel splňuje zákonem stanovené podmínky a řádně hospodaří, byla ověřena
na základě provedených kontrol ve dnech 30.6.-1.7.2003 a 16.7.2003 a následně
6.-7.12.2004. Ze závěrů protokolů obou kontrol (protokol ze dne 18. prosince 2003
a protokol ze dne 12. ledna 2005) vyplývá, že v činnosti žadatele nebyly shledány závažnější
nedostatky. Rovněž v podkladech, které byly předloženy jako nedílná součást žádosti, nebylo
shledáno závad.
Prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí bylo ministrem životního prostředí dne
11. února 2005 akceptováno z toho důvodu, že se k tomuto datu k žádosti o prodloužení
platnosti rozhodnutí o autorizaci čj.OODP/9246/1440/3/02, ze dne 28. března 2002,
nevyjádřilo Ministerstvo zemědělství.
Ministerstvo po zvážení stanovisek obou ministerstev rozhodlo o prodloužení platnosti
rozhodnutí o autorizaci čj.OODP/9246/1440/3/02, ze dne 28. března 2002, do 31. prosince
2012, a to s ohledem na časová omezení cílů ve využití a recyklaci odpadů z obalů
vyplývajících z práva Evropských společenství, konkrétně ze směrnice Evropského
parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech ve znění směrnice 2004/12/ES
a směrnice 2005/20/ES. Posledně jmenovaná směrnice upravuje délku přechodného období
pro dosažení cílů recyklace a využití obalových odpadů pro Českou republiku do konce roku
2012, tedy shodně s délkou prodloužení rozhodnutí o autorizaci.
Ministerstvo vydává výše uvedené rozhodnutí na základě projednání s Ministerstvem
průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 61 odst. 1 správního řádu podat
rozklad k ministrovi životního prostředí do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to
prostřednictvím ministerstva.

Ing. Leoš K ř e n e k, v.r.
ředitel odboru odpadů

