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R O Z H O D N U T Í 
 

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 (dále jen „zákon o obalech“), a podle zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

 

rozhodlo 
 

na základě žádosti o prodloužení rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 7 zákona  

o obalech, kterou podala dne 23. prosince 2011 pod č. j. 101565/ENV/11, 

6456/720/11 společnost EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 
Praha 4, IČ 251 34 701, právně zastoupená Mgr. Janem Kořánem, advokátem 

advokátní kanceláře Kořán a Fiřt se sídlem Hybernská 32, 110 00 Praha 1, č. osv. 

ČAK 9074, 

 

takto: 
 

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, vydaného právnické 

osobě - společnosti EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21  
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Praha 4, IČ 251 34 701, rozhodnutím ministerstva č. j. OODP/9246/1440/3/02,  

ze dne 28. března 2002, se prodlužuje, a to na dobu do 31. prosince 2020. 

 

Odůvodnění 
 

Ministerstvo obdrželo dne 23. prosince 2011 prostřednictvím advokátní kanceláře 

Kořán a Fiřt se sídlem Hybernská 32, 110 00 Praha 1, žádost společnosti EKO-KOM, 

a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 251 34 701 (dále jen 

„žadatel“), právně zastoupené Mgr. Janem Kořánem, advokátem advokátní 

kanceláře Kořán a Fiřt, který se prokázal ke spisu přiloženou plnou mocí  

k zastupování před ministerstvem ke všem úkonům spojeným se zahájením  

a vedením správního řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí Ministerstva životního 

prostředí ze dne 28. března 2002 č. j. OODP/9246/1440/3/02 o autorizaci,  

o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci č. j. OODP/9246/1440/3/02, ze dne 

28. března 2002, k zajišťování sdruženého plnění pro prodejní, skupinové  

a přepravní obaly a pro všechny druhy obalů, a to do 31. prosince 2022. Rozhodnutí 

o autorizaci č. j. OODP/9246/1440/3/02, ze dne 28. března 2002, bylo žadateli 

vydáno ministerstvem na období od 30. března 2002 do 31. prosince 2005,  

přičemž bylo již prodlouženo rozhodnutím ministerstva ze dne 29. března 2005  

č. j. OODP/5442/05 do 31. 12. 2012. 

Ministerstvo návrh posoudilo z hlediska dodržení podmínek stanovených zákonem 

o obalech. Přitom konstatovalo, že jsou splněny náležitosti potřebné pro posouzení 

návrhu. Ministerstvo zároveň informovalo žadatele dopisem č. j.: 867/ENV/12, 

74/720/12 ze dne 5. 1. 2012, že posouzení projektu je zvláště složité vzhledem 

k tomu, že dosud nebyla dokončena příprava nové legislativní úpravy cílů recyklace 

a využití odpadů z obalů pro období po roce 2012.  

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 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 kontrol provedených ve dnech 

6. - 7. února 2007, 29. - 30. září 2009, 25. - 26. listopadu 2010 a 5. - 6. prosince 

2011. Ze závěrů protokolů uvedených kontrol (protokoly ze dne 5. března 2007,  

23. října 2009, 14. prosince 2010 a ze dne 20. prosince 2011) vyplývá, že v činnosti 

žadatele nebyly shledány nedostatky. Rovněž v podkladech, které byly předloženy 

jako nedílná součást žádosti, nebylo shledáno závad.  

Ministerstvo po zvážení stanovisek Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva 

zemědělství rozhodlo o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci  

č. j. OODP/9246/1440/3/02, ze dne 28. března 2002, do 31. prosince 2020,  
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a to s ohledem na časová omezení cílů ve využití a recyklaci odpadů z obalů 

navrhovaných v rámci aktuálního návrhu novely zákona o obalech, a také s ohledem 

na cíle stanovené Směrnicí 98/2008/ES, ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech  

a o zrušení některých směrnic. Posledně jmenovaná směrnice stanovuje období pro 

dosažení cílů recyklace resp. opětovného použití u některých odpadů z domácností, 

jejichž významnou součástí jsou též odpady z obalů, pro Českou republiku do konce 

roku 2020, 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 podat podle ustanovení § 83 odst. 1 ve spojení  

s § 152 odst. 1 správního řádu rozklad, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu  

se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost 

rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení 

tohoto rozhodnutí. Lhůta určená k podání rozkladu začíná v souladu  

s § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu běžet následující den po dni, kdy bylo toto 

rozhodnutí oznámeno. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí není přípustný. 

Podle § 152 odst. 2 správního řádu se rozklad podává k rozhodnutí ministrovi 

životního prostředí a to prostřednictvím ministerstva. 

 
 
 
 
 

                                                                                             Ing. Jaromír Manhart 
pověřen řízením odboru odpadů 

 

 

 

 

 

 


