MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 Praha 10, Vršovická 65

Č.j. OODP/2433/05

V Praze dne 22. srpna 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 provedeného
řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen „správní řád“),

mění podle § 25 písm. a) zákona o obalech
rozhodnutí o autorizaci čj. OODP/9246/1440/3/02, ze dne 28. března 2002, 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 EKO-KOM,
a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701,
takto:
1. Příloha č. 1 rozhodnutí o autorizaci čj. OODP/9246/1440/3/02, ze dne 28. března 2002
(dále jen „rozhodnutí o autorizaci“), (Požadovaný rozsah recyklace a využití
obalového odpadu) se doplňuje pro roky 2006 - 2012 takto:
Materiál

do 31.12.2006
A
B
%
%
Papír a lepenka 60

do 31.12.2007
A
B
%
%
63

do 31.12.2008
A
B
%
%
65

do 31.12.2009
A
B
%
%
67

do 31.12.2010
A
B
%
%
69

do 31.12.2011
A
B
%
%
70

do 31.12.2012
A
B
%
%
70

Sklo
Plasty
Kovy
Dřevo
Celkem

66
25
36
6
49

67
25
39
8
50

68
26
41
9
52

69
26
44
11
53

70
27
47
13
54

70
27
50
15
55

65
24
33
4
47

50

50

52

54

56

58

60

2. V příloze č. 3 se v bodě 2 části „Rozsah informování spotřebitele“ věta „V každém
následujícím roce platnosti autorizace budou informace pro spotřebitele poskytovány tak,
aby zjištěný výsledek byl minimálně o 10 % větší než v předešlém roce.“ nahrazuje větou
„V každém následujícím roce platnosti autorizace budou informace pro spotřebitele podle
bodu 1 písm. a) poskytovány tak, aby zjištěný výsledek byl minimálně o 10 % větší než
v předešlém roce, počínaje rokem 2006 potom tak, aby bylo podle bodu 1 písm. a)
dosaženo informačního účinku a oslovení alespoň 90 % populace nad 8 let věku.“
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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
zastoupenou prof. JUDr. Miroslavem Bělinou, advokátem Advokátní kanceláře Kříž a Bělina,
ve smyslu § 25 písm. a) zákona o obalech, ve věci změny rozhodnutí o autorizaci,
k zajišťování sdruženého plnění pro spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly a pro
všechny druhy obalů. Právní zástupce se prokázal ke spisu přiloženou plnou mocí opravňující
k zastupování žadatele před ministerstvem ve výše uvedené věci.
Žadatel v bodu 1 své žádosti požadoval změnu přílohy č. 1 rozhodnutí o autorizaci, ve
smyslu doplnění požadovaného rozsahu recyklace a využití odpadů z obalů pro období let
2005-2015, a to dle návrhu uvedeném ve své žádosti. V bodu 2 své žádosti žadatel požadoval
změnu bodu 2 přílohy č. 3 rozhodnutí o autorizaci tak, aby v každém následujícím roce
platnosti rozhodnutí o autorizaci byly informace pro spotřebitele poskytovány tak, aby bylo
počínaje rokem 2006 dosaženo informačního účinku a osloveno alespoň 90% populace nad 8
let věku.
Ministerstvo, na základě projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu
a Ministerstvem zemědělství, vydalo k návrhu žadatele rozhodnutí čj. OODP/5444/05, ze dne
29. března 2005 (dále jen „rozhodnutí o změně autorizace“).
Tímto rozhodnutím ministerstvo nevyhovělo žadateli v bodě 1 žádosti a změnilo
rozhodnutí o autorizaci tak, že přílohu č. 1 upravující požadovaný rozsah recyklace a využití
obalového odpadu doplnilo v tabulce o nový sloupec pro roky 2006-2012 s tím, že hodnoty
požadovaného rozsahu recyklace a využití obalového odpadu pro jednotlivé obalové
materiály a celková hodnota recyklace a využití odpadů z obalů se stanovují ve výši shodné
s hodnotami závaznými ke dni 31. prosince 2005. Požadavku žadatele uvedeném v bodu 2
žádosti ministerstvo vyhovělo v plném rozsahu.
Proti rozhodnutí o změně autorizace podal žadatel dne 21. března 2005 rozklad,
v němž napadl rozhodnutí o změně autorizace v jeho bodu 1 výroku, který upravuje
požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadu. S bodem 2 výroku rozhodnutí
o změně autorizace se žadatel v podaném rozkladu ztotožnil. Podaný rozklad žadatel doplnil
podáním ze dne 13. června 2005, čj. M/21332/05.
Rozklad žadatele byl v souladu s ustanovením § 61 odst. 2 správního řádu předložen
spolu se spisovým materiálem k posouzení zvláštní (rozkladové) komisi ministra.
S přihlédnutím k návrhu rozkladové komise a po přezkoumání rozkladem napadeného
rozhodnutí v celém rozsahu v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 správního řádu podle
odstavce 3 téhož paragrafu rozhodl ministr svým rozhodnutím čj. M/100923/05 SRK/414/R1737/05, ze dne 25. července 2005 (dále jen „rozhodnutí o rozkladu“) o zrušení rozhodnutí
o změně autorizace a vrátil celou věc správnímu orgánu, který je vydal, k novému projednání
a rozhodnutí.
Ministerstvo, na základě rozhodnutí o rozkladu, s přihlédnutím ke skutečnostem
v tomto rozhodnutí uvedeným, vydává nové rozhodnutí ve věci změny rozhodnutí
o autorizaci.
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V bodu 1 výroku rozhodnutí o autorizaci ministerstvo doplňuje přílohu č. 1
o požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadu pro roky 2006-2012.
Ministerstvo, vzhledem k absenci závazných hodnot požadovaného rozsahu recyklace
a využití obalového odpadu pro časové období let 2006-2012 v platné právní úpravě, vychází,
dle ustanovení § 17 odst. 6 písm. d) zákona o obalech, při stanovení tohoto požadovaného
rozsahu recyklace a využití obalového odpadu z navržených cílů ve směrné části plánu
odpadového hospodářství České republiky. Jedná se o cíle stanovené ve směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2004/12/ES, která doplňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady
94/62/ES o obalech a obalových odpadech, a jejichž dosažení je pro Českou republiku,
s využitím přechodného období stanoveném ve směrnici 2005/20/ES, kterou se doplňuje
směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, závazné
do konce roku 2012. Dále pak ministerstvo vychází ze závěrů Realizačního programu ČR pro
obaly a obalové odpady, ve kterých jsou navrženy hodnoty rozsahu recyklace obalového
odpadu pro roky 2006-2012.
Hodnoty rozsahu recyklace a využití obalového odpadu stanovené tímto rozhodnutím
jsou shodné s hodnotami navrženými v současné době projednávané novele zákona o obalech.
Zákonem stanovený rozsah recyklace a využití obalového odpadu se rovněž týká žadatele, jak
je též uvedeno v důvodové části rozhodnutí o rozkladu, a žadatel se zavazuje, na základě
smluv o sdruženém plnění ve smyslu § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech, ke splnění
zákonem stanovených požadavků rozsahu recyklace a využití obalového odpadu namísto
povinné osoby, která s ním tuto smlouvu uzavře.
V případě, že by příloha č. 3 novely zákona o obalech, stanovující požadovaný rozsah
recyklace a využití obalového odpadu pro roky 2006-2012 nabyla účinnosti v odlišném znění,
než je stanoveno tímto rozhodnutím, ministerstvo zahájí řízení o změně rozhodnutí v této věci
na základě své pravomoci dané ustanovením § 25 písm. b) zákona o obalech.
Bod 2 rozhodnutí je ponechán ve znění žadatelem napadeného rozhodnutí
o změně autorizace, neboť v tomto bodě ministerstvo vyhovělo návrhu žadatele a žadatel se
s bodem 2 výroku tohoto rozhodnutí v podaném rozkladu plně ztotožnil.
Ministerstvo vydává výše uvedené rozhodnutí na základě předchozího 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
ředitel odboru odpadů
Účastník řízení: společnost EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, právně
zastoupená prof. JUDr. Miroslavem Bělinou, advokátem
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Advokátní kancelář Kříž a Bělina, Dlouhá 13, 110 00 Praha 1
Na vědomí:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

