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ROZHODNUTÍ  

 

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný orgán 

státní správy podle ustanovení § 32 písm. j) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o obalech“), a podle zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“),  

 mění rozhodnutí o autorizaci 

 

č. j. 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, ve znění pozdějších změn a doplnění, vydané společnosti EKO-KOM, a.s., se sídlem Na 

Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO: 251 34 701 (dále jen „rozhodnutí o autorizaci”), na 

základě žádosti podané dne 1. března 2021 podle § 25 písm. a) zákona o obalech, takto: 

 

1. Příloha č. 1 rozhodnutí o autorizaci zní takto:  

Požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadu 

A: recyklace B: celkové využití 

 

 

 

 

 

 

Odpady z obalů 

do 31. 12. 2021 do 31. 12. 2022 do 31. 12. 2023 od 1. 1. 2024 

A B A B A B A B 

% % % % % % % % 

Papírových a lepenkových 75 

 

75 

 

75 

 

75 

 

Skleněných 65 67 70 70 

Plastových 42 47 50 50 

Železných 60 62 65 67 

Hliníkových 25 27 30 32 

Dřevěných 25 25 25 25 

Prodejních určených 
spotřebiteli 

50 55 50 55 50 55 50 55 

Celkem 68 75 70 75 70 75 70 75 
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O d ů v o d n ě n í 

Ministerstvo obdrželo dne 1. 3. 2021 pod č. j. MZP/2021/720/933, žádost společnosti EKO-KOM, 

a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO 251 34 701 (dále jen „žadatel“), která 

je právně zastoupená Mgr. et Mgr. Janem Kořánem, advokátem a společníkem v Advokátní 

kanceláři KF Legal s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1, IČO 291 43 608, který 

se prokázal plnou mocí k zastupování před ministerstvem ke všem úkonům spojeným se 

zahájením a vedením správního řízení o změnu rozhodnutí Ministerstva životního prostředí  

o autorizaci ze dne 28. března 2002, č. j. OODP/9246/1440/3/02, ve znění pozdějších změn 

podle § 25 písm. a) zákona o obalech. 

Podle písmene k) výrokové části rozhodnutí o autorizaci, v případě že nastanou mimořádné 

nepřekonatelné okolnosti nezávislé na vůli společnosti EKO-KOM, a.s., které budou společnosti 

EKO-KOM, a.s. prokazatelně bránit ve splnění povinností stanovených tímto rozhodnutím, které 

se týkají četnosti provádění auditů povinných osob, které s ní mají uzavřenou smlouvu 

o sdruženém plnění podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech, nebo osob oprávněných 

nakládat s odpady či původců odpadu, či ve splnění povinností stanovených tímto rozhodnutím, 

které se týkají přímého oslovování spotřebitelů nebo vzdělávacích programů ve školách nebo 

veřejných akcích zaměřených na vzdělávání dětí, nepovažuje se nesplnění těchto povinností za 

porušení tohoto rozhodnutí, pakliže společnost EKO-KOM, a.s. tyto skutečnosti Ministerstvu 

životního prostředí bez zbytečného odkladu řádně oznámila, zdůvodnila a prokázala je. 

V případě, že mimořádné nepřekonatelné okolnosti nezávislé na vůli společnosti EKO-KOM, a.s. 

budou společnosti EKO-KOM, a.s. prokazatelně bránit ve splnění jiných povinností stanovených 

tímto rozhodnutím, společnost EKO-KOM, a.s. je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit 

Ministerstvu životního prostředí a požádat jej o změnu rozhodnutí o autorizaci pro dobu trvání 

těchto mimořádných okolností.  

Mimořádnými nepřekonatelnými okolnostmi nezávislými na vůli společnosti EKO-KOM, a.s. se 

pro účely tohoto rozhodnutí rozumí zejména: 

iv) nouzový stav vyhlášený v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky 

(č. 110/1998 Sb.) vládou České republiky (např. v roce 2020 z důvodu ohrožení zdraví 

v souvislosti s prokázáním výskytu nového typu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na 

území České republiky); 

(ii) krizové opatření podle § 2 písm. c) krizového zákona (č. 240/2000 Sb.) přijaté vládou České 

republiky v době nouzového stavu, 

(iii) mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví na základě § 69 odst. 1 písm. b) 

nebo § 69 odst. 1 písm. i), § 69 odst. 2 a § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného 

zdraví (č. 258/2000 Sb.), nebo 

(iv) přírodní pohroma značného rozsahu, postihující významnou část území České republiky. 

Žádost o změnu požadovaných podílů recyklace podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona o obalech 

pro plastové obaly a celkovou míru recyklace v roce 2021 žadatel předkládá z důvodu probíhající 

pandemie způsobené koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2, která má bezprostřední vliv 

na plnění jeho povinností v oblasti zajišťování plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů podle § 10 a § 12 zákona o obalech. V důsledku pandemie a s ní spojených procesů 

a jevů dochází podle žadatele průběžně k narušování procesu třídění a recyklace odpadů, a to 

především z důvodů karanténních opatření u svozových firem, úpravců odpadu (dotřiďovacích 

linek) a také zpracovatelů (osob oprávněných nakládat s odpady, které zajišťují finální recyklaci). 

Do výkonu úpravců odpadu (třídicích linek) se současně negativně promítají i zvýšená hygienická 

opatření. Dle vyjádření žadatele se jedná o kontinuální narušování celého procesu využití 
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a recyklace, které ve svém důsledku způsobuje faktickou nemožnost dosažení cílů stanovených 

pro recyklaci plastů a ani v případě, že by mimořádná epidemiologická situace pominula již 

během druhého kalendářního čtvrtletí tohoto roku, žadatel neočekává, že by zlepšený stav  

v průběhu zbytku roku kompenzoval ztráty, které již v recyklačním procesu nastaly. 

V případě ostatních obalových materiálů (zejména sklo nebo papír) žadatel zatím neočekává, že 

budou jednotlivé dílčí cíle recyklace na rozdíl od plastů ohroženy, avšak předpokládá dosažení 

nižších výsledků, než se očekávalo, ze stejných důvodů, které jsou popsány výše. 

Tyto dílčí poklesy podle žadatele ohrožují celkový kumulativní cíl recyklace, stanovený 

v rozhodnutí o autorizaci, a zároveň jednoznačně znemožňují v součtu kompenzovat pokles 

recyklace plastů. Proto žadatel žádá rovněž o úpravu cíle pro celkovou recyklaci.  

Podle § 25 písm. a) zákona obalech může ministerstvo změnit rozhodnutí o autorizaci na žádost 

autorizované společnosti po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Z toho důvodu byla 

předmětná žádost dne 3. 3. 2021 pod č. j. MZP/2021/720/935 postoupena Ministerstvu 

průmyslu a obchodu k vyjádření, které následně ministerstvo obdrželo dne 10. 3. 2021 pod 

č. j. MZP/2021/720/1207. Podle tohoto vyjádření Ministerstvo průmyslu a obchodu s návrhem 

žadatele snížit recyklační cíle pro plastové obaly na 42 % a pro celkovou recyklaci na 68 % pro 

rok 2021 souhlasí a vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s pandemií Covid-19 vnímá 

vysvětlení uvedené v žádosti jako odůvodněné. 

Prohlubování pandemie způsobené koronavirem označovaným jako SARS CoV-2, kvůli kterému 

žadatel žádá snížení recyklačního cíle pro plastové obaly a cíle pro celkovou recyklaci pro rok 

2021 žadatel dokládá odkazem na výčet opatření vlády přijatých v důsledku pandemie v bodu 

2.1.2. žádosti. 

Na základě výše uvedeného odůvodnění ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku. 

P o u č e n í  

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 usnesení není přípustný. Podle 

§ 152 odst. 2 správního řádu se rozklad podává k rozhodnutí ministrovi životního prostředí, 

a to prostřednictvím ministerstva. 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník 

Obdrží 

Vážený pan 

Mgr. et. Mgr. Jan Kořán 

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. 

ředitel odboru odpadů 

podepsáno elektronicky 
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advokát 

Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o. 

Opletalova 55 

110 00 Praha 1   

 

Na vědomí 

EKO-KOM, a.s. 

Na Pankráci 1685/17 

140 21 Praha 

 


