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ODESÍLATEL:

ADRESÁT:

Ministerstvo životního prostředí
Odbor odpadů
Vršovická 65
100 10 Praha 10

ELT Management Company Czech
Republic s.r.o.
Tuřanka 1222/115
627 00 Brno

V Praze dne:
Čj.:
Sp.zn.:

14. dubna 2016
23421/ENV/16, 1204/720/16
19780/ENV/16, 998/720/16

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný orgán státní
správy podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. u) a § 38d odst. 1 zákona č.185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon o odpadech“), a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
rozhodlo
v řízení vedeném pod sp. zn. 19780/ENV/16, 998/720/16 na základě žádosti
společnosti ELT Management Company Czech Republic s.r.o., se sídlem
Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, IČO 04684010, o vydání oprávnění k provozování
kolektivního systému k zajištění společného plnění povinností v oblasti zpětného
odběru pneumatik ve smyslu § 38d zákona o odpadech, podané dne 17. března
2016, evidované pod č.j. 19780/ENV/16, 998/720/16,
takto:
společnosti ELT Management Company Czech Republic s.r.o. se uděluje
oprávnění k provozování kolektivního systému k zajišťování společného plnění
povinností v oblasti zpětného odběru pneumatik podle § 38d zákona
o odpadech, a je jí přiděleno evidenční číslo provozovatele systému K0001/16PCZ,
s tím, že
žadatel rozšíří v souladu s ustanovením § 38 odst. 7 zákona o odpadech svou
smluvní sběrnou síť pro zpětný odběr pneumatik tak, že zřídí místa zpětného odběru
minimálně stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, a to dle harmonogramu
uvedeného v doplnění žádosti ze dne 30. března 2016, č.j. 22227/ENV/16,
1148/720/16. Plnění harmonogramu bude ministerstvem průběžně kontrolováno
v rámci dohledu nad činností systému ve smyslu § 38g odst. 1 zákona o odpadech.
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Oprávnění k provozování kolektivního systému se vydává na dobu neurčitu.
Odůvodnění
Ministerstvo obdrželo dne 17. března 2016 žádost ze strany společnosti ELT
Management Company Czech Republic s.r.o., se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00
Brno, IČO 04684010 (dále jen „žadatel“), evidovanou pod č.j. 19780/ENV/16,
998/720/16, která byla následně doplněna dne 30. března 2016 podáním
evidovaným pod č.j. 22227/ENV/16, 1148/720/16. Ministerstvo tuto žádost o vydání
oprávnění k provozování kolektivního systému k zajišťování společného plnění
povinností v oblasti zpětného odběru pneumatik posoudilo z hlediska podmínek
stanovených zákonem o odpadech a vyhláškou č. 248/2015 Sb., o podrobnostech
provádění zpětného odběru pneumatik (dále jen „vyhláška“). Při posuzování
podkladů pro udělení oprávnění došlo k závěru, že žádost neobsahuje žádné
závažné nedostatky bránící udělení oprávnění. Žádost však obsahovala několik
nejednoznačně formulovaných bodů, na které byl žadatel telefonicky upozorněn dne
1. dubna 2016. Tyto formální nedostatky žadatel opravil a následně zaslal
ministerstvu jako doplnění žádosti, které bylo zaevidováno ministerstvem dne
4. dubna 2016 pod č.j. 23421/ENV/16, 1204/720/16.
Ministerstvo v návaznosti na zaslání výše uvedeného doplnění konstatovalo, že
žadatel poskytl úplné a věrohodné údaje o splnění požadavků části páté zákona
o odpadech nezbytné pro vydání rozhodnutí v rámci vedeného správního řízení
v souladu s požadavky stanovenými v § 38d odst. 2 zákona o odpadech a v příloze
č. 2 vyhlášky.
Žadatel v žádosti mimo jiné doložil:
 kompletní identifikační údaje žadatele podle § 3 vyhlášky ve spojení
s přílohou č. 2 k vyhlášce,
 společenskou smlouvu, výpis z obchodního rejstříku žadatele, čestné
prohlášení o splnění podmínek uvedených v § 38c zákona o odpadech,
 vzory smluv o společném plnění, o zřízení místa zpětného odběru pneumatik,
které jsou totožné se smlouvami o využití systému obcí,
 popis způsobu plnění povinností podle § 38d odst. 2 písm. f) zákona
o odpadech, a to zejména:
-

popis technických, organizačních a finančních opatření zajištění systému,

-

popis zajištění zpracování zpětně odebraných pneumatik včetně smluv se
zpracovateli,

-

popis způsobu informování konečných uživatelů a posledních prodejců,
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-

způsob vedení evidencí a zajištění kontrol systému,

-

podrobný popis předpokládaného finančního zajištění včetně
předpokládaného počtu uzavřených smluv a množství pneumatik, pro které
bude zpětný odběr zajišťován,

-

seznamy míst zpětného odběru pneumatik (seznam míst již aktuálně
zasmluvněných žadatelem a seznam míst, která budou zasmluvněna dle
navrhnutého harmonogramu).

Na základě daných podkladů ministerstvo konstatovalo, že všechny zákonné
povinnosti vyplývající z legislativy platné ke dni podání návrhu jsou splněny, a proto
rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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
ředitel odboru odpadů

Do vlastních rukou:
ELT Management Company Czech Republic s.r.o., Tuřanka 1222/115, 627 00, Brno
Na vědomí:
Ř-ČIŽP, Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9
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