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Po tolika letech se vrací do švédské fotbalové repre-
zentace Zlatan Ibrahimovič (39). Slavný útočník by měl 
nastoupit v kvalifi kačních duelech o MS 2022. 

Číslo
dne

O s m a p a d e s á t i l e -
tý slovenský kouč 

skončil na lavič-
ce fotbalistů Kar-
viné. Vedení klu-

bu tak reagovalo 
na špatné výkony v 

jarní části ligy. 

Vyhazov
dne
Juraj 
Jarábekkvalifi koval na odložené olympijské hry do Tokia. 

Český stolní tenista Lubomír Jančařík (33) se ČČČeČeČeČČČČČ kkkkkskskýýýýýýýý tttstst llllolol íííííní tttteniiiisttta LLL bbubomííír JJančča ířík (33) se
skutečností. Je to něco nádherného.t č tí J t ěco nádherného

Vždycky jsem věřil, že se sen stane Vžd k j ěřil ž t
Mám nepopsatelnou radost. 

 Kouč Václav Kotal poprvé o konci ve Spartě a ve speditérské fi rmě:

Klopp zůstal, a já 
musel jít

Sparta dnes kope osmifi -
nále MOL Cupu s Ostra-
vou (16:30, ČT sport), tedy 
soutěže, v níž pod Kotalem 
loni v červenci triumfova-
la. Přinesl na Letnou trofej 
po dlouhých šesti letech, a 
teď si tam v jeho židli hoví 
Pavel Vrba (57). Část ru-
dých fans tuhle rošádu kou-
čů před dvaačtyřiceti dny 
ne skousla, ovšem to je asi 
tak všechno, co s tím nadě-

lají. Václav Kotal to ví a je 
nad věcí.

 Trenére, už vás od-
volání ze Sparty přebole-
lo?

„Samozřejmě že mě to v 
první chvíli mrzelo. Vždyť 
Klopp prohrál s Liverpoolem 
šestkrát doma, a zůstal. Ale 
vážně. Takhle to u nás pros-
tě je. Tak to chodí. Respektu-
ju rozhodnutí vedení klubu a 
tím bych to uzavřel. Sparťan 
jsem a sparťanem zůstanu, na 
tom se nic nezmění.“

 Vaši bývalí hrá-
či teď táhnou za obhajo-
bou poháru, který vy jste 
s nimi získal. Mají doma 
Baník, jak to vidíte?

„Ostrava taky vyměni-
la trenéra, přesto, že si my-
slím, že tam Luboš Kozel 
udělal spoustu dobré práce. 
Třeba se dostane na vítěz-
nou vlnu, ale Sparta je jas-
ný favorit. Bude chtít ten 
pohár obhájit, i když ho 
chce získat i Slavia a hlav-
ně Plzeň, která asi jinou 
cestu do Evropy mít nebu-
de.“

 Zkusí ho obhájit 
bez vás. Jak se teď máte, 
co děláte?

„Co dělám? Nic nedě-
lám. Jsem doma a koukám 
na fotbal, i když je taková 
doba, že se zápasy odklá-
dají.“

 Ona tahle doba je 
nepřející nejen pro fot-
bal, co vaše speditérská 
fi rma?

„Víte, já jsem se rozhodl, 
že už to nechci dělat. Je 
mi osmašedesát, pros-
tě už to nemám zapo-
třebí. Tak jsem ozná-
mil společníkovi, 
že končím, a mám 
klid.“

 Aha, a když 
jsme u toho, váš 
syn podniká v 
Hradci Králo-
vé, jak je na tom 
on?

„Vašek tam má 
stánek se zmrzli-
nou a už to chys-
tá na sezonu. Zmrz-
linu má dobrou, lidi 
chodili, takže doufám, 
že mu to pojede.“

Kotal na Letné
 Triumf v MOL Cupu 2020.

 Dvě výhry 4:1 nad Celtikem Glas-

gow v Evropské lize.

 Posun z 9. na 3. příčku ligové tabul-

ky na jaře 2020.

 Ligová bilance: 19 výher, 5 remíz, 

7 proher.
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PRAHA – Trenérské řemeslo, to je chů-
ze po minovém poli, na kterém noha 
nohu mine, ale mina nohu nemine. Ne-
vděk světem vládne a Václav Kotal 
(68) by mohl vyprávět.

Text: Petr Němec
Foto: Pavel Mazáč (Sport)
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Tak se podívejte. Tak se podívejte. 
Václav Kotal dostal Václav Kotal dostal 
na Letné padáka, na Letné padáka, 
zatímco kouč zatímco kouč 
Liverpoolu přežil šest Liverpoolu přežil šest 
domácích nátěrů za domácích nátěrů za 
sebou v řadě.sebou v řadě. Vysmátý Klopp Vysmátý Klopp 

dál vládne chrámu dál vládne chrámu 
Anfi eld Road.Anfi eld Road.

Kotal s Kotal s 
trofejí pro trofejí pro 
vítěze MOL vítěze MOL 
Cupu.Cupu.

Syn Václav má Syn Václav má 
Zmrzlibar.Zmrzlibar.

Zvesela na Rangers aneb Zvesela na Rangers aneb 
selfi e sešívaných před selfi e sešívaných před 
letounem.letounem.

PRAHA (nem) – V li-
duprázdné Ruzyni nastal 
mumraj. Slávisté odfrčeli 
do Glasgow k odvetě osmi-
fi nále Evropské ligy s Ran-
gers FC (21:00, ČT sport).

Na pažitu v Ibrox Parku 

leží sláva a také 40 milio-
nů korun, jež UEFA vy-
plácí za postup do čtvrt-
fi nále. Po domácí plichtě 
(1:1) to bude se skotský-
mi Jezdci drsný dostih, 
ovšem kouč sešívaných 

Jindřich Trpišovský (45) 
pronesl: „Jedeme tam s 
tím, že oni mají na za-
čátku postupový výsle-
dek, my jedeme dát gól. 
Pokud se nám to poda-
ří, situace se zase otočí.“

EVROPSKÁ LIGA

RANGERS zítra 21:00

SLAVIA
První zápas: 1:1. 

ODVETA OSMIFINÁLE

Let pro 40 milionů

Porada. Kouč Trpišovský s náhradním Porada. Kouč Trpišovský s náhradním 
gólmanem Kovářem v Ruzyni.gólmanem Kovářem v Ruzyni.
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V prosinci byl přijat zákon o výrobcích s ukončenou 
životností čili ZVUŽ. Co tento zákon přináší všem 
zúčastněným v oblasti zpětného odběru pneumatik? 
To nám přiblíží Ing. Radim Filák, jednatel společnosti 
ELT Management Company (Eltma), jediného autori-
zovaného kolektivního systému pro plnění povinnos-
tí výrobců a dovozců pneumatik v ČR. 

ZVUŽ přináší mnohé změny a obecně lze 
očekávat, že již tak nákladná činnost bude 
znamenat ještě větší finanční zátěž. Od roku 

2021 je již pevně stanoveno, že každý výrobce
či dovozce plnící individuálně nebo kolektivně musí 
mít jedno místo zpětného odběru v každé obci 
s pověřeným úřadem a v každém městském obvodě 
statutárních měst. Je dále povinnost zřídit místo 
zpětného odběru i tam, kde výrobce či dovozce nemá 
v okruhu 10 kilometrů žádné místo, pokud o to obec 
požádá. Je jasné, že pro některé subjekty toto může 
znamenat obrovský problém, zejména pokud provo-
zovali jediné místo zpětného odběru nebo žádné. 
Je třeba mít písemnou smlouvu o zpětném odběru 
s každým místem tak, aby bylo zřejmé, že místo se 
zpětným odběrem souhlasí a jak bude zpětný odběr 
přesně probíhat ku spokojenosti všech. Přibude sice 
administrativa, ale ubudou nejasnosti, a hlavně 
místa zpětného odběru budou mít písemný doklad, 
ve kterém se stanoví podmínky. Kolektivní systém již 
od začátku své existence uzavírá výhradně písemné 
smlouvy se všemi subjekty. 

Je také třeba vést evidenci o vysbíraných pneumati-
kách včetně evidence o osobách, které pneumatiky 
po ukončení životnosti vysbíraly a zpracovaly. 
Místem zpracování se myslí místo, kde došlo k jejich 
konečnému zpracování, tedy ne místa vážení 
či přepravy. V roce 2021 se zvedá hranice minimální 
sběrné kvóty na 70 %, v roce 2022 na 80 %. 
ZVUŽ přináší některé nové požadavky na finanční 
stabilitu systému. Novou povinností pro individuálně 
plnící výrobce je složení kauce ve výši 20 % ročních 
nákladů. Kauce musí být držena na vázaném účtu 
a musí být složena již před uvedením výrobku na trh. 
I kolektivní systém musí vytvořit rezervu ve výši 
50 % nákladů, a to do 5 let.
Nadále platí principy zpětného odběru – ZVUŽ 
je pouze shrnuje. Pozor si tak nadále musí dávat 
prodejci, kteří nakupují od dovozce, který není regis-
trovaný v seznamu povinných osob, který vede MŽP. 
V tom případě povinnosti tohoto dovozce přechází 
právě na kupujícího. Zpětný odběr zůstává na mís-
tech k tomu určených písemnou smlouvou bezplat-
ný, a to bez ohledu na nákup zboží či služeb. Nesmí 
se na něj vázat žádné další poplatky. Zpětný odběr 
lze odmítnout pouze z důvodu obavy z kontaminace 
provozovny či při pochybnosti, zda se jedná o ko-
nečného uživatele. Nemusí být také odebráno celé 
množství, pokud přesahuje kapacitu provozovny. 
Děkujeme všem svým dosavadním partnerům. 
Těšíme se i na ty, kteří se stanou našimi novými 
partnery. 

ZÁKON O VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ 
A JEHO DOPAD NA OBLAST PNEUMATIK

www.eltma.cz 
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