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R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní 
orgán vykonávající státní správu na úseku předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků 
a nakládání s výrobky s ukončenou životností podle ustanovení § 128 odst. 3 písm. c) zákona 
č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností („zákon č. 542/2020 Sb.“), a podle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (správní řád)

r o z h o d l o

ve věci žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 37 zákona 
č. 542/2020 Sb. takto:

Společnosti ELT Management Company Czech Republic s.r.o., se sídlem Tuřanka 
1222/115, 627 00 Brno, IČO 046 84 010, jako žadateli o vydání oprávnění k provozování 
kolektivního systému, se vydává oprávnění k provozování kolektivního systému pro 
zajišťování plnění povinností výrobců stanovených zákonem č. 542/2020 Sb. pro zpětný odběr, 
zpracování, využití a odstranění výrobků s ukončenou životností, informování konečného 
uživatele o zpětném odběru a další povinnosti s tím související, ve skupinách pneumatik 1 - 
5 uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 542/2020 Sb., a plně v souladu s podmínkami příloh k 
projektu zajišťování kolektivního plnění podle § 36 odst. 3 písm. i) zákona č. 542/2020 Sb., 
včetně požadavků na hustotu sběrné sítě podle § 65 odst. 2 zákona č. 542/2020 Sb., 
předložených společností ELT Management Company Czech Republic, s.r.o. spolu se žádostí o 
vydání oprávnění.

Toto oprávnění se vydává na dobu neurčitou.
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O d ů v o d n ě n í

Ministerstvo obdrželo dne 30. června 2022 pod č. j. MZP/2022/720/4335 a MZP/2022/720/4336 
žádost společnosti ELT Management Company Czech Republic, s.r.o., se sídlem Tuřanka 
1222/115, 627 00 Brno, IČO 046 84 010 (dále jen „žadatel“).

Žádost byla v souladu s § 37 odst. 2 zákona č. 542/2020 Sb. předána 15. července 2022 
Ministerstvu průmyslu a obchodu k vyjádření. Obdržené vyjádření ze dne 25. 8. 2022 s č.j. 
MPO79483/2022 (evidováno pod č.j. MZP/2022/720/5495) neobsahovalo námitky proti 
pokračování správního řízení k podané žádosti.

Podle § 35 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb. vydá ministerstvo oprávnění k provozování 
kolektivního systému na základě žádosti osobě, která prokáže splnění podmínek stanovených 
zákonem č. 542/2020 Sb.

Na základě předložené žádosti ministerstvo shledalo, že jsou splněny podmínky pro vydání 
oprávnění k provozování kolektivního systému společností ELT Management Company Czech 
Republic, s.r.o., a proto rozhodlo, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 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. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
ředitel odboru odpadů
podepsáno elektronicky
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