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ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí (dále jen ,,ministerstvo"), jako příslušný orgán státní
správy podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. 0 a § 37i odst, 2, 5 a 6 zákona
č. 185/2001 Sb,, o odpadech a o změně někten/ch dalších zákonú, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), a podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"),

rozhodlo

na základě provedení změny údajů v souladu s § 37i odst. 5 zákona
o odpadech obsažených v § 37i odst. 3 písm. h) a i) z{kona o odpadech
prostřednictvím dálkového přístupu, kterou proved|a v Seznamu výrobců (dále jen

,,Seznam") společnost RETELA, s.r.o,, se sídlem Neklanova 15U44, 128 00 Praha
2 - Vyšehrad, (dále také navrhovatel) dne 8. října 2014, přiěemž další náležitosti
návrhu doplnila dne 17. íina 2014 podč.j. 81849/ENV/14, 54801720114,23, iíjna
2014 pod č.j,81851/ENV/14,54821720114, 13, listopadu 2014 pod č.j.

81850/ENV/14, 5481l720h4 a 20, listopadu 2014 pod č.j. 82665/ENV/14,
55391720114,

takto:

V Seznamu se mění údaje společnosti RETELA, s.r.o., se sídlem Neklanova
152144, 128 OO Praha 2 - Vyšehrad, lČ:27243753, D\Č:CZ-27243753, jako
provozovatele kolektivního systému pod evidenčními čísly KH003/05-ECZ
a K004/05-ECZ:
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Rozšíření o skupiny podle přílohy č,7 zákona o odpadech:

1. Velké domácí spotřebiče
2. Malé domácí spotřebiče
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikaéní zařízení
4. Spotřebitelskázaiízení a solární panely
5. osvětlovací zařízení
6. Elektrické a elektronické nástroje (s ulimkou velkých stac. prům. násřojů)
7. Hraéky, vybavení pro volný čas a sporty
8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných uýrobků)
9. Přístroje pro monitorování a kontrolu

- pro zajištění plnění povinností pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění
elekírozařízení v souladu s § 37h odst. 1 písm. c) zákona o odpadech pro historická
elektrozařízení ve smyslu § 2 písm. a) vyhlášky č. 352J2O05 Sb., o nakládání
s elektrozařízeními a elektroodpady (dále jen ,,vyhláška"),

- pro zajištění íinancování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení v souladu s § 37n odst. 3 zákona o odpadech a vyhlášky pro
historická elektrozařízení ve smyslu § 2 písm. a) vyhlášky.

odůvodnění

Navrhovatel provedl dálko{m přístupem změnu údajů v Seznamu uvedených v § 37i
odst. 3 písm. h) a i) zákona o odpadech dne 8. října 2014, kdy využil zákonné
možnosti provedení této změny prostřednictvím webové ap|ikace Seznamu dostupné
zwebové adresy http://isoh,mzp.cz. Následně ve dnech dne 17, října 2014 pod

č.i. 81849/ENV/14,548Ol72Ot14,23. října 2014 pod č.j. 81851/ENV/14,5482J720l14,
13. listopadu 2014 pod č.j. 81850/ENV/14,5481l720l14 a 20. listopadu 2014 pod č.j.

82665/ENV/14, 55391720114 byly do Seznamu prostřednictvím dálkového přístupu

vloženy přílohy č. 41, 43, 45, 47,54,58 dle dílu ll a lll přílohy č. 3 vyhlášky.

Společnost RETELA, s.r.o., provedla změnu údajů v Seznamu podle § 37h odst.
1 písm, c) zákonaoodpadech a § 37i odst.2 a§ 37i odst.5tohoto zákonave
spojení s § 5 odst. 7 vyhlášky a ministerstvo tak vsouladu s § 37 odst. 4 správního
řádu a § 37i odst.6 zákona o odpadech zaháiilo správní řízení.

Ministersfuo předložené materiály posoudilo z hlediska dodržení podmínek

stanovených zákonem o odpadech a vyhláškou, a přitom konstatovalo, že jsou

splněny náležitosti potřebné pro posouzení změny v Seznamu, a že ve vztahu
k výroku tohoto rozhodnutí jsou splněny náležitosti potřebné pro dostatečné
posouzení návrhu doložením zejména popisu způsobu plnění povinností podle § 37i

Ministeístvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 ,l0 Praha 10, (+42o) 26712-1111, www,mzp.cz, info@mzp,cz



|ilinisteístvo živOtniho přO5tředí

odst. 3 písm. h) a i) a § 37n odst. 3 zákona o odpadech ve spojení s ll. a lll. dílem
přílohy č, 3 vyhlášky. Jedná se především o doložení metodiky pro výpočet
příspěvku na historická elektrozařízení, návrhu hospodaření s peněžními prostředky
získanými z příspěvků na historická elektrozařízení, přílohy se seznamem míst
zpětného odběru elektrozařízení.

Na základě daných podkladů ministerstvo konstatovalo, že všechny zákonné
požadavky pro potvrzení změny v Seznamu jsou splněny, a ie možné provést
rozšíření zápisu v Seznamu společnosti RETELA s.r,o. Změna v zápise je provedena
ve stejném rozsahu, v jakém byla provedena změna údajů v Seznamu.

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 'l5 dnů ode dne oznámení tohoto
rozhodnutí. Lhůta uróená k podání rozkladu začíná v souladu s § 40 odsl. 1 písm. a)
spráVního řádu běžet následující den po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno.
Rozklad jen prot| odůvodnění rozhodnutí není přípustný. Podle § 152 odst. 2
správního řádu se rozklad podává k rozhodnutí ministrovi životního í,ato
prostředn ictvím ministerstva.

ředitel odboru odpadů

VvDraveno dne:

Do vlaslních rukou: RETELA s.r.o,, Neklanova 152/44, 128 00 Praha 2, a vÝobci prostřednictvím
kolektivního s,ystém u
Na vědomí: R-clZP, Na Břehu 267ila, 190 00 Praha 9
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