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 ODESÍLATEL: 
 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 1442/65 
100 10 Praha 10 
 
 
 

ADRESÁT: 
 
REMA Systém, a.s. 
Budějovická 1667/64 
140 00 Praha 4 
 

 
 

V Praze dne 
Čj.: 
Sp. zn.: 
Vyřizuje: 
Tel.: 

 
 

14. září 2018 
MZP/2018/720/3403 

ZN/MZP/2018/720/567 
Mgr. Matěj Čermák 

267 122 650 
 

 
R O Z H O D N U T Í 

 
Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (dále jen „Ministerstvo“) jako příslušný 

orgán státní správy v souladu s ustanovením § 72 odst. 1 písm. r) a § 37i  odst. 6 zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 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“), 
  

 
r o z h o d l o 

 
v řízení vedeném z moci úřední pod sp. zn. ZN/MZP/2018/720/567, zahájeném dne  
30. července 2018 ve věci změny zápisu v Seznamu výrobců elektrozařízení ve smyslu 
§ 37i zákona o odpadech (dále jen „Seznam“) se společností REMA Systém, a.s.,  
se sídlem Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, IČO: 64510263 (dále jen “Účastník 

řízení“),  
 

t a k t o: 
 
Účastník řízení je v Seznamu zapsán jako provozovatel kolektivního systému pod 

evidenčními čísly provozovatele kolektivního systému KH007/05-ECZ, K008/05-ECZ 
pro zajišťování plnění povinností výrobců ve skupinách:   
 
1. Zařízení pro tepelnou výměnu.  
 
2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2. 
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3. Světelné zdroje.  
 
4a. Velká zařízení kromě solárních panelů. 
 
5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení 

náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, 

spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební 

zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, 
zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, 

zařízení pro výrobu elektrického proudu. 
 
6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný 

vnější rozměr nepřesahuje 50 cm. 
 
Podle přílohy č. 7 části II. zákona o odpadech ve spojení s částí II. přílohy 1 vyhlášky 
č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. 
 
Účastník řízení je ve výše uvedených skupinách elektrozařízení oprávněn konkrétně 

zajišťovat:  
 
- plnění povinností pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění 

elektroodpadu a elektrozařízení v souladu s § 37h odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, 
 

- financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení, které 

pochází z domácností a bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005 v souladu s § 37n odst. 

1 zákona o odpadech, 
 
- financování nakládání s historickým elektrozařízením v souladu s § 37n odst. 3 zákona 

o odpadech, 
 
- financování nakládání elektroodpady v souladu s § 37o odst. 1 zákona o odpadech. 
 
  

Odůvodnění 
 
Na základě ustanovení § 37f odst. 2 písm. b) zákona o odpadech dochází ode dne 

15. srpna 2018 ke změně rozsahu působnosti dílu 8 zákona o odpadech, a to tak,  
že od uvedeného data se rozšiřuje okruh elektrozařízení, která spadají pod regulaci dílu  
8 zákona o odpadech. Nově se tak díl 8 vztahuje na všechna elektrozařízení splňující 

definici uvedenou v § 37g písm. a) zákona o odpadech, kromě případů vyjmenovaných 

v § 37f odst. 4 a odst. 5 zákona o odpadech.  
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Od uvedeného data 15. srpna 2018 dochází také ke změně skupin elektrozařízení, resp. 

elektrozařízení, která byla dříve členěna do deseti skupin (příloha č. 7 část I. zákona 

o odpadech), budou nyní zařazována do nově definovaných šesti skupin (příloha č. 7 část 

II. zákona o odpadech). Vzhledem k tomu, že výše uvedené zákonné změny mají význam 

pro zápis do Seznamu, zahájilo Ministerstvo dne 30. července 2018 správní řízení, vedené 

pod sp. zn. ZN/MZP/2018/720/567, a vyzvalo Účastníka řízení, aby Ministerstvu sdělil, pro 
jaké skupiny, ve smyslu přílohy č. 7 části II. zákona o odpadech, chce být nově zapsán. 
 
Protože změna zápisu rozsahu skupin by mohla vést ke změně způsobu plnění základních 

povinností výrobců (zejména zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití 

a odstranění elektroodpadu), bylo požadováno také sdělení, jaká systémová opatření 

Účastník řízení realizoval či plánuje realizovat, aby byly povinnosti výrobců plněny. Tento 
požadavek měl odrážet zejména situaci, kdy by došlo v rámci nově definované skupiny, 

pro kterou chce být Účastník řízení v Seznamu zapsán, k tomu, že do ní budou nově 
spadat i elektrozařízení, pro která není v současnosti Účastník řízení způsobilý zajišťovat 

sběr a zpracování. Současně bylo požadováno doložení těchto změn zápisu v Seznamu 
ve struktuře dané ustanovením § 37i odst. 3 zákona o odpadech v návaznosti na vyhlášku 

č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. 
 
Ministerstvo Účastníkovi řízení usnesením stanovilo lhůtu pro vyjádření k výše uvedeným 

požadavkům, a to 60 dní ode dne oznámení.  
 
Účastník řízení zaslal vyjádření, které je ze své povahy oznámením ve smyslu § 37i odst. 

6 zákona o odpadech, a to dne 7. srpna 2018. Oznámení je evidované pod 
č. j.: MZP/2018/720/3064.  
 
Obsahem oznámení je informace, že kolektivní systém hodlá nakládat s elektrozařízením 

zařazeným ve skupinách 1, 2, 3, 4a, 5 a 6 a dále, že pro tyto skupiny budou upraveny 

všechny stávající smlouvy a budou pro ně uzavírány smlouvy nově vzniklé a že všechny 

ostatní principy, metodiky mechanizmy, pravidla provozování a finančního zajištění 

zůstávají beze změny. 
 
Protože Účastník řízení splnil požadavky části čtvrté, dílu 8 zákona o odpadech, rozhodlo 

Ministerstvo tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 

 
 

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 
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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 

podepsáno elektronicky 
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