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ODESÍLATEL: 
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Odbor odpadů 
Vršovická 65 
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ADRESÁT: 
 

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

 
 

 
 
V Praze dne 
Č. j.: 

 
Sp.zn. 
 
 
 

 

 
 

25. února 2015 
11030/ENV/15 

621/720/15 
80395/ENV/14 

5372/720/14 
 

 

 
R O Z H O D N U T Í 

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“), jako příslušný orgán státní 

správy podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. r) a § 37i odst. 2 a 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“), 

 

rozhodlo 

 

v řízení vedeném pod Sp. zn. 80395/ENV/14, 5372/720/14 na základě Návrhu na 

provedení změny v zápisu v Seznamu výrobců elektrozařízení (dále jen „Seznam“), 

který podala na ministerstvo dne 13. listopadu 2014 pod čj. 80395/ENV/14, 

5372/720/14 společnost REMA Systém a.s., se sídlem Budějovická 1667/64, 140 

00 Praha 4, IČ: 64510263, (dále také „navrhovatel“), a který doplnila dne 12. února 

2014 pod č. j. 11030/ENV/15, 621/720/15, prostřednictvím JUDr. Tomáše Sequense, 

advokáta spolupracujícího s Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., se 

sídlem Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ: 26739291, na základě plné moci, 

  

takto: 
 
V Seznamu se mění údaje společnosti REMA Systém, a.s., se sídlem 

Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, IČ: 64510263, jako provozovatele 

kolektivního systému pod evidenčními čísly KH007/05-ECZ  

a K008/05-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 telekomunikační zařízení 

4. Spotřebitelská zařízení a solární panely 

5. Osvětlovací zařízení 

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stac. prům. nástrojů) 

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 

8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků) 

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 

 
- pro zajištění plnění povinností pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění 

elektrozařízení v souladu s § 37h odst. 1 písm. c) zákona o odpadech pro historická 

elektrozařízení ve smyslu § 2 písm. a) vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání 

s elektrozařízeními a elektroodpady (dále jen „vyhláška“), 

 

- pro zajištění financování 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 předložil návrh na provedení změny v zápise v Seznamu dne  

13. listopadu 2014 pod čj. 80395/ENV/14, 5372/720/14. Tímto dnem bylo v souladu 

s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení. Návrh na 

provedení změny v zápise do Seznamu byl předložen podle § 37h odst. 1 písm. c) 

zákona o odpadech a podle § 37i odst. 2 tohoto zákona ve spojení s § 5 odst. 7 

vyhlášky. 

 

Ministerstvo dne 14. ledna 2015 pod čj. 80395/ENV/14, 5372/720/14 správní řízení 

přerušilo a zároveň navrhovatele vyzvalo, aby podání doplnil v rozsahu uvedeném 

v této výzvě. Navrhovatel toto podání doplnil dne 12. února 2015 pod č.j. 

11030/ENV/15, 621/720/15, a to prostřednictvím JUDr. Tomáše Sequense, advokáta 

spolupracujícího s Kocián Šolc  Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Jungmannova 

745/24, 110 00 Praha 1, IČ: 26739291 na základě plné moci ze dne 1. února 2015.  

 

Ministerstvo předložené materiály posoudilo z hlediska dodržení podmínek 

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

splněny náležitosti potřebné pro posouzení návrhu na provedení změny v Seznamu, 

a to doložením popisu způsobu plnění povinností podle § 37i odst. 3 písm. h) a i)  
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a § 37n odst. 3 zákona o odpadech ve spojení s II. a III. 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 jsou splněny, a v návaznosti na to 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vypraveno dne: 
 
Do vlastních rukou:  
REMA Systém, a.s., se sídlem Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4,  
Na vědomí:  

Ř-ČIŽP, Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9 
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