
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ

100 10 Praha 10, Vršovická 65

C.j. 19136/ENV/06, 2189/720/06
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Ministerstvo životního prostredí (dále jen "ministerstvo") jako príslušný orgán státní
správy podle ustanovení § 37i odst. 2 zákona c. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene
nekterých dalších zákonu, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "zákon o odpadech")
a podle § 148 odst. 1 písmo b) zákona C. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení zákona
C. 413/2005 Sb. (dále jen "správní rád")

rozhodlo v cásti veci

na základe návrhu na zápis do Seznamu výrobcu elektrozarízení (dále jen "Seznam") podle
§ 37i odst. 2 zákona o odpadech, které podala dne 13. brezna 2006 pod c.j. 19136/ENV/06,
2189/720/06, dne 2. kvetna 2006 pod c.j. 33045/ENV /06, 3930/720/06, dne 3. cervence
2006 pod c.j. 48160/ENV/06, 743/750/06 a dne 31.srpna 2006 pod c.j. 60702/ENV/06,
1227/750/06 v souladu s plnou mocí výrobcu elektrozarízení spolecnost RETELA s.r.o.,
Praha 2, Vyšehrad, Neklanova 152/44, PSC 128 00, IC: 27243753, DIC: CZ27243753,
evidovaná v Seznamu pod evidencním císlem provozovatele kolektivního systému
KH003/05-ECZ jako provozovatel kolektivního systému zajištující financování nakládání
s historickými elektrozarízeními ze skupiny 9. Prístroje pro monitorování a kontrolu podle
prílohy c. 7 k zákonu o odpadech a pod evidencním císlem provozovatele kolektivního
systému K004/05-ECZjako provozovatel kolektivního systému pro skupiny 1. Velké domácí
spotrebice, 2. Malé domácí spotrebice, 3. Zarízení informacních technologií
a telekomunikacní zarízení, 4. Spotrebitelská zarízení, 5. Osvetlovací zarízení, 6. Elektrické
a elektronické nástroje, 7. Hracky, vybavení pro volný cas a sporty, 8. Lékarské prístroje
(s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobku), 10. Výdejní automaty, ve
kterých nezajištuje financování nakládání s historickými elektrozarízeními (dále jen

v ")"zmocnenec .

takto :

Do Seznamu s e z a p i s ují výrobci uvedení v príloze, která je nedílnou soucástí tohoto
rozhodnutí

a. na základe zajišteného plnení povinností pro oddelený sber, zpetný odber, zpracování,
využití a odstranení elektroodpadu a elektrozarízení ze skupin
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8. Lékarské prístroje ( s výjimkou všech implantovaných
a infikovaných výrobku).

9. Prístroje pro monitorování a kontrolu,
podle prílohy c. 7 k zákonu o odpadech v souladu s § 37h odst. 1 písmo c) zákona
o odpadech;

b. na základe zajišteného financování nakládání s elektroodpady ze skupin
8. Lékarské prístroje ( s výjimkou všech implantovaných

a infikovaných výrobku).
9. Prístroje pro monitorování a kontrolu,

podle prílohy c. 7 k zákonu o odpadech v souladu s § 370 odst. I zákona o odpadech.

Oduvodnení

Ministerstvo obdrželo návrh na zápis výrobcu do Seznamu podaný zmocnencem ze
dne 13. brezna 2006 pod c.j. 19136/ENV/06, 2189/720/06, doplnený dne 16. brezna pod c.j.
20534/ENV/06 a dne 2. kvetna 2006 pod c.j. 33817/ENV/06, 3975/720/06. Dne 13. cervna
2006 podal zmocnenec pod c.j. 43105/ENV/06, 519/750/06 žádost o opatrení proti necinnosti.
V souvislosti s tímto podnetem byla z duvodu neúplnosti podání usnesením ministra ze dne
15. cervence 2006 prodloužena lhuta k vydání rozhodnutí. Usnesení ministra bylo dne
4. cervence napadeno rozkladem, který byl dne 17. ríjna 2006 zamítnut rozhodnutím c.j.
5591/M/06, 68602/ENV/06. Ministerstvo dne 20. cervna 2006 usnesením prerušilo rízení c.j.
19136/ENV /06, 2189/720/06 ze dne 13. brezna 2006. Zmocnenec podal proti tomuto usnesení
o prerušení rízení rozklad dne 4. cervence 2006. Rozklad byl dne 6. ríjna 2006 rozhodnutím
ministra c.j. 5540/M/06, 67739/ENV /06 zamítnut.

Další návrh na zápis byl podán dne 2. kvetna 2006 pod c.j. 33045/ENV/06,
3930/720/06, toto rízení bylo zahájeno dnem podání a usnesením ze dne 30. cervna 2006 bylo
pro nedostatky podání prerušeno do dne 31. srpna 2006. Usnesení o prerušení rízení bylo
napadeno rozkladem dne 24. cervence 2006. Rozklad byl dne 25. ríjna 2006 zamítnut
rozhodnutím c.j. 5816/M/06, 71648/ENV/06.

Dne 3. cervence 2006 byl podán návrh na zápis pod c.j. 48160/ENV/06, 743/750/06
a dne 31. srpna 2006 pod c.j. 60702/ENV/06, 1227/750/06.

Výše uvedená rízení byla z moci úrední spojena usnesením ze dne 2. ríjna 2006
v souladu s § 140 odst. 1 správního rádu, nebot se týkají téhož predmetu rízení a vecne spolu
souvisejí a týkají se téhož úcastníka. Tato podání nebyla ani do dne vydání tohoto rozhodnutí
rádne doplnena.

Vzhledem ke skutecnosti, že návrh byl podán i za takové výrobce, u kterých nic
nebrání provedení zápisu do Seznamu, a ke skutecnosti, že zmocnenec a i samotní výrobci
dodávají podklady postupne, ministerstvo vydává toto rozhodnutí v cásti veci podle § 148
odst. 1 písmo b) správního rádu, aby výrobci, kterí plní své povinnosti vyplývající ze zákona
o odpadech rádne a v souladu s platnou legislativou, mohli být zapsáni do Seznamu.

Zmocnenec, který v souladu s § 37h odst. 1 písmo c) a s § 5 odst. 1 vyhlášky zajištuje
spolecné plnení povinností výrobcu uvedených v príloze c. 2 k tomuto rozhodnutí, podle dílu
8 zákona o odpadech, své podání ucinil podle § 37i odst. 2 a 4 zákona o odpadech.
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Výrobci uvedení v príloze tohoto rozhodnutí mají zajišteno plnení povinností pro
elektrozarízení uvedená na trh po 13. srpnu 2005 v souladu s § 37h odst. 1 písmo a) zákona
o odpadech prostrednictvím kolektivního systému RETELA s.r.o.

Ministerstvo konstatuje, že podle zákona o odpadech a vyhlášky jsou splneny všechny
náležitosti potrebné pro zápis výrobcu uvedených v príloze c. 2 k tomuto rozhodnutí do
Seznamu, a to doložením jednak kompletních identifikacních údaju výrobcu podle § 37i odst.
3 písmo a), b), c) zákona o odpadech a § 5 odst. 1 vyhlášky ve spojení s I. dílem prílohy c. 3
k vyhlášce a jednak údaju predložených ve správním rízení ukonceném rozhodnutím
ministerstva c.j. 4671/ENV/720/05 ze dne 19. prosince 2005, kterým byl zmocnenec do
Seznamu zapsán pod evidencními císly provozovatele kolektivního systému KH003/05-ECZ
a K004/05-ECZ. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 16. ledna 2006 a predstavuje
potvrzení o zpusobu plnení povinností výrobcu zejména doložením:

• kompletních identifikacních údaju zmocnence podle § 5 odst. 1 vyhlášky ve
spojení s II. dílem prílohy c. 3 k vyhlášce,

• popisu zpusobu plnení povinností podle § 37i odst. 3 písmo d) a § 5 odst. 1
vyhlášky ve spojení s III. dílem prílohy c. 3 k vyhlášce zejména

/- zpusobu informování distributoru, konecných uživatelu a spotrebitelu
elektrozarízení o požadavku odkládat elektrozarízení na místech k tomu
urcených mimo komunální odpad podle § 38 odst. 4 písmo a) zákona
o odpadech,

- zpusobu informování o úloze spotrebitele v opetovném použití
elektrozarízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu
a o možných škodlivých vlivech nebezpecných látek obsažených
v elektrozarízeních na životní prostredí a na lidské zdraví podle § 38
odst. 4 písmo b) a c) zákona o odpadech,

zpusobu informování zpracovatelu elektroodpadu o technických
požadavcích nutných k jeho zpracování podle § 37 I odst. 2 zákona,

- predpokládaného seznamu míst zpetného odberu elektrozarízení podle
§ 37k odst. 1 zákona o odpadech,

- návrhu typové smlouvy s místy zpetného odberu,

- popisu sberné síte pro oddelený sber elektroodpadu,

návrhu typové smlouvy s místy oddeleného sberu a

- popisu zajištení zpracování zpetne odebraných elektrozarízení
a oddelene sebraných elektroodpadu podle § 371odst. 3 zákona

• popisu zajištení financování nakládání s elektrozarízeními pocházejícími
. z domácností a s elektroodpady nepocházejícími z domácností, který obsahuje
podrobnou metodiku financování, zpusob a kontrolu použití príspevku v souladu
s § 37i odst. 3 písmo e), s § 37n odst. 1 a 3, s § 370 zákona o odpadech a s § 5 odst.
3 a 10 vyhlášky (II. dílu Prílohy c. 3 vyhlášky).

3



c.j. 19136/ENV/06, 2189/720/06

Poucení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí muže zmocnenec podat podle ustanovení § 83 odst. 1 ve
spojení s § 152 odst. 1 správního rádu rozklad, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními predpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo rízení, jež mu predcházelo, ve lhute 15 dnu ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Lhuta
urcená k podání rozkladu zacíná v souladu s § 40 odst. 1 písmo a) správního rádu bežet
následující den po dni, kdy bylo toto rozhodnutí oznámeno. Rozklad jen proti oduvodnení
rozhodnutí je neprípustný. Podle § 152 odst. 2 správního rádu se rozklad podává k rozhodnutí
ministrovi životního prostredí, a to prostrednictvím odboru odpadu.

Príloha:

Seznam výrobcu elektrozarízení zapojených v kolektivním systému RETELA, S.r.O.,
zapsaných ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Vypraveno dne:

Zmocnenec do vlastních rukou:

RETELA S.r.O.,Praha 2, Vyšehrad, Neklanova 152/44, PSC 128 00

Na vedomí po nabytí právní moci:
Jednotliví výrobci zapojení do kolektivního systému podle prílohy
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Seznam výrobcu elektrozarízení zapojených v kolektivním systému RETELA, s.r.o. ,
zapsaných ke dni nabytí právní moci rozhodnutí c.j. 19136/ENV/06, 2189/720/06Název výrobce

v

evid.c.výr.dat. doplneníadresa JCSk.
EDOMED a.s.

U Vinohradské nemocnice 3, 130 00 Praha 363673169802633 /06-ECZ 30.6.2006

POL YGEN spol. S.LO.

Grohova 32, 602 00 Brno60703733902658 /06-ECZ

NIVELCO BOHEMIA S.LO.

Drážní 253/7, 627 00 Brno26949873902665 /06-ECZ

Policské strojírny a.s.

Policka, 572 12 Policka 646504851902669 /06-ECZ

RAN, spol. S.LO.

Na Veselí 910/49, 14000 Praha 464939731902670 /06-ECZ

SB THERM S.LO.

Frýdecká 201, 739 61 Trinec25880063902671 /06-ECZ

Serge Kratochvíl, Karolina Express

Zandov 76, 403 39 Ustí nad Labem11425041902672 /06-ECZ

TECHNOPROCUR CZ, spol. S.LO.

Lojovická 414/33, 140 00 Praha 4-Libuš25103041902676 /06-ECZ

TV PRODUCTS CZ S.LO.

Rybná 669/4, 110 00 Praha I26061333902678 /06-ECZ

V - NET S.LO.

Na Dlouhých 797, 688 O I Uherský Brod26966034902680 /06-ECZ

Václav Petru ELEKTRONIKA

17.]istopadu 407,378 56 Studená10288040902683 /06-ECZ

ATAL spol. S.LO.

Lesní 47, 391 O 1 Tábor - Horky47216719902707 /06-ECZ

ROF A PRAHA, S.LO.

Velvarská 1649/13, 16000 Praha 648029220902709 /06-ECZ

Poneco Podebrady S.LO.

Ostende 87!II, 290 01 Podebrady61682322902711 /06-ECZ

MIKROKLlMA S.LO.

Veverkova 1343,50002 Hradec Králové63220750902713 /06-ECZ

]LABO, spol. s.r.o.

Boršovská 2591, 697 O I Kyjov25328573902725 /06-ECZ

PRO traffic, S.LO.

U Staré pošty 53, 738 01 Frýdek-Místek,Místek26880938902728 /06-ECZ

T]PA a.s.

U Oburky 5, 674 O I Trebíc00532398902730 /06-ECZ

Tritón Pardubice, spol. S.LO.

Starý Materov 130, 530 02 Pardubice60110422902733 /06-ECZ

eKasa, S.LO.

Ma]ešická l6a/2470, 130 00 Praha 326458]52902736 /06-ECZ

EN - CENTRUM, S.LO.

Lidická 66, 150 00 Praha 525669788902737 /06-ECZ

Jan Walica

Ružová 578, 739 61 Trinec - Lyžbice68937334902741 /06-ECZ


