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Tisková informace, 24. 4. 2014 

 

EKO-KOM byl vyzván k účasti na správním řízení o autorizaci 

 

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s., která provozuje systém tříděného sběru odpadu ve 

spolupráci s 6.057 obcemi v ČR, byla vyzvána Ministerstvem životního prostředí, aby se stala účastníkem 

správního řízení vedeného dle zákona 477/2001 Sb. ve věci žádosti společnosti Interseroh Czech o udělení 

autorizace k zajišťování sdruženého plnění. 

Rozhodnutí MŽP č.j. 29093/ENV/14, 2053/720/14 se opírá o ustanovení správního řádu, ze kterého plyne, že 

účastníky řízení jsou též další osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a 

povinnostech. Zmiňuje se zejména skutečnost, že žadatel o autorizaci hodlá využívat stávající sběrnou síť, 

kterou využívá i naše společnost, a proto je nutné zajistit, aby se evidence odpadů obou společností 

neduplikovaly. K tomu je nutné uzpůsobit nejen podmínky autorizace vydané žadateli, ale také podmínky 

autorizace společnosti EKO-KOM.  

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o účasti společnosti EKO-KOM v probíhajícím řízení vnímáme 

jako logické, zejména proto, že je důležité minimalizovat rizika vzniku duplicity evidencí obalů a odpadu z 

obalů, které jsou následně vykazovány MŽP, což vyžaduje koordinovaný postup obou společností při 

využívání společné sběrné sítě. Společnost EKO-KOM je připravena během řízení spolupracovat na tom, aby 

provoz dvou neziskových subjektů se stejným předmětem činnosti při využívání společné sběrné sítě nevedl k 

žádným problémům v evidenci odpadu a ani k problémům s financováním sběru tříděného odpadu. Svou 

připravenost ke spolupráci jsme sdělili již tiskovou zprávou ze dne 12.4.2014, bezprostředně po té, co 

společnost Interseroh Czech oznámila svůj úmysl využívat naši sběrnou síť. 

Nezisková společnost EKO-KOM obdržela autorizaci k zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného 

odběru a využití obalového odpadu již na jaře roku 2002, a to po splnění všech požadavků zákona a MŽP. 

Potřebnou sběrnou síť však k tomu budovala ve spolupráci s městy a obcemi České republiky již od roku 

1999. „V současnosti využíváme ke sběru okolo 240 000 kontejnerů instalovaných na celém území státu. Část 

z nich vlastní města a obce, část svozové firmy a část naše společnost. Naše vlastní kontejnery jsou 

instalovány v téměř čtyřech tisícovkách měst a obcí. Nebráníme se tomu, aby je využívala i naše konkurence 

a budeme v rámci řízení hledat způsob, jak toho dosáhnout tak, aby nedošlo k narušení sběru a byla 

zachována konsistence statistik využití odpadu“, říká generální ředitel EKO-KOM, Zbyněk Kozel. 
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