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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 2. 4. 2015 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 24. 3. 2015, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
na základě rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 20. prosince 2012 byl společnosti EKO-KOM, a.s., se
sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21, Praha 4, IČO: 251 34 701 (dále jen „Rozhodnutí“), udělen souhlas k provozování
zařízení ke sběru a výkupu odpadů na základě § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dne 8. srpna 2013 vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže sdělení krajským úřadům, ve kterém upozorňuje na tu
skutečnost, že „vydávání rozhodnutí, na jejichž základě je umožněno provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů,
resp. obecně je umožněn výkon činnosti dle zákona o odpadech, autorizované obalové společnosti, je zřetelně v rozporu
se zákonem o obalech“ (dále jen „Sdělení“).
Vzhledem k výše uvedenému Vás žádáme ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informace, zda došlo ke zrušení výše uvedeného Rozhodnutí, případně
o sdělení veškerých dalších kroků, které byly Krajským úřadem Jihočeského kraje učiněny v souvislosti se Sdělením.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
společnost EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 má vydaný souhlas k provozu mobilního zařízení
ke sběru a výkupu odpadů. Souhlas s provozem zařízení byl vydán, mimo jiné, na základě uděleného živnostenského
oprávnění nakládání s odpady (vyjma nebezpečných). Sdělení Úřadu pro hospodářskou soutěž se týká porušení obalového
zákona č. 477/2001 Sb. Na základě tohoto sdělení si Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyžádalo dne 31. 5. 2013 spis
krajského úřadu týkající se povolení pro společnost EKO-KOM. Tento spis je požadován na základě posouzení, zda není
porušen obalový zákon a udělená autorizace ve smyslu § 17 zákona o obalech.
MŽP konstatovalo, že povolení, které vydal krajský úřad je naprosto v pořádku a v souladu se zákonem o odpadech. MŽP
uznalo chybu, že udělilo autorizaci pro společnosti EKO-KOM, která umožňovala podnikat v oblasti odpadů. Nová autorizace,
kterou společnost EKO-KOM obdržela v roce 2014, již obsahuje podmínky, ve které společnost EKO-KOM není oprávněna
přímo poskytovat služby nakládání s odpady (svoz odpadů, jejich úpravu a zpracování) nebo obchodovat s odpadem z obalů či
druhotnými surovinami.
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Krajský úřad nicméně sděluje, že po kontrole evidence zařízení je výše uvedené mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů
společnosti EKO-KOM, a.s. vedeno stále jako aktivní a společnost EKO-KOM bude vyzvána k jeho pasivaci.
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky -
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