
 

 

 
 

Příspěvek na historický elektroodpad 
 
 

V současné době má kolektivní systém EKOLAMP jako jediný oprávnění nakládat s tzv. historickým elektroodpadem 
ve skupině elektrozařízení č. 5, tedy osvětlovacích zařízení. V návaznosti na znění Zákona o odpadech vyplývá, že za 
účelem plnění svých elektroodpadových povinností všichni výrobci a dovozci světelných zdrojů by měli být zapojeni 
právě do kolektivního systému EKOLAMP. Výsledky vzorkování ukazují, že podíl historického elektroodpadu 
(uvedeného na trh před 13. srpnem 2005) tvoří cca 62% hmotnosti všech sebraných světelných zdrojů. Z tohoto 
výsledku je tedy zřejmé, že historický elektroodpad stále existuje a dokud se vyskytuje v takto vysoké míře, zůstává 
také zachována povinnost výrobců a dovozců financovat tento elektroodpad pouze skrze autorizovaný kolektivní 
systém. 
 
S financováním historického elektroodpadu souvisí možnost uvádět na prodejních dokladech odděleně tzv. příspěvek 
na historický elektroodpad, zkráceně známý pod pojmem PHE. V zákoně o odpadech se říká, že tento příspěvek je 
možné odděleně uvádět do 13. srpna 2013. S ohledem na probíhající transpozici směrnice Evropského parlamentu 
číslo 2012/19/EU ovšem není jasné, jestli tento stav zůstane zachován i po přijetí novely zákona o odpadech, či bude 
tato možnost zrušena. Z našich dosavadních informací vyplývá, že možnost uvádění odděleného příspěvku na 
recyklaci zůstane zachována i do budoucnosti. 
 
S ohledem na tuto skutečnost se kolektivní systém EKOLAMP rozhodl nadále podporovat systém odděleného 
uvádění příspěvků na recyklaci ve stejné podobě, v jaké jej znáte doposud. Nemusí jít nutně jen o historický 
elektroodpad, neboť na základě obecně akceptované skutečnosti se nikdy u světelných zdrojů nerozlišoval 
příspěvek pouze na historický a pouze na novodobý elektroodpad. Jsme toho názoru, že dokud nebude jasný jiný 
legislativní vývoj, neměli byste být výrobci a dovozci zatěžováni zbytečným představováním systémů s tím, že za pár 
měsíců by se vše muselo třeba vracet do původního stavu. Navíc máme za to, že oddělené uvádění příspěvku na 
recyklaci umožňuje jej v plné míře přefakturovat zákazníkům. 
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