PŘEHLED POVINNOSTÍ POSLEDNÍCH PRODEJCŮ1
V SOUVISLOSTI SE ZPĚTNÝM ODBĚREM ELEKTROZAŘÍZENÍ

POVINNOST POSLEDNÍHO PRODEJCE

1. Ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává
elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v
Seznamu výrobců na ministerstvu životního prostředí,
případně od zahraničních výrobců, kteří si neurčili
pověřeného zástupce pro plnění svých elektroodpadových
povinností, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho
povinností stanovených zákonem o odpadech.
2. Uvádí-li výrobce při prodeji nových elektrozařízení
náklady na plnění elektroodpadových povinností odděleně
od ceny, je takto povinen je uvádět každý prodávající při
prodeji v rámci své podnikatelské činnosti.

3. Při dodávkách elektrozařízení určených k použití (mimo
jiné) v domácnostech má poslední prodejce povinnost
zpětně odebírat od svých zákazníků-konečných uživatelů
(nikoliv nutně spotřebitelů-fyzických osob) ve stejném
množství použitá elektrozařízení ekvivalentního typu. Místo
zpětného odběru je provozováno za tím účelem posledním
prodejcem, nicméně může být provozován ve spolupráci s
KS EKOLAMP.

ODKAZ NA USTANOVENÍ
(ZÁKON Č. 185/2001 SB.,
NENÍ-LI UVEDENO JINAK)

§ 37j odst. 3

§ 37n odst. 4 a § 37o odst. 2

ZPŮSOB ŘEŠENÍ VE SPOLUPRÁCI S KS
EKOLAMP

Neodebírat zboží pocházející od výrobců a dovozců,
kteří nejsou zapsáni v Seznamu výrobců, případně v
tomto Seznamu nemají uvedeného pověřeného
zástupce. V případě pochybností ohledně stavu
zápisu dle webu MŽP lze věc konzultovat s KS
EKOLAMP.

Recyklační příspěvek uvádět např.:
a) na prodejním dokladu
b) na cenovce výrobku
c) v informačních materiálech umístěných
v prodejně
d) případně v rámci e-shopu při on-line prodeji

Zřídit neveřejné (jen pro zákazníky prodejce) nebo
veřejné sběrné místo v místě prodeje ve spolupráci s
KS EKOLAMP (odvoz a recyklaci odebraných
elektrozařízení, sběrné nádoby i informační
materiály zajišťuje KS EKOLAMP). Blíže viz
www.ekolamp.cz nebo kontaktujte KS EKOLAMP.
§ 37k odst. 4 písm. a) a b)

Jestliže je velikost prodejní plochy určené k prodeji
elektrozařízení alespoň 400 m2, pak je poslední prodejce
povinen zpětně odebrat, bez ohledu na výrobní značku a bez
vázání na nákup zboží, elektrozařízení, jehož ani jeden
vnější rozměr nepřesahuje 25 cm.

4. Výrobce prostřednictvím posledního prodejce/poslední
prodejce musí informovat konečné uživatele:
a) o požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována
spolu se směsným komunálním odpadem, ale byla
odkládána na místa k tomu určená nebo v místech zpětného
odběru,
b) o způsobu zajištění zpětného odběru použitých výrobků
(nejméně název, adresu a telefonní spojení místa zpětného
odběru, druhy zpětně odebíraných výrobků, provozní doba,
upozornění na bezplatnost zpětného odběru),
c) o úloze konečného uživatele v opětovném použití
elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití
elektroodpadu,
d) o možných škodlivých vlivech nebezpečných látek
obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské
zdraví.
e) o významu grafického symbolu podle § 37k odst. 2
(symbol
přeškrtnuté
popelnice)
pro
označování
elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a
odděleného sběru elektroodpadu

§ 38 odst. 4 a 5
a vyhláška
č. 237/2002 Sb.

5. V případě, že poslední prodejce neinformuje konečného
uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru, je povinen
příslušné použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to
bez nároku na úplatu od konečného uživatele, po celou
provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků
určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.

§ 38 odst. 5

Povinnost zpětně odebrat od svých zákazníků při
dodávce
nového
elektrozařízení
použité
elektrozařízení se vztahuje také na e-shopy.

Využívat informační materiály KS EKOLAMP. Lze
jednorázově objednat v KS EKOLAMP či se
zaregistrovat k pravidelnému odběru materiálů. Blíže
viz www.ekolamp.cz.
V případě online prodejců je toto nutné zajistit
prostřednictvím informací v rámci e-shopů a
písemných výstupů.

Plnit si informační povinnosti či v provozovně zřídit
sběrné místo (k podpoře ze strany KS EKOLAMP viz
výše). Toto se týká také e-shopů.

Posledním prodejcem je dle § 37g písm. o) zákona o odpadech právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která bez ohledu na
způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, dodává v rámci své podnikatelské činnosti elektrozařízení konečnému uživateli.
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6. Při provádění zpětného odběru v provozovně posledního
prodejce musí být místo zpětného odběru použitých
elektrozařízení označeno nápisem „Místo zpětného odběru
použitých výrobků“, přičemž slova „použitých výrobků“
mohou být nahrazena názvem výrobku, který se na tomto
místě odebírá. Toto označení musí být čitelné z míst
přístupných pro konečného uživatele. Provozovatel místa
zpětného odběru je dále povinen na požádání konečnému
uživateli vystavit potvrzení o zpětném odběru výrobku.

Vyhláška
č. 237/2002 Sb.,
§ 38 odst. 7, poslední věta

Plnit si informační povinnosti (k podpoře ze strany
KS EKOLAMP viz výše).

Poslední aktualizace: leden 2019

