
Z pohledu zákona: 
  

Použitá osvětlovací zařízení z obecních systémů veřejného osvětlení představují ve smyslu zákona  

o odpadech elektrozařízení podléhající zpětnému odběru, resp. elektroodpad podléhající oddělenému 

sběru („Elektroodpad“). 
  

Zákon o odpadech původcům odpadu (tedy i obcím) obecně stanoví povinnost zjistit, zda osoba, 

které jsou předávány odpady, je k jejich převzetí oprávněna. V případě, že se osoba oprávněním 

neprokáže, nesmí jí být odpad vůbec předán. 
 

Původce Elektroodpadu (obec) je povinen Elektroodpad převést do vlastnictví pouze buď přímo 

zpracovateli nebo výrobcům osvětlovacích zařízení, resp. příslušnému kolektivnímu systému, a to  

za účelem zpětného odběru/odděleného sběru, aby byla zajištěna ekologická likvidace tohoto 

Elektroodpadu. 
 

Za předpokladu, kdy montážní společnost, které je Elektroodpad předáván, není zároveň držitelem 

souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů vydaného 

příslušným krajským úřadem, dochází k porušení podmínek zákona o odpadech pro nakládání 

s Elektroodpadem, a obce se tak vystavují riziku správního postihu a udělení pokuty Inspekcí. 
 

Montážní společnost, která přebírá použitá elektrozařízení za účelem jejich opravy či úpravy a dalšího 

prodeje, bude s největší pravděpodobností osobou, která provádí tzv. přípravu k opětovnému použití, 

a tedy nakládá s odpadem. Příprava k opětovnému použití s sebou přitom přináší zákonné požadavky 

na osoby vyvíjející danou činnost, zejména povinnost dodržovat ustanovení odpadové legislativy  

a technických předpisů (ES, prohlášení o shodě, CE označení) a další povinnosti vyplývající 

z příslušných právních předpisů. 
 

Nepoctivé montážní firmy navíc získávají z elektrospotřebičů jen snadno zpeněžitelné suroviny  

a zbytek, obsahující často nebezpečné látky, končí běžně na černých skládkách či je zlikvidován 

jiným neekologickým způsobem. 
 

Obcím i montážním společnostem hrozí v případě výše popsaného nezákonného postupu pokuta až 

do výše 10 000 000 Kč. 

Problematika nakládání s elektroodpadem pocházejícím  

z obecních systémů veřejného osvětlení 
 

(aneb proč a jak správně naložit s dosloužilými lampami veřejného osvětlení) 

Současný stav: 
  

Průběžnou analýzou bylo zjištěno, že některé obce předávají použitá osvětlovací zařízení montážním 

společnostem, které je opravují, popřípadě z nich sestavují jiná osvětlovací zařízení a tato 

repasovaná svítidla nabízejí k dalšímu prodeji. 
  

Takové jednání obcí i montážních firem je však v rozporu s platnou elektroodpadovou legislativou. 

Obce i montážní společnosti se vystavují riziku správního postihu a uložení pokuty Inspekcí životního 

prostředí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Správná cesta: 
 

Pokud právě řešíte, co s elektroodpadem z veřejného osvětlení, kontaktujte 

kolektivní systém EKOLAMP. Zdarma zajistí odvoz do zpracovatelského 

zařízení, které je oprávněno provádět demontáž a následnou likvidaci 

elektroodpadu. V případě, že jste smluvním partnerem EKOLAMPu, získáte 

navíc finanční odměnu ve výši 3 Kč za každý odevzdaný kilogram svítidel. 
  

Kontakt na obchodní oddělení: tel: 277 775 101, e-mail: obchod@ekolamp.cz 






