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POZOR! Některým obcím a úřadům hrozí pokuty 
Podle šetření naší společnosti dochází v některých obcích, na úřadech a provozovnách k předávání 

použitých svítidel montážním společnostem, které je opravují, popřípadě z nich sestavují nová 

osvětlovací zařízení. Tato praxe je ale v rozporu s platnou odpadovou legislativou. Obcím i 

montážním společnostem hrozí dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech správní postih a uložení 

pokuty až do výše 10 milionů korun.  
 

Obce mají ze zákona povinnost odevzdat vysloužilá svítidla ke zpětnému odběru buď přímo 

výrobcům osvětlovacích zařízení, nebo příslušnému kolektivnímu systému, aby byla zajištěna 

ekologická likvidace tohoto elektroodpadu. Společnost EKOLAMP odebere světla od obcí či firem 

a zdarma se postará o veškerou administrativu a ekologickou recyklaci. 

 

Montážní společnost, která použitá svítidla opraví (repasuje), aby je mohla dále prodávat, provádí 

tzv. přípravu k opětovnému použití těchto zařízení a to zákon vnímá jako nakládání s odpadem. 

Většina montážních společností ale oprávnění k převzetí elektroodpadu ve smyslu § 12 a 37 

zákona o odpadech nemá, a proto jí obec či úřad nesmí elektroodpad vůbec předat, aby sama 
nebyla vystavena právnímu postihu. 

Sběrač roku 2013 zná vítěze 
Loni Češi odevzdali k recyklaci 902 tun úsporných zářivek, 

nejvíce se na sběru podílely obce a firmy. Jednak tím plní 

své legislativní povinnosti, ale zároveň nabízejí 

spoluobčanům užitečnou službu, která pomáhá šetřit 

suroviny a chránit životní prostředí. EKOLAMP proto letos 

již podruhé vyhlásil nejlepší sběrače, aby jim poděkoval za 

námahu a motivoval tak i další obce, firmy a úřady ke 

spolupráci. 24. dubna 2014 proběhlo slavnostní vyhlášení 

nejlepších sběračů za loňský rok. Tři nejpilnější sběrači byli 

vyhlášeni v těchto kategoriích: obec, místo s malou 

sběrnou nádobou, velkoobchod, poslední prodejce, 

odpadová firma a konečný uživatel. 

 Již druhým rokem probíhá v ČR mapování černých skládek 

prostřednictvím projektu Zmapuj to. V mapě je vyznačeno více než 

2500 černých skládek, proto vznikla myšlenka na celostátní 

úklidovou akci „Ukliďme Česko“. Chystaný velký úklid proběhne v 

sobotu 17. 5. 2014 a EKOLAMP je jedním z partnerů této akce. 

Přijďte pomoci přírodě i sobě, ať se nám lépe žije! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jak jsme Vás ve Zpravodaji již informovali, podařilo se nám v 

loňském roce sebrat 902 tun úsporných zářivek a 660 tun 

průmyslových svítidel. Během recyklace jsme dokázali opětovně 

využít 99,96% materiálu u sebraných světelných zdrojů. U 

sebraných použitých svítidel jsme dosáhli materiálového využití 

98,28%. 

Zprávypropartnery 

Vážení přátelé,  
využívám této příležitosti, abych Vás pozdravil a zároveň se některým z Vás 

představil: v kolektivním systému EKOLAMP pracuji od roku 2007, jsem 

druhým jednatelem společnosti a zároveň výkonným ředitelem EKOLAMP 

Slovakia.  

S potěšením Vám mohu představit novou podobu našich webových stránek 

EKOLAMP, na kterých jsme pracovali posledního tři čtvrtě roku. Snažili jsme 

se o maximální zjednodušení a zpřehlednění struktury a uživatelskou 

přívětivost naší webové prezentace. Jde o první verzi nového webu. Proto 

budeme rádi, pokud nám pomůžete svými náměty, komentáři a připomínkami 

jeho podobu ještě zlepšit. Těšíme se na Vaše podněty!   
 

Oliver Čelko, jednatel společnosti EKOLAMP 

Stovky tun odpadu končí na skládkách  
Současná odpadová legislativa nahrává kšeftování s elektroodpadem. Velké části 

elektrospotřebičů obsahující nebezpečné látky končí na skládkách, místo aby byly řádně 

ekologicky zlikvidovány. V případě úsporných zářivek to za rok 2013 představuje přibližně 900 tun 

světelných zdrojů vyhozených do komunálního odpadu. Pro představu jde o cca 30 kg 

jedovaté rtuti, která může zamořit vodu o objemu 95 Máchových jezer. 

V Česku chybí opatření umožňující transparentní a efektivní sběr a recyklaci: stanovení 

minimálních kvót sběru elektroodpadu, účinné kontrolní a vymáhací mechanismy dohledových 

orgánů, zákaz výkupu nelegálně rozebraných elektrospotřebičů sběrnami, dostatečně hustá 

sběrná síť na celém území republiky a jasně definovaná pravidla financování činnosti 

kolektivních systémů.  
 

Více se o nekalých praktikách při nakládání s elektroodpadem dozvíte zde. 
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 Od 16.4. až do 19.5. můžete navštívit unikátní putovní výstavu 

Sběratelé světla v Kovosteelu ve Starém Městě. Na výstavě se 

Vám vedle EKOLAMPu představí i Jiří Kajzner, jeden z 

největších sběratelů zápalkových krabiček v Evropě. Nejstarší 

exponát v jeho sbírce pochází z roku 1880. Trojici světelných 

sběratelů uzavírá Jaroslav Štěpánek, který si oblíbil historické 

elektrické světelné zdroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EKOLAMP se v loňském roce zapojil spolu s Institutem pro 

udržitelný rozvoj měst a obcí, svazem měst a obcí, Policií ČR, 

Českou inspekcí a dalšími partnery do aktivit, které mají pomoci 

zamezit nelegálním výkupům kovových odpadů. Jsme rádi, že 

Vám můžeme představit výsledek této spolupráce: Obrazový 

katalog předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů. 
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