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Vážení přátelé,  
 

nové číslo našeho zpravodaje jsme věnovali změnám, které s sebou přináší novela zákona  

o odpadech č. 184/2014 Sb. Novela, která vstupuje v platnost 1. října 2014, zapracovává do 

českého práva evropskou směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických 

zařízeních. Novela kromě jiného zavádí novou úpravu definice výrobce elektrozařízení, 

rozšíření povinnosti posledních prodejců odebírat použitá elektrozařízení či zřízení centrálního 

registru míst zpětného odběru. Většina těchto změn vede k větší transparentnosti a usnadnění 

sběru pro konečné uživatele. Jsme rádi, že se podařilo tyto úpravy do novely prosadit. Jde  

o první faktické kroky k zamezení kšeftování s elektroodpadem a nastavení jasných pravidel 

pro všechny.  

Přejeme Vám pohodový podzim a doufáme, že pro Vás bude plný dobrých zpráv. 

 

                Alexandr Hanousek, jednatel společnosti EKOLAMP 
 

Recyklační linka - elektroodpad 

Novela zákona o odpadech 
 

29. srpna 2014 vyšla novela zákona o odpadech č. 184/2014 Sb., která se týká 

odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Nová úprava mimo jiné 

zavádí: novou definici výrobce elektrozařízení, rozšíření povinnosti posledních prodejců 

odebírat použitá elektrozařízení, navýšení minimální úrovně dalšího využití 

elektroodpadu, zřízení centrálního registru míst zpětného odběru, který umožní konečným 

uživatelům zjistit si dostupná místa zpětného odběru elektrozařízení, zjednodušení 

administrativní podoby Seznamu výrobců elektrozařízení, či větší hustotu míst zpětného 

odběru pro elektrozařízení pocházející z domácností. Novela bude platná od 1. října 2014 

s výjimkou ustanovení čl. I bodů 33 a 37 až 39, které nabývají účinnosti dnem 1. června 

2015.   

Znění celé novely naleznete ve Sbírce zákonů. 

Konkrétní změny vyplývající z úpravy zákona o odpadech 
 

• Byly upraveny podmínky pro uvádění recyklačních příspěvků odděleně na prodejních dokladech; nyní zákon nechává na výrobci, aby se 

rozhodl, zda bude na prodejních dokladech uvádět odděleně základní cenu a náklady na zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení 

pocházejících z domácností či elektroodpadu; takový postup má několik zřejmých výhod – náklady na zpětný odběr a recyklaci se 

nestávají předmětem slev a rabatů, podporuje se vnímání ekologických dopadů nakládání s použitým elektrozařízením a nutnosti jeho 

řádné recyklace a v neposlední řadě narovnává konkurenční prostředí, neboť je na první pohled zřejmé, jaké prostředky vynakládá ten 

který výrobce či kolektivní systém na zpětný odběr a recyklaci elektroodpadu. 

• Byly konkretizovány požadavky na minimální hustotu sběrné sítě každého kolektivního systému, a to tak, že musí být zřízeno minimálně 

jedno sběrné místo v každé obci nebo městské části nad 2 000 obyvatel; tuto podmínku splňuje EKOLAMP již dávno. 

• Bylo upraveno rozdělení elektrozařízení do skupin v souladu se směrnicí 2012/19/EU, a to tak, že od roku 2018 se bude stávajících  

10 skupin elektroodpadu transformovat do 6 skupin; toto přerozdělení však bude Evropská komise znovu revidovat s možností zachování 

současného stavu; tuto problematiku budeme monitorovat a o případných změnách Vás budeme včas informovat. 

• Byla jasně definována povinnost kolektivních systémů vracet recyklační příspěvky oprávněným žadatelům v případě, že elektrozařízení 

uvedené nejdříve na trh v České republice opustí posléze český trh, tedy že je dodáno do jiného členského státu Evropské unie nebo 

vyvezeno do třetích zemí; v návaznosti na tuto povinnost upravil kolektivní systém EKOLAMP příslušné  dokumenty a pro žadatele  

o vrácení recyklačních příspěvků budou tyto nové dokumenty dostupné od 1. října 2014 na webových stránkách EKOLAMPu. 

• Ministerstvo životního prostředí bude o výrobcích evidovat více podrobností, což se projeví úpravou některých formulářů a je proto možné, 

že budeme muset některé výrobce požádat o dodatečné údaje. 

• Ministerstvo životního prostředí bude podrobněji sledovat evidenci toku použitých elektrozařízení již z místa jejich faktického sběru; na tuto 

evidenci je EKOLAMP připraven a je schopný předávat Ministerstvu životního prostředí příslušná data. 

• Ministerstvo životního prostředí zavede nový registr míst zpětného odběru, na kterém budou evidována všechna místa zpětného odběru 

elektrozařízení v celé České republice bez ohledu na to, kdo je jejich provozovatelem; jedná se o službu konečným uživatelům, kterým 

registr ulehčí orientaci, kam mohou vysloužilá elektrozařízení odevzdávat; spuštění registru je však plánováno až v příštím roce. 

 

Kromě aktuálně zavedených změn plánuje Ministerstvo životního prostředí zásadnější novelizaci zákona o odpadech. Nová koncepce 

zpětného odběru elektrozařízení je však stále na počátku a ještě nebyla předložena ani do meziresortního řízení k posouzení ostatními 

ministerstvy a zainteresovanými stranami. Rádi bychom Vás ujistili, že budeme proces přípravy nové legislativy aktivně sledovat  

a podporovat takové znění, které bude ve prospěch výrobců zapojených do našeho kolektivního systému. 

  

Pokud máte další dotazy k nové legislativní úpravě, obracejte se prosím na obchodního manažera EKOLAMPu, pana Petra Číhala (mail: 

cihal@ekolamp.cz; mobil: 731 146 731). 

Změna všeobecných podmínek účasti (VPÚ) 
 

V souvislosti s novým zněním zákona o odpadech bylo potřeba zohlednit zaváděné úpravy ve Všeobecných podmínkách účasti  

v kolektivním systému EKOLAMP (VPÚ).  

• Nejpodstatnější změnou VPÚ je úprava okruhu účastníků – zákon nově definuje tzv. pověřeného zástupce, který může zastupovat 

zahraničního výrobce, který nemá v České republice sídlo či provozovnu.  

• Dále je upraveno znění povinností směřujících k ochraně lidského zdraví a životního prostředí, které výrobce přenáší na kolektivní systém 

EKOLAMP, neboť v zákoně došlo k jejich redefinování. 

Jde především o povinnosti zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, 

povinnost zpracovávat a podávat roční zprávy o plnění těchto povinností,  povinnost evidovat vybrané údaje v Seznamu výrobců 

elektrozařízení a evidované údaje aktualizovat, provozovat příslušnou síť sběrných míst a evidovat příslušné toky elektrozařízení  

a elektroodpadu („Přenositelné elektroodpadové povinnosti“) prostřednictvím KS.  

• Další úpravou je prodloužení lhůty, ve které musí výrobce (účastník) nahlásit jakékoliv evidenční změny (adresa, statutární orgán, 

kontaktní informace, změna rozsahu výrobků uváděných na trh apod.), a to na 3 týdny místo stávajících 7 dnů.  

 

Kromě těchto změn jsou v nových VPÚ již pouze opraveny některé termíny v souladu s nově používanými legislativními předpisy. 
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