
POVINNOST POSLEDNÍHO PRODEJCE

ODKAZ NA 

USTANOVENÍ 

ZÁKONA*

ZPŮSOB ŘEŠENÍ VE SPOLUPRÁCI S KS EKOLAMP

1. Na toho, kdo v rámci své podnikatelské činnosti

prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců

zapsaných v Seznamu výrobců vedeném

Ministerstvem životního prostředí, případně od

zahraničních výrobců, kteří si neurčili pověřeného

zástupce pro plnění svých elektroodpadových

povinností, přecházejí práva a povinnosti výrobce 

stanovené zákonem o výrobcích s ukončenou

životností. 

§ 10

Neodebírat zboží pocházející od výrobců, kteří nejsou

zapsáni v Seznamu výrobců, případně v tomto Seznamu

nemají uvedeného pověřeného zástupce. Pokud by

poslední prodejce odebíral výrobky od výše zmíněných

subjektů, které nezákonně neplatí recyklační příspěvky,

pak by tato zákonná povinnost platit recyklační příspěvky

přešla právě na tohoto posledního prodejce. V případě

pochybností ohledně stavu zápisu dle webu MŽP lze věc

konzultovat s KS EKOLAMP.

2. Poslední prodejce je povinen při prodeji nového

elektrozařízení uvádět odděleně od ceny

elektrozařízení náklady na zpětný odběr, zpracování,

využití a odstranění odpadního elektrozařízení, které

připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo

jeden kilogram nových elektrozařízení, a to zejména

formou samostatného údaje na daňovém dokladu

podle zákona o dani z přidané hodnoty. Stejně tak

musí činit i všechny předešlé články distribučního

řetězce, tedy výrobci a distributoři.

§ 73

Příspěvky na recyklaci uvádět v souladu se zákonem

zejména na daňových dokladech dle zákona o dani z

přidané hodnoty. Možné jsou ale navíc i další způsoby

zveřejnění, např. na cenovce výrobku, v sazebníku

příspěvků na recyklaci na prodejně, či v případě online

prodeje v rámci oken s nabídkami jednotlivých druhů

elektrozařízení. Pozn: V případě, kdy je příspěvek uváděn

jako přepočet na hmotnost/kilogram, musí být uvedeny na

dokladu dva číselné údaje - prvním je samotná výše

příspěvku v absolutní hodnotě a druhým je výše příspěvku

za jeden kilogram.

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 podobného typu a použití. 

Jestliže je velikost prodejní plochy určené k prodeji

elektrozařízení alespoň 400 m
2
, pak je poslední

prodejce povinen zpětně odebírat elektrozařízení,

jejichž ani jeden vnější rozměr nepřesahuje 25 cm, a

to bez ohledu na výrobní značku a bez vázání na

nákup zboží.

Jsou-li odpadní elektrozařízení zpětně odebírána v

místě prodeje nového elektrozařízení nebo v jeho

bezprostřední blízkosti, je poslední prodejce povinen

označit tato místa viditelně a čitelně informací o

možnosti odevzdání odpadních elektrozařízení.

§ 66 odst. 1

§ 66 odst. 2

§ 66 odst. 3

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. 

Povinnost zpětně odebrat od svých zákazníků při dodávce

nového elektrozařízení použité elektrozařízení se vztahuje

také na e-shopy. 

*Pozn.: "zákonem" se myslí zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
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4. Výrobce elektrozařízení určených k použití v

domácnostech je povinen prostřednictvím

posledních prodejců na vlastní náklady písemně

informovat konečné uživatele o: 

a) požadavku, aby odpadní elektrozařízení nebyla

odstraňována jako netříděný komunální odpad, ale

byla odevzdána na místech k tomu určených v

souladu s tímto zákonem,

b) způsobu zajištění zpětného odběru,

c) úloze konečných uživatelů v opětovném použití

elektrozařízení a recyklaci nebo jiném využití

odpadních elektrozařízení,

d) možných škodlivých vlivech nebezpečných látek

obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a

zdraví lidí a

e) významu grafického symbolu pro zpětný odběr

podle § 62 odst. 1.

§ 63

Využívat informační materiály a bannery KS EKOLAMP a

aplikace dostupné buď na www.ekolamp.cz či na

samostatných stránkách věnovaných jednotlivým

informačním projektům či kampaním.

V případě online prodejců je toto nutné zajistit

prostřednictvím informací v rámci eshopů a písemných

výstupů.

5. V případě, kdy poslední prodejce nemá povinnost

sám zřídit ať již neveřejné či dokonce veřejné sběrné

místo, musí umístit viditelně a čitelně ve svém

prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní

elektrozařízení pocházející z domácností odevzdat ke

zpětnému odběru na území obce, městské části nebo

městského obvodu podle místa prodeje. Pokud se na

jejich území místo zpětného odběru nenachází,

informuje o místě zpětného odběru v nejbližší obci,

městské části nebo městském obvodě od svého

místa prodeje.

§ 66 odst. 4

Lze využít buď mapu sběrných míst na

www.ekolamp.cz/cz/mapa-sbernych-mist, seznam všech

sběrných míst vedený Ministerstvem životního prostředí

na adrese isoh.mzp.cz/registrmistelektro, či použít

společnou aplikaci zpětného odběru všech komodit Kam s

ním na adrese www.kamsnim.cz

*Pozn.: "zákonem" se myslí zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností


