
 
 
 
Plnění ustanovení novely zákona č. 185/2001 Sb.  - O odpadech   
   
dne 13. 8. 2005  vstoupila v účinnost některá důležitá  ustanovení novely zákona  č. 185/2001 Sb., 
O odpadech, která se týkají elektrických a elektronických zařízení. Tato novela transponuje do 
českého právního řádu direktivy Evropské unie a přináší nové povinnosti pro výrobce, dovozce a 
prodejce elektrických a elektronických zařízení.  
 
Pro výrobce a dovozce elektrických a elektronických zařízení přinesla novela zejména tyto hlavní 
povinnosti:  
 

1. s platností od 13.8. 2005 zajistit  a financovat zpětný odběr, oddělený sběr, ekologické 
zpracování použitých elektrických a elektronických zařízení od občanů a firem, 

2. označovat výrobky uvedené na trh po 13.8. 2005 v souladu s platnou právní úpravou, 
3. registrovat se v Seznamu výrobců vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR. 

 
Vzhledem k tomu, že individuální plnění povinnosti uvedené pod bodem 1) je značně obtížné 
a finančně náročné, přistoupila společnost  FAST ČR  a.s. k plnění této povinnosti zapojením 
se do kolektivních systémů  ASEKOL s.r.o.  a  ELEKTROWIN a.s.,  které budou zajišťovat 
výrobcům a dovozcům podle § 37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 
znění,  společné plnění jejich povinností stanovených v osmém dílu Hlavy III. zákona č. 
185/2001 Sb. o odpadech v platném znění pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, 
využití a ekologické odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.  
 
Výrobci a dovozci, kteří po 13.8. 2005 nebudou  plnit povinnost zpětného odběru, tj. nejsou členy 
kolektivního systému nebo nejsou individuálně zapsáni v Seznamu výrobců vedeného u 
Ministerstva životního prostředí ČR, závažně porušují povinnosti dané zákonem, což se může 
negativně projevit při kontrolách ČOI nebo České inspekce životního prostředí ve Vašich 
prodejnách. Současně zákon o odpadech v ustanovení § 37j odst. 4 upravuje právní dopad prodeje 
elektrických a elektronických zařízení nepocházejících od výrobců zapsaných v Seznamu výrobců 
nebo v kolektivním systému tak, že ten, kdo takové zařízení prodává, nese sám odpovědnost 
výrobce, a to v plném rozsahu jeho zákonných povinností. Z tohoto důvodu je v zájmu všech 
prodejců si ověřit, zda příslušný výrobce nebo dovozce je členem kolektivního systému nebo zda je 
individuálně zapsán v Seznamu výrobců vedeného u MŽP ČR. 
 
Pro prodejce elektrických a elektronických zařízení přináší výše zmíněná novela zejména tyto 
povinnosti: 
 

1. informovat spotřebitele o tom, že ceny spotřebičů zahrnují i příspěvek na likvidaci 
historických elektrozařízení (tzv. viditelný poplatek) a tuto skutečnost uvádět na 
cenovce výrobku nebo na dokladu  vydávaném při prodeji nových výrobků 
(paragonu). 

2. umožnit spotřebiteli, aby při nákupu nového výrobku mohl odevzdat použitý výrobek 
obdobného typu, tedy nikoliv pouze stejné značky, v místě prodeje tak, aby mohla být 
zajištěna jeho řádná ekologická likvidace 

 
 
Podrobné informace najdete na:  http://www.asekol.cz/  a  http://www.elektrowin.cz/  


