
 

Povinnost uloženou evropskou směrnicí už řada českých 
prodejců elektra dobrovolně plní, i když chybí zákon 

Praha, 13. února 2014 - Nová evropská směrnice požadující, aby všichni obchodníci elektrem 

s prodejní plochou větší než 400 m2 zcela zdarma odebírali vysloužilé malé spotřebiče, vstoupí 

v platnost 15. února. Mnoho prodejců už je na to připraveno, zákonodárci jako obvykle zaspali. 

Tentokrát v tom ale Česká republika není sama. Směrnice se dosud nepromítla do národní legislativy 

v řadě dalších evropských zemí. „Splněno v termínu mají Britové, Nizozemci, ale překvapivě také 

Bulhaři,“ komentuje situaci Roman Tvrzník, generální ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN a 

také jeden z českých zástupců v mezinárodní organizaci kolektivních systémů pro sběr elektroodpadu 

WEEE Forum. 

Směrnice stanoví, že velcí prodejci musejí od spotřebitelů bezplatně odebírat vysloužilé malé 

spotřebiče, jejichž žádný rozměr nepřesahuje 25 cm. A to i v případě, že si u nich nezakoupí nový. 

Kvůli průtahům v legislativním procesu ale tato povinnost v ČR zatím není uzákoněná a tedy ani 

vymahatelná. 

Přesto se už ve více než 2000 prodejnách včetně těch, kde je elektro jen doplňkovým sortimentem, 

zabydlely speciální sběrné nádoby. Nejprve to byly sběrné koše s výměnnými vložkami, bagy, které 

mají objem 0,25 m3 a vejde se do nich kolem 30 fénů, kávovarů nebo žehliček, případně 6-8 vysavačů 

či mikrovlnek. První z nich umístil ELEKTROWIN do některých prodejen už v roce 2008.  

K odpovědnosti za ekologickou recyklaci starého elektra se hlásí i největší prodejní řetězce působící 

v Česku. „Pro jejich potřebu nechal ELEKTROWIN postupně vyrobit kontejnery šité na míru tak, aby co 

nejlépe zapadaly do jejich prodejního konceptu,“ dodává Táňa Pokorná, ředitelka zákaznického 

oddělení ELEKTROWIN a.s. Spotřebitelům jich slouží už 175.  

K řetězcům, které speciální sběrné prostředky ELEKTROWINu umístily ve všech svých prodejnách, 

patří například OKAY Elektro. 

„S Elektrowinem spolupracujeme už od začátku projektu a umístění sběrných boxů, kde mohou 

zákazníci odevzdat vysloužilé spotřebiče na naši prodejnu, považujeme za další krok k udržení 

vysokého standardu služeb, které zákazníkům dlouhodobě poskytujeme,“ říká Zdeněk Bednář, vedoucí 

zákaznického servisu OKAY elektrospotřebiče. 

„Věříme, že novému vedení Ministerstva životního prostředí se podaří skluz v přípravě zákona brzy 

dohnat,“ říká Roman Tvrzník a dodává: „Zatím je dobrovolné plnění této povinnosti ze strany prodejců 

zároveň jejich konkurenční výhodou.“ 
 

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České 
republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 9 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové 
hmotnosti 180 000 tun. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. 
Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, 



 

jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.  Sběrnou síť tvoří na 1 250 sběrných míst v 1 145 
městech a obcích, 2 500 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 3 000 obcích. 

STÁT STAV LEGISLATIVNÍHO PROCESU 

Belgie ve 2 ze 3 regionů je možná implementace v průběhu 2Q/3Q 2014 

Bulharsko implementace dokončena 

Dánsko návrh zákona je v jednání 

Estonsko zákon ve fázi návrhu, 02/2014 předán k dalšímu projednávání (odhad) 

Francie oficiální verze zákona dokončena, zbývá podpis prezidenta 

Chorvatsko zákon ve fázi návrhu 

Itálie implementace probíhá 

Německo návrh zákona se očekává 03/2014 

Nizozemí implementace dokončena 

Norsko předložení návrhu zákona se očekává 1Q/2Q 2014 

Polsko návrh zákona dosud není připraven pro další projednávání 

Portugalsko zákon ve fázi návrhu, předán k dalšímu projednávání 

Rakousko návrh zákona je v jednání 

Rumunsko návrh zákona je v jednání 

Řecko není implementováno, žádné bližší informace o aktuální fázi procesu 

Slovensko zákon ve stádiu návrhu 

Slovinsko návrh zákona se očekává 03/2014 

Španělsko návrh zákona se očekává 06/2014 

Švédsko není implementováno, zpoždění bez stanoveného konečného termínu 

Velká Británie implementace dokončena 

Zdroj: WEEE Forum 

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte: 
Táňa Pokorná, ELEKTROWIN, email: tana.pokorna@elektrowin.cz, tel. 731 492 677 
Petr Kotek, Spindoctors, email: kotek@spindoctors.cz, tel. 602 502 789 
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