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„Elektronovela zákona o odpadech“ – Stručný průvodce zákonem 
č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., 
o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

ÚČEL NOVELY 

HLAVNÍ ZMĚNY 

1. NOVÉ VYMEZENÍ SKUPIN ELEKTROZAŘÍZENÍ 
Elektrická a elektronická zařízení v § 37f 

2. ÚPRAVA POVINNOSTÍ VÝROBCŮ ELEKTROZAŘÍZENÍ, DISTRIBUTORŮ A POSLEDNÍCH PRODEJCŮ 
Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu v § 37k 

3. NOVÁ ÚPRAVA DEFINICE VÝROBCE ELKTROZAŘÍZENÍ 
Nové vymezení pojmu „výrobce“ elektrozařízení v § 37g písmeno e) 

4. ZAVEDENÍ NOVÉHO INSTITUTU - POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE 
Zplnomocněný zástupce v § 37q 

5. ROZŠÍŘENÍ EVIDENČNÍCH POVINNOSTÍ VÝROBCŮ ELEKTROZAŘÍZENÍ 
Základní povinnosti výrobců elektrozařízení v § 37h 

6. ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRATIVNÍ PODOBY SEZNAMU VÝROBCŮ ELEKTROZAŘÍZENÍ 
Seznam výrobců elektrozařízení v § 37i 

7. NAVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ ÚROVNĚ VYUŽITÍ ELEKTROODPADU 
Příloha č. 14 k zákonu o odpadech. 

8. ZŘZŘÍZENÍ CENTRÁLNÍHO REGISTRU MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU 
Registr míst zpětného odběru v § 37s 

9. UMOŽNĚNÍ VÝROBCŮM UVÁDĚT ODDĚLENÉ NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU A ODDĚLENÉHO 
SBĚRU 

Financování nakládání s elektrozařízením v § 37n a v § 37o 

10. ÚPRAVA FINANCOVÁNÍ PŘI PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVĚ NOVÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ (refundace) 
Financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácnosti v § 37n odst. 6 

11. ÚPRAVA PODMÍNEK PRO PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVU 
Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení dle § 37r 

12.  DALŠÍ ZMĚNY V ZÁKONĚ O ODPADECH 
Doplnění definice místa zpětného odběru a odděleného sběru 
Úprava § 37 k odst. 5 - oprávněnost převzít elektrozařízení a elektroodpady 
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ÚČEL NOVELY 
Základní principy novely zákona o odpadech vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU 
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Česká republika, jakožto členský stát Evropské unie, 
měla za povinnost transponovat výše zmiňovanou směrnici do zákona o odpadech. Novelizuje se tak díl 8 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Novela zákona se týká především samotné transpozice směrnice 2012/19/EU. 
Zásadnější změny koncepčního charakteru právní úpravy nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady budou 
řešeny až v rámci nové samostatné právní úpravy zpětného odběru výrobků s ukončenou životností. 

HLAVNÍ ZMĚNY 

1. NOVÉ VYMEZENÍ SKUPIN ELEKTROZAŘÍZENÍ 

Elektrická a elektronická zařízení v § 37f 

a) do 14. srpna 2018 se díl 8 zákona o odpadech vztahuje na elektrozařízení, které náleží do skupin 
uvedených v příloze č. 7 části I zákona o odpadech: 

1. Velké domácí spotřebiče 
2. Malé domácí spotřebiče 
3. Zařízení IT a telekomunikačních zařízení 
4. Spotřebitelská zařízení a solární panely 
5. Osvětlovací zařízení 
6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů) 
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 
8. Lékařské přístroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů) 
9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 
10. Výdejní automaty 

b) od 15. srpna 2018 se díl 8 zákona o odpadech vztahuje na všechna elektrozařízení, přičemž každé 
elektrozařízení se zařadí do jedné ze skupin uvedených v příloze č. 7 části II 

1. Zařízení pro tepelnou výměnu 
2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2  
3. Světelné zdroje 
4. Velká zařízení 
5. Malá zařízení 
6. Malá zařízení IT a telekomunikační zařízení 

Zákon o odpadech v odst. 4 a 5 § 37f zákona o odpadech stanovuje výjimky, na které se působnost 
dílu 8 zákona o odpadech nevztahuje. 

2. ÚPRAVA POVINNOSTÍ VÝROBCŮ ELEKTROZAŘÍZENÍ, DISTRIBUTORŮ A POSLEDNÍCH 
PRODEJCŮ  

Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu v § 37k 

Nové povinnosti pro výrobce elektrozařízení určených k použití v domácnosti: 

a) zřídit minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci, městském obvodě nebo městské části  
s počtem více než 2 000 obyvatel, kde se nachází prodejna elektrozařízení nebo v nichž jsou 
elektrozařízení, která uvádí na trh, dodávána konečnému uživateli při prodeji prostřednictvím 
prostředků komunikace na dálku. Za místo zpětného odběru se nepovažuje místo dodávky 
výrobku u konečného uživatele. Ke splnění této povinnosti může výrobce na základě písemné 
dohody s obcí využít systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí, a to i v 
rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu, 
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b) uzavřít smlouvu o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí s každou 
obcí, která o její uzavření projeví zájem a ve které jsou elektrozařízení určená k použití 
v domácnostech, která uvádí na trh, prodávána, za podmínek obdobných jako s ostatními obcemi, 

c) zřídit na vlastní náklady za podmínek obdobných jako s ostatními posledními prodejci místo 
zpětného odběru v každém prodejním místě posledního prodejce elektrozařízení nebo v jeho 
bezprostřední blízkosti, kde jsou elektrozařízení uváděná výrobcem na trh prodávána a kde 
velikost prodejní plochy určené k prodeji elektrozařízení je alespoň 400 m2, pokud poslední 
, prodejce o zřízení místa zpětného odběru projeví zájem. 

Nové povinnosti pro poslední prodejce elektrozařízení určených pro použití v domácnost - §37k odst. 4i: 

a) Zajištění možnosti při nákupu elektrozařízení bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité 
elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů 
prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití tzv. kus za kus. 

b) Zajištění možnosti bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení, u něhož žádný 
z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, bez ohledu na výrobní značku a bez vázání na nákup zboží, 
v místě prodeje nového elektrozařízení nebo v jeho bezprostřední blízkosti po celou provozní 
dobu, jestliže velikost prodejní plochy určené k prodeji elektrozařízení je alespoň 400 m2. 

Dle bodu a) je poslední prodejce vždy povinen, a to i v případě prodeje elektrozařízení přes internet, odebrat 
již nepotřebné odpadní elektrozařízení od konečného uživatele (domácností) zcela zdarma (vč. odvozu 
starého elektrospotřebiče). Tato povinnost posledních prodejců se vztahuje i na tzv. „kamenné prodejny“. 

Ustanovení v § 37k je koncipováno tak, aby měl konečný uživatel možnost při nákupu nového elektrozařízení 
zdarma odevzdat již nepotřebné odpadní elektrozařízení. Samotný výkup elektrozařízení a elektroodpadů 
zůstává tzv. elektonovelou nedotčen. Osoby, které jsou oprávněny přebírat odpadní elektrozařízení, mohou 
v souladu s tímto zákonem finančně motivovat konečného uživatele při odevzdání vysloužilých 
elektrozařízení a elektroodpadů. 

3. NOVÁ ÚPRAVA DEFINICE VÝROBCE ELKTROZAŘÍZENÍ 

Nové vymezení pojmu „výrobce“ elektrozařízení v § 37g písmeno e) 

Výrobcem elektrozařízení se rozumí fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která v České 
republice:  

1. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, pod vlastní 
značkou vyrábí a uvádí na trh elektrozařízení a je v České republice usazena, 

2. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, prodává pod 
vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka 
osoby podle bodu 1, a je v České republice usazena, 

3. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, v rámci své 
podnikatelské činnosti uvádí elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh a je v České republice 
usazena, nebo 

4. prodává elektrozařízení prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přímo konečným 
uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazena (tzv. zahraniční výrobce). 

4. ZAVEDENÍ NOVÉHO INSTITUTU - POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE 

Pověřený zástupce v § 37q 

Za plnění povinností zahraničního výrobce [podle § 37g písm. e) bod 4 zákona o odpadech] odpovídá 
pověřený zástupce, kterého si zahraniční výrobce za tímto účelem určil na základě písemného pověření.  
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Výše uvedená povinnost se vztahuje k tzv. zahraničním výrobcům (nejsou usazeni v ČR), kteří prodávají 
napřímo své zboží do ČR prostřednictvím internetu. Tyto subjekty jsou povinny zřídit v ČR pověřeného 
zástupce a to za účelem plnění povinností výrobců elektrozařízení. 

Dále pak osoba usazená v jiném členském státě Evropské unie, která v ČR uvádí elektrozařízení na trh (nejde-
li o zahraničního výrobce ve smyslu § 37g písm. g bodu 4), si může určit na základě písemného pověření 
svého pověřeného zástupce za účelem plnění povinností výrobců. Zde se jedná např. o případy, kdy 
zahraniční výrobce má v úmyslu plnit povinnosti výrobců v rámci pověřeného zástupce namísto distributorů.  

Osoba usazená mimo EU, která v ČR uvádí elektrozařízení na trh přímo konečným uživatelům (nejde-li  
o zahraničního výrobce ve smyslu § 37g písm. g bodu 4), si nemůže zřídit pověřeného zástupce pro účely 
plnění povinností výrobců. Tyto osoby své povinnosti budou i nadále plnit v rámci distributorů popř. v rámci 
svých organizačních složek. 

Osoba, která je usazena v ČR a prodává elektrozařízení prostřednictvím e-shopů přímo konečným uživatelům 
v jiném členském státě v EU, je povinna v souladu s právními předpisy tohoto členského státu určit svého 
pověřeného zástupce za účelem plnění povinností výrobců. 

Pověřeným zástupcem může být pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je 
usazena v České republice. 

Hlavním smyslem institutu pověřeného zástupce je umožnit zahraničním subjektům, aby plnily povinnosti 
v České republice, a stanovit související pravidla tak, aby byla vždy jednoznačně určena osoba, která 
odpovídá za nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem v České republice. 

5. ROZŠÍŘENÍ EVIDENČNÍCH POVINNOSTÍ VÝROBCŮ ELEKTROZAŘÍZENÍ 

Základní povinnosti výrobců elektrozařízení v § 37h 

Výrobce elektrozařízení resp. kolektivní systém je povinen vést evidenci toku zpětně odebraných 
elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů od místa zpětného odběru nebo místa odděleného 
sběru až po zpracování, využití a odstranění elektroodpadu. 

Přesné nastavení vedení evidence je specifikováno v prováděcím právním předpisu (vyhlášce č. 352/2005 
Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, ve znění vyhlášky č. 200/2014 Sb.).  

Tato evidence musela být vedena fakticky již před nabytím účinnosti tzv. elektronovely zákona o odpadech. 
Na základě této evidence výrobci a kolektivní systémy zpracovávají své roční zprávy o plnění povinností 
zpětného odběru elektrozařízení, odděleného sběru elektroodpadů, zpracování, využití a odstranění 
elektroodpadů. 

6. ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRATIVNÍ PODOBY SEZNAMU VÝROBCŮ ELEKTROZAŘÍZENÍ 

Seznam výrobců elektrozařízení v § 37i 

Výrobcům elektrozařízení plnícím své povinnosti individuálně a solidárně bude nově umožněno vstupovat 
do Seznamu výrobců v ISOH a provádět v něm změny. Prvotní zápis těchto osob do Seznamu zůstává 
zachován – správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Kolektivním systémům bude nově umožněno vstupovat do Seznamu výrobců v ISOH za účelem zápisu, 
provádění změn a vyřazení ze Seznamu výrobců (výrobci již neposílají návrh na zápis na MŽP). Prvotní zápis 
samotného kolektivního systému do Seznamu výrobců zůstává zachováno správní řízení dle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Cílem této změny je snížit administrativní zátěž všech dotčených subjektů.  

Internetová aplikace Seznamu výrobců je dostupná  na webových stránkách Ministerstva životního prostředí, 
a to v sekci „Odpadové hospodářství - Zpětný odběr výrobků – Elektrozařízení“, nebo přímo z adresy 
http://isoh.mzp.cz. 
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7. NAVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ ÚROVNĚ VYUŽITÍ ELEKTROODPADU 

Využití elektroodpadu podle § 37m a příloha č. 14 k zákonu o odpadech. 

Směrnice 2012/19/EU o odpadech obsahuje v příloze č. 5 minimální cíle využívání elektroodpadů. 

Tyto cíle jsou součástí přílohy č. 14 zákona o odpadech. Do 14. srpna 2015 zůstávají v platnosti stávající 
cíle.  

Od 15. srpna 2015 dochází ve všech skupinách k navýšení minimální úrovně využití elektroodpadu o 5 % 
s výjimkou výbojek, pro které zůstává minimální úroveň pro recyklaci ve výši 80 %. 

Směrnice nově stanovuje výpočet míry využití elektroodpadu, ten je součástí prováděcího právního 
předpisu (§ 11a vyhlášky č. 200/2014 Sb.). 

TAB. Č. 1 MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ VYUŽITÍ, RECYKLACE A PŘÍPRAVY K OPĚTOVNÉMU POUŽITÍ ELEKTROODPADU  

Skupina 
elektrozařízení 

Do 14. srpna 2015 Od 15. srpna 2015 do 
14. srpna 2018 

Od 15. srpna 2018 

A B A C A C 

% % % % % % 

Dle přílohy  
č. 7 části I 

1. 80 75 85 80 - - 

2. 70 50 75 55 - - 

3. 75 65 80 70 - - 

4. 75 65 80 70 - - 

5. 70 50 75 55 - - 

5. (výbojky) - 80 -   80* - - 

6. 70 50 75 55 - - 

7. 70 50 75 55 - - 

8. 70 50 75 55 - - 

9. 70 50 75 55 - - 

10. 80 75 85 80 - - 

Dle přílohy  
č. 7 části II 

  

1. - - - - 85 80 

2. - - - - 80 70 

3. - - - - -   80* 

4. - - - - 85 80 

5. - - - - 75 55 

6. - - - - 75 55 

 
Způsoby zpracování elektroodpadu v jednotlivých sloupcích pod písmeny A až C zahrnují: 

A – využití elektroodpadu včetně komponentů, materiálů a látek, které zahrnuje všechny způsoby využití 
včetně recyklace a přípravy k opětovnému použití 

B – recyklaci elektroodpadu včetně komponentů, materiálů a látek 

C – recyklaci a přípravu k opětovnému použití elektroodpadu 
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8. ZŘZŘÍZENÍ CENTRÁLNÍHO REGISTRU MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU 

Registr míst zpětného odběru v § 37s 

Registr míst zpětného odběru je informační systém veřejné správy, který slouží k vedení údajů o místech 
zpětného odběru a jehož správcem je ministerstvo. Registr bude obsahovat veřejná místa zpětného odběru 
provozovaná výrobci, resp. kolektivními systémy, a bude veřejně dostupný způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Usnadní tak konečným uživatelům přístup k informacím o jim nejsnadněji dostupných místech 
zpětného odběru elektrozařízení.  

Registr míst bude dostupný z webových stránek Ministerstva životního prostředí v průběhu dubna – května 
2015. 

Do budoucna je předpoklad rozšíření Registru i na ostatní komodity zpětného odběru (pneumatiky, baterie, 
autovraky). 

Výrobce elektrozařízení určených k použití v domácnostech je povinen vkládat do Registru dálkovým 
přístupem údaje uvedené v § 37s odst. 3 zákona o odpadech a stejným způsobem tyto údaje aktualizovat. 

9. UMOŽNĚNÍ VÝROBCŮM UVÁDĚT ODDĚLENÉ NÁKLADY NA ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU A 
ODDĚLENÉHO SBĚRU  

Financování nakládání s elektrozařízením v § 37n a v § 37o 

Dle elektronovely zákona o odpadech může výrobce nového elektrozařízení uvádět veškeré náklady na 
zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejících z domácností 
a elektroodpadu odděleně. Dříve se tato možnost vztahovala jen na uvádění viditelných nákladů určených na 
recyklaci tzv. historického elektrozařízení – PHE. 

10. ÚPRAVA FINANCOVÁNÍ PŘI PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVĚ NOVÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ 
(refundace) 

Financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácnosti v § 37n odst. 6 a § 37o odst. 5 

Provozovatel kolektivního systému v případě, že se elektrozařízení prokazatelně nestane na území České 
republiky odpadem, vrátí obdržený příspěvek na zajištění nakládání s elektrozařízením pocházejícím  
z domácností a elektroodpadem osobě, která prokáže, že elektrozařízení po uvedení na trh v České republice 
vyvezla nebo dodala do jiného členského státu Evropské unie. Není-li touto osobou výrobce, může 
provozovatel kolektivního systému vyžadovat doložení souhlasu výrobce s vrácením příspěvku. Požádat  
o vrácení příspěvku lze nejpozději do 28. února kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž 
byl příspěvek uhrazen, jinak právo na vrácení příspěvku zaniká. Osoba, která žádá o vrácení příspěvku, 
je povinna umožnit provozovateli KS, aby provedla ověření splnění podmínek pro vrácení obdrženého 
příspěvku, a to přímo nebo prostřednictvím auditora či jiné pověřené osoby; účelně vynaložené náklady na 
toto ověření je osoba, která žádá o vrácení příspěvku, povinna uhradit provozovateli KS pouze v případě, že 
ověření prokázalo nesplnění podmínek pro vrácení obdrženého příspěvku. 

11. ÚPRAVA PODMÍNEK PRO PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVU  

Přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení dle § 37r 

Hlavním cílem této právní úpravy je zamezení přeshraniční přepravy nefunkčních odpadních elektrozařízení 
mimo režim odpadů.  

Držitel je povinen prokázat při přepravě použitých elektrozařízení do České republiky z ní, nebo přes ni, 
na požádání celního úřadu nebo České inspekce životního prostředí (ČIŽP), že přepravovaná elektrozařízení 
nejsou odpadem. 

Zákon uvádí výjimky, kdy toto prokázání nemusí být provedeno.  
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Při přeshraniční přepravě použitých elektrozařízení musí držitel prokázat funkčnost elektrozařízení – 
provedou 
se zkoušky funkčnosti použitých elektrozařízení a provede se vyhodnocení nebezpečných látek. 
Přepravovaná elektrozařízení musí být adekvátně zabezpečena proti poškození (vhodný obal, uspořádání 
nákladu). 

12. DALŠÍ ZMĚNY V ZÁKONĚ O ODPADECH 

Doplnění definice místa zpětného odběru a odděleného sběru 

V § 37g jsou doplněny definice místa zpětného odběru a odděleného sběru. Místem zpětného odběru 
se rozumí místo určené výrobcem, ve kterém jsou zpětně odebírána elektrozařízení pocházející 
z domácností. Místem odděleného sběru je místo určené výrobcem, ve kterém je odděleně sbírán 
elektroodpad. 

Již ve znění před elektronovelou ze zákona o odpadech vyplývalo, že místa zpětného odběru a odděleného 
sběru jsou místa určená výrobcem (viz definice zpětného odběru a odděleného sběru). 

Úprava § 37 k odst. 5 - oprávněnost převzít elektrozařízení a elektroodpady 

Podle tohoto ustanovení smí být elektrozařízení předáno pouze na místo zpětného odběru, poslednímu 
prodejci, nebo zpracovateli odpadních elektrozařízení. Elektroodpad smí být předán pouze na místa 
odděleného sběru a zpracovateli odpadních elektrozařízení. Jiné osoby, než zpracovatelé elektroodpadů, 
provozovatelé míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a poslední prodejci, nejsou oprávněny 
elektrozařízení pocházející z domácností a elektroodpad převzít. 

Výše uvedené vyplývalo z tohoto ustanovení již v minulosti před nabytím účinnosti tzv. elektronovely zákona  
o odpadech. Vzhledem k tomu, že toto ustanovení bylo v praxi mnohdy obcházeno a špatně vykládáno, bylo 
upraveno tak, aby z něj jasně vyplývalo, které osoby smí převzít elektrozařízení a elektroodpady. 

Zařízení pro sběr a výkup odpadů disponující oprávněním podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech smí 
elektrozařízení a elektroodpad převzít pouze v případě, že disponuje smlouvou s výrobcem, resp. kolektivním 
systémem, a příslušným rozsahem vydaného souhlasu - v případě provozování místa odděleného sběru. 

Zpracovatel elektrozařízení ve smyslu § 37l zákona o odpadech může převzít odpadní elektrozařízení  
a elektroodpad i v případě, že nedisponuje smlouvou s výrobcem elektrozařízení. Zpracovatel elektroodpadu 
však není oprávněn zřizovat svá místa zpětného odběru elektrozařízení pocházejících z domácností nebo 
místa odděleného sběru elektroodpadu, neboť ke zřizování těchto míst je oprávněn výhradně výrobce 
elektrozařízení (viz § 37g písm. g) a h) zákona o odpadech ve znění před elektronovelou a § 37g písm. 
i) a j) zákona o odpadech ve znění po elektronovele). Pokud by zpracovatel hodlal odebírat elektrozařízení 
pocházející z domácností nebo elektroodpad od jejich držitelů mimo vlastní zpracovatelské zařízení, mohl 
by tak činit pouze v jím provozovaném zařízení ke sběru nebo výkupu tohoto druhu odpadu s platným 
souhlasem krajského úřad podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, a to pouze za účelem přímého zpracování 
takto sebraného elektroodpadu v jím provozovaném zpracovatelském zařízení (tj. bez možnosti předání 
elektroodpadu třetí osobě). Sběr nebo výkup elektrozařízení a elektroodpadu nemůže pro zpracovatele 
zajišťovat jiná osoba, např. provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů, neboť taková osoba není 
podle § 37k odst. 5 zákona o odpadech k převzetí elektrozařízení pocházejícího z domácností nebo 
elektroodpadu oprávněna. 

 

 

ODBOR ODPADŮ MŽP ČR 

29. 10. 2014 
 

 




