
 
   

 
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz 

Odbor odpadů  
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V Praze dne 17. března 2021 

č.j.  MZP/2021/720/1231 
 
 

S D Ě L E N Í  

odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení 

konkrétních výrobků, zda splňují či nesplňují definici elektrozařízení 

dle § 3 písm. c) ve spojení s § 2 odst. 3 zákona č. 542/2020 Sb.,  

o výrobcích s ukončenou životností  

                                                       

 

V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou 

životností (dále „zákon o výrobcích“) aktualizuje odbor odpadů sdělení ze dne 1. června 2019 

(č.j. MZP/2019/720/168), které definuje konkrétní výrobky jako elektrozařízení dle stávající 

legislativy. 

Definice elektrozařízení i vymezení příslušných výjimek zůstávají v zákoně o výrobcích zcela 

identické, jako tomu bylo v dříve platném zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech. K zásadnímu 

rozšíření skupiny výrobků, vůči nímž se uplatní povinnosti výrobců v rámci tzv. principu 

rozšířené odpovědnosti výrobce, přitom došlo dnem 15. srpna 2018, a to v návaznosti  

na změnu definovanou evropskou legislativou. Ukončení platnosti zákona č. 185/2001 Sb. 

a nabytí účinnosti zákona o výrobcích dnem 1. ledna 2021 tedy nepřineslo v této oblasti 

žádnou změnu (ve smyslu rozsahu definic a působnosti zákona ve vztahu k elektrozařízením).   

Povinnosti definované hlavou sedmou zákona o výrobcích se vztahují na všechny výrobky 

s povahou elektrozařízení splňující definici uvedenou v § 3 písm. c) zákona o výrobcích, 

s výjimkou případů vyjmenovaných v § 2 odst. 3 nebo a § 8 odst. 2 zákona o výrobcích. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v praxi může být problematické určit, zdali se na konkrétní 

výrobek daný právní rámec vztahuje či nikoliv, odbor odpadů Ministerstva životního prostředí 

vydává toto sdělení k zajištění jednotného postupu ze strany výrobců elektrozařízení  

ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. m) zákona o výrobcích. Předmětem tohoto sdělení 

jsou informace o konkrétních výrobcích majících povahu elektrozařízení, zda splňují výše 

uvedené definice zákona o výrobcích, resp. zda mají být tyto výrobky považovány  

za elektrozařízení ve smyslu zákona o výrobcích či nikoliv. Pokud jsou dané výrobky  

za elektrozařízení považovány, vztahují se na jejich výrobce povinnosti dané zejména  

v § 58 - § 74 zákona o výrobcích. Z povinností definovaných v jiných částech zákona jsou pak  

ve vztahu k výrobcům dále důležité např. povinnosti uvedené v § 13, § 15 nebo § 19. 
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Vybrané druhy elektrozařízení a jejich zařazení pod působnost zákona 

o výrobcích 

 

Druh elektrozařízení 

Uplatní se 
povinnosti 

výrobce  
dle zákona  
o výrobcích 

Poznámka 

ANO NE 

1. Aktivní rekuperační jednotky X     

2. Akumulační kamna X     

3. Cartridge, tonerové kazety X   
Pouze cartridge a kazety obsahující 
elektronické součásti 

4. Elektronická čidla, senzory X     

5. Pohony pro elektrická vrata, rolety X   A dále všechna obdobná zařízení 

6. 

Elektrické a elektronické součástky bez 
samostatné funkce určené k zamontování 
do konečného výrobku (např. tištěné spoje, 
elektronické součástky jako jsou 
kondenzátory, tranzistory apod.)  

  X   

7. 

Elektrické a elektronické součástky, které 
mohou mít samostatnou funkci, a mohou 
být samostatně prodávány (např. 
elektromotory, drivery, které se dávají  
do svítidel, startéry apod.)  

 X   

Za Elektrické a elektronické součástky, 
které mohou mít samostatnou funkci, 
se recyklační příspěvek odvádí 
primárně jako za součástky prodávané 
k samostatnému použití, nebo jako 
náhradní díly. Za součástky, které 
slouží jako dodávky do výroby finálních 
produktů, se recyklační příspěvek 
neodvádí. Příspěvek se v takovém 
případě platí až za finální výrobek, 
nikoliv za jednotlivé komponenty. Pro 
zvýšení právní jistoty se doporučuje, 
aby dodavatel komponentů a výrobce 
finálního produktu spolu uzavřeli 
smlouvu, kde bude uvedeno, že se 
jedná o dodávky komponent do výroby, 
u kterých se neodvádí recyklační 
příspěvek. Netýká se LED pásků (viz 
řádek 29), tyto jsou považovány za 
světelný zdroj v jakémkoliv případě a 
recyklační příspěvek se za ně odvádí 
vždy.   

8. Elektrické filtry na vodu X     

9. Elektrické bojlery pro ohřev vody X   A dále všechna obdobná zařízení 

10. Elektrické kotle X     

11. Elektrické dopravní prostředky    X Výjimka dle § 8 odst. 2 

12. Elektrické longboardy a jednokolky X   Není dopravní prostředek 

13. 
Elektrokola, elektrokoloběžky, vozítka 
segway 

X   

V případě, že nebylo uděleno schválení 
typu dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013  
ve spojení se zákonem č. 56/2001 Sb. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0168&qid=1461610463604&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0168&qid=1461610463604&from=EN
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 Druh elektrozařízení 

Uplatní se 
povinnosti 

výrobce  
dle zákona  
o výrobcích 

Poznámka 

  ANO NE  

14. Elektrické paletové vozíky   X Výjimka dle § 3 odst. 3 písmeno f) 

15. Elektrické ohradníky X     

16. Elektročerpadla X     

17. 
Elektroinstalační materiály (aktivní): např. 
jističe, vybavené rozvaděče, stmívače, 
stykače, relé 

X   A dále všechna obdobná zařízení 

18. 
Elektroinstalační materiály (pasivní): 
jednoduché vypínače, přepínače, zásuvky, 
nezakončené kabely  

  X A dále všechna obdobná zařízení 

19. Elektroměry X     

20. 
Elektronická zařízení ke splachování (WC, 
pisoáry, bidety) 

X     

21. 
Elektronický odpad z výroby elektrických 
zařízení (vadné šarže, zmetky apod.) 

  X Elektrozařízení nebylo uvedeno na trh 

22. Elektronické vodoměry a kalorimetry X   
A dále všechna obdobná zařízení, 
včetně zařízení s dálkovým odečtem 

23. Elektrické a elektronické hračky X     

24. 
Karty s aktivním čipem (např. identifikační, 
přístupová, platební či telefonní karta) 

X   A dále všechna obdobná zařízení 

25. Klimatizace jako součást stavby X     

26. Klimatizace mobilní X     

27. 
Kotle, vysoušeče a ohřívače na plyn, 
kapalná a tuhá paliva, pokud obsahují 
elektrické či elektronické funkce 

X   S účinností od 1. 1. 2020 

28. Elektrické lapače hmyzu X     

29. 
LED pásky a svíčky, zahradní solární 
svítidla  

X   

LED pásky jsou považovány za 
světelný zdroj. V případě účtování 
recyklačního příspěvku za kus se 
doporučuje, pro sjednocení podmínek 
pro všechny výrobce na trhu, stanovit 
jako jednotku 1 metr LED pásku, tzn. 1 
kus = 1 metr LED pásku 

30. 
Kolejnicové vodící lišty napájecí (vodící 
elektrický proud), včetně napájecího 
konektoru  

X  
Pokud lišta vede elektrický proud 
k napájení světelného zdroje  

31. Kolejnicové vodící lišty bez napájení  X 
Pokud lišta nevede elektrický proud 
(např. hliníkový nebo plastový profil) 

32. 
Nábytek s elektrickými a elektronickými 
prvky 

X   

Jen elektrické a elektronické prvky; 
pouze v případě, že se tyto prvky nedají 
z výrobku demontovat, se zákon 
aplikuje na celý výrobek 

33. Napájecí zdroje X   Pokud jsou samostatně uváděné na trh 
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 Druh elektrozařízení 

Uplatní se 
povinnosti 

výrobce  
dle zákona  
o výrobcích 

Poznámka 

  ANO NE  

34. 
Oděvy a obuv s elektronickými prvky (např. 
světelná, akustická, tepelná funkce) 

X     

35. 
Prodlužovací a propojovací kabely vč.  
IT kabelů 

X   Pokud jsou oboustranně zakončené 

36. Průmyslové tiskárny X     

37. 
Přímo žhavené žárovky vč. např. 
halogenových žárovek, žárovek do aut 
nebo infražárovek 

X   

38. Sálavé panely X     

39. 
Sprchovací kouty, vany s elektrickými 
prvky 

X   
A dále všechna obdobná sanita 
obsahující elektrické či elektronické 
součásti 

40. Striagrafy X     

41. Svítidla z domácností X     

42. Vodovodní baterie – senzorové  X     

43. Zdravotnická polohovací lůžka elektrická X     

 

 

 

Toto sdělení nahrazuje sdělení ze dne 23. února 2021 (č.j. MZP/2021/720/816). 

 

Zpracoval: Odbor odpadů MŽP 

Schválil: Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., ředitel odboru odpadů 

 


