
 

V Praze, dne 5. 2. 2015 

 

Vážení obchodní přátelé, 

 
 
 
úvodem bych Vám rád poděkoval za dosavadní spolupráci. Dovolte, abych nejprve připomněl 
nejdůležitější body novely zákona o odpadech, jež vešla v platnost 1.10.2014 a zároveň Vás informoval 
o změně ve způsobu financování Vašich povinností od 1. 4. 2015. 
 
Tzv. Elektronovela zavádí v České republice do praxe nové požadavky evropské směrnice, týkající               
se mimo jiné povinností výrobců a dovozců elektrozařízení. Některá její ustanovení nabyla účinnosti 
hned, jiná nabydou během roku 2015. Poslední změny vstoupí v platnost až v roce 2021. 
 
1/ Jak jsme již několikrát zmiňovali, radikální změnou prošel požadavek na množství zpětně odebraných 
elektrozařízení. Původní kvóta byla stanovena na 4 kg na obyvatele za rok. Od roku 2016 musí minimální 
úroveň sběru dosahovat 40% průměrné hmotnosti elektrozařízení uvedených na trh v ČR v předchozích 
3 letech, počínaje rokem 2021 dokonce 65%. Což v praxi znamená zajistit zvýšení sběru 
elektrospotřebičů v ČR zhruba o 1/3. ELEKTROWINu se díky již zavedeným opatřením podařilo navýšit 
množství zpracovaného elektrozařízení z 27 000 tun v roce 2013 na 29 174 v roce 2014, tedy    o více 
než 2 000 tun. Ministerstvem navrhované limity ale předpokládají, že v roce 2016 budeme muset sebrat 
33 000 tun a dále meziročně budeme muset zajistit 5% nárůst objemu zpětně odebraných spotřebičů až 
na objem 55 000 tun v roce 2021! A to nejde realizovat mávnutím kouzelného proutku, ale pouze při 
zajištění dostatečných finančních prostředků a příslušné legislativní úpravy. 
 
2/ Pozitivní změnou je zjednodušení procesu zápisu výrobce do Seznamu výrobců, vedeném 
Ministerstvem životního prostředí. Už není potřebné dokládat aktuální výpis z obchodního rejstříku, ani 
plné moci s ověřeným podpisem. Stačí vyplnit registrační formulář a ELEKTROWIN jej za Vás odevzdá 
na ministerstvu. V případě změn je proces ještě jednodušší. Jakékoliv změny údajů vyplní výrobce do 
formuláře „Změna, výmaz účastníka“ (http://www.elektrowin.cz/cs/vyrobci-a-dovozci/registrace.html) 
a  zašle společnosti ELEKTROWIN a. s., která prostřednictvím dálkového přístupu do informačního 
systému ministerstva změnu provede. V  případě změny jména, popřípadě jména a příjmení, nebo 
obchodní firmy, adresy místa trvalého pobytu, adresy sídla, právní formy se tento formulář nevyplňuje, 
protože ministerstvo napojilo Seznam výrobců na Informační systém základních registrů, z něhož se tyto 
údaje propisují automaticky. Při zjištění rozporu v Seznamu výrobců je nutné se obrátit na příslušný úřad 
vkládající tyto údaje do registru (obecní úřady – Czech-point, soudy, matriky apod.). 
 
3/ Za významnou změnu považuji úpravu ve věci vrácení příspěvků za elektrozařízení, jež byla 
uvedená na trh v ČR a následně vyvezena mimo území ČR. Nově lze ze zákona žádat nejpozději do 
28. února kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž byl příspěvek uhrazen, jinak 
právo na vrácení příspěvku zaniká. Toto opatření se týká i elektrozařízení vyvezených do zahraničí 
v roce 2014. 
 
 
 



 

4/ Za plnění povinností zahraničního výrobce odpovídá tzv. pověřený zástupce, a to na základě 
písemného pověření. Pověřeného zástupce si může určit i osoba se sídlem v jiném členském státě EU, 
která v ČR uvádí elektrozařízení na trh. Pověřeným zástupcem může být pouze právnická osoba nebo 
fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je usazená v České republice. 
 
5/ Při přepravě přes hranice ČR držitel musí prokázat, že přepravovaná použitá elektrozařízení nejsou 
odpadem. Toto ustanovení se nevztahuje na vracení vadných výrobků výrobci v rámci záruky, zaslání 
použitých profi-výrobků na renovaci nebo opravu zpět výrobci, zaslání vadných profi-zdravotnických 
výrobků zpět výrobci k analýze příčin závad a na elektrozařízení k soukromému nebo osobnímu 
použití/daru.  
 
6/ V novele je také uzákoněna povinnost prodejců elektra s prodejní plochou elektra větší než               
400 m2 zdarma odebírat a předávat k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové 
zboží. Kolektivní systém ELEKTROWIN na tuto povinnost reagoval již v předstihu umístěním sběrných 
prostředků do více než 2000 prodejen. 
 
7/ Místa zpětného odběru musí být výrobci elektrozařízení povinně zřízena ve všech obcích               
a městských částech s více než 2000 obyvateli. ELEKTROWIN takovou sběrnou sítí, jako jeden 
z mála kolektivních systémů, disponuje. Kolektivní systém, který vytvoření sběrné sítě v tomto rozsahu 
nebude schopen ČIŽP prokázat, vystavuje svoje výrobce nebezpečí pokuty až do výše 10 mil. CZK, což 
u naší společnosti nehrozí. Pro Vaši informaci – naši sběrnou síť, která splňuje tento parametr 
bezezbytku, jsme budovali 8 let a nedovedu si představit, že by ji byl některý z kolektivních systémů, 
které se snaží podbízet cenou, schopen smluvně vytvořit během 4 měsíců od účinnosti novely.  
 
8/ Nikdo jiný než zpracovatel, poslední prodejce nebo provozovatel místa zpětného odběru označeného 
výrobcem/kolektivním systémem nesmí přijímat vysloužilá elektrozařízení a elektroodpady, takže 
výkupny kovů, ale i sběrné dvory, pokud nemají smlouvu s výrobcem nebo provozovatelem kolektivního 
systému, musejí tyto věci odmítnout převzít. 
 
9/ Výrobce je povinen vést evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného 
elektroodpadu od místa zpětného odběru nebo místa odděleného sběru až po zpracování, využití a 
odstranění elektroodpadu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. ELEKTROWIN, jako 
kolektivní systém zakládající si na transparentním přístupu, takovou evidenci vede od zahájení svojí 
činnosti a investoval nemalé prostředky do informačního systému, který vedení takové evidence 
umožňuje. 
 
10/ Novela také mění rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů do skupin. Ze stávajících 10 se stane pouze 
šest. Změna ale vstoupí v platnost až k 15. 8. 2018 a o konkrétním dopadu na výrobce elektrozařízení 
Vás budeme informovat. 
 
Nejzásadnější změny, které se týkají financování zpětného odběru a odděleného uvádění příspěvků 
jsem si ponechal na závěr.  
 
Ukončení odděleného uvádění příspěvků PHE: 
 
Jak určitě víte, mohli výrobci, v souladu s ustanovením § 37n odst. 3 zákona o odpadech, odděleně 
uvádět výši nákladů na zpětný odběr skupin elektrozařízení 2 – 10 do 13. 8. 2013 – v případě naší 
společnosti se jednalo o finanční skupiny malé a střední spotřebiče, nářadí a nástroje. U spotřebičů 
skupiny 1 – v našem případě finanční skupiny chlazení a velké spotřebiče - byla zákonem tato lhůta 



 

prodloužena až do 13. 8. 2015. Vzhledem k tomu, že se tento termín blíží a Vaši obchodní partneři budou 
určitě chtít doprodat elektrozařízení nakoupená s PHE beze ztrát, jsme se rozhodli ukončit 
vyúčtovávání PHE i na chlazení a velké spotřebiče již ke dni 31. 3. 2015. Nicméně Vaši obchodní 
partneři budou moci příspěvky PHE uvádět nadále odděleně až do 13. 8. 2015 – viz níže. 

 
Změna ve věci financování zpětného odběru EEZ: 
 
Zavedení nového druhu příspěvku – Recyklační příspěvek, který bude sloužit výhradně k financování 
spotřebičů prodaných po 1. 4. 2015. Od tohoto data Vám tedy nebudou vyúčtovávány dva příspěvky 
(PHE a PNE), ale pouze jeden příspěvek ( RP). Jeho výše platná od 1. 4. 2015 byla zkalkulována 
následovně (bez DPH) : 

- chlazení (bez rozlišení hmotnosti)   160,-   CZK/kus 
- velké spotřebiče        57,-   CZK/kus 
- malé spotřebiče           2,90 CZK/kus 
- střední spotřebiče        12,90 CZK/kus 
- nářadí a nástroje               3,90 CZK/kus 

Příspěvky jsou kalkulovány tak, aby zajistily plné financování zpětného odběru, včetně MŽP 
navrhovaných pětiprocentních meziročních nárůstů sběru. Abychom tyto cíle splnili, musíme výrazně 
investovat nejen do sběrných prostředků, ale i do přímé finanční podpory sběru. Námi spravované 
komodity, patří tradičně k těm materiálově nejzajímavějším a jsou předmětem zájmů různých skupin, 
které na zpětném odběru parazitují. A to se netýká pouze velkých spotřebičů, ale i ostatních komodit, 
které se díky inovacím recyklačních technologií stávají více či méně ziskovými. V této souvislosti je třeba 
připomenout, že náklady na zpětný odběr netvoří jen zpracování, ale zejména již zmíněná podpora sběru, 
logistika, investice do zvyšování informovanosti o zpětném odběru, audity našich dodavatelů i 
přispěvatelů a samozřejmě i s tím spojené administrativní náklady naší společnosti. 
 
Rád bych Vás ubezpečil, že výši recyklačních příspěvkům budeme garantovat minimálně na období tří 
let. Nicméně to neznamená, že v tomto období nebudeme podnikat veškerá opatření ke snížení 
příspěvků – ta budou záviset jednak na vývoji legislativy v oblasti výkupu surovin, vývoji trhu surovin a 
samozřejmě hledání úspor ve všech druzích nákladů. Velký vliv bude mít i vývoj úrokových sazeb, který 
výrazně ovlivňuje výši celkových příjmů naší společnosti. 
 
Za významné Vás považuji upozornit na důležitý fakt - je zcela na svobodném rozhodnutí výrobce, zda 
se rozhodne Recyklační příspěvek uvádět odděleně. ELEKTROWIN není ze zákona oprávněn 
oddělené uvádění jakkoli vymáhat. Nicméně zákon oddělené uvádění výrobci umožňuje (viz § 37n, odst. 
4 zákona o odpadech) a pokud se výrobce rozhodne uvádět výši nákladů na zpětný odběr (tedy i RP) 
odděleně, vzniká následně povinnost odděleného uvádění příspěvků všem dalším článkům prodejního 
řetězce. 
 
Na výše uvedené změny se musíme podívat pohledem výrobce a posledního prodejce ve smyslu zákona 
a připomenout následné kroky: 
 
Z pohledu výrobce  
PHE na prodejních dokladech  
Ke dni 31. 3. 2015 ukončí výrobce používání pojmu PHE na dokladech a počínaje dnem 1. 4. 2015 
výrobce bude u veškerých spotřebičů uvádět na prodejních dokladech pojem RP. Samozřejmě pouze 
v případě, že se k oddělenému uvádění dobrovolně rozhodne. Pokud se k oddělenému uvádění RP 
nerozhodne, zůstane tento příspěvek součástí ceny výrobku a výrobce bude na prodejních dokladech 
pouze uvádět informaci, že plní své povinnosti v oblasti zpětného odběru prostřednictvím               



 

ELEKTROWIN a.s. Na základě hlášení o počtu elektrozařízení uvedených na trh za duben 2015/II. Q. 
2015 vystaví ELEKTROWIN a.s. daňový doklad již pouze na RP.  
 
Financování historických elektrozařízení 
Rád bych v této souvislosti zdůraznil, že zavedením RP není nijak dotčeno plnění zákonné povinnosti 
výrobců elektrozařízení financovat nadále zpětný odběr tzv. historického elektrozařízení, tj. zařízení 
uvedeného na trh před 13. 8. 2005, která v současné době představují nadále výraznou většinu ve 
zpětném odběru. Tuto povinnost bude ELEKTROWIN a.s. pro výrobce, v souladu s platnou legislativní 
úpravou a rozhodnutím Ministerstva životního prostředí, i nadále zajišťovat z vytvořených rezerv, a to 
až do doby, než dojde k vysbírání a recyklaci všech historických elektrozařízení předaných spotřebiteli 
ke zpětnému odběru.  

 
V této souvislosti považuji za nezbytné Vás upozornit na to, že se na trhu mohou objevovat nabídky osob, 
které nemají oprávnění k plnění povinností v oblasti tzv. historických elektrozařízení. Ač by se jejich 
nabídka mohla zdát na první pohled výhodná, nezajišťují plnění zákonných povinností pro výrobce 
v plném rozsahu a tomu odpovídá i nabízená cena. Je třeba si uvědomit, že neplněním zákonných 
povinností stanovených pro zpětný odběr tzv. historického EEZ se výrobce vystavuje riziku 
vysokého sankčního postihu dle příslušných ustanovení zákona o odpadech. 
 
Z pohledu posledního prodejce - poslední prodejce může náklady výrobců na PHE, od kterých 
nakoupil spotřebiče do 31. 3. 2015, uvádět odděleně až do dne 13. 8. 2015. Po vyprodání zásob 
spotřebičů zakoupených s PHE prodejce bude uvádět RP pouze v případě, že elektrozařízení bude 
nakupovat od výrobce, který se rozhodl RP uvádět odděleně. Dovolte mi, abych Vás v této záležitosti 
požádal o součinnost a předání této informace Vašim obchodním partnerům. ELEKTROWIN a.s. bude 
zaregistrované poslední prodejce informovat i přímo, ale jsem přesvědčen, že je namístě využít všech 
informačních možností. 

 
Věřím, že pochopíte nutnost výše uvedených změn, které nevznikly z libovůle naší společnosti, ale jsou 
odrazem v úvodu popsaných nových ustanovení  zákona o odpadech. Mohu Vás ubezpečit, že budeme 
nadále pokračovat v našem úsilí na poli plnění povinností výrobců elektrozařízení daných zákonem               
o odpadech s cílem minimalizovat náklady celého systému zpětného odběru při zachování vysoké kvality 
služeb poskytovaných ELEKTROWIN a.s..  
 
Výše uvedené zákonné změny, jakož i výše uvedené změny ve věci financování zpětného odběru EEZ, 
budou promítnuty do dodatku ke smlouvě o kolektivním plnění, který Vám bude následně zaslán. 

 
V případě Vašich dotazů je Vám plně k dispozici tým zákaznického oddělení naší společnosti. 
 
 
 S pozdravem 

 
 

    
------------------------------------------- 
         Ing. Roman Tvrzník 

                         Generální ředitel ELEKTROWIN a.s. 
 


