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Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 8. 4. 2016 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Ve své žádosti požadujete
poskytnutí informací, „zda se Díl 8 zákona č. 185/2001 sb., o odpadech (dále jen „Zákon“),
vztahuje i na elektrozařízení, která nejsou určena pro použití v domácnostech.
A. Ust. § 37f odst. 2 Zákona uvádí pod písmenem a), že do 14. Srpna 2018 se Díl 8
Zákona vztahuje na elektrozařízení náležející do skupin uvedených v příloze č. 7 části I
k Zákonu. V této příloze jsou uvedeny:
I. Skupiny elektrozařízení, které se použijí do 14. srpna 2018
1. Velké domácí spotřebiče
2. Malé domácí spotřebiče
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační 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 všech implantovaných a infikovaných výrobků)
9. Přístroje pro monitorování a kontrolu
10. Výdejní automaty
Ani pod jednu z uvedených skupin tak nelze zařadit elektrozařízení neurčená k použití
v domácnostech. Z toho plyne, že Díl 8 Zákona se vůbec nevztahuje na elektrozařízení,
která jsou od počátku určena výhradně k průmyslovému využití, do provozoven apod. Jde
například o chladicí boxy nebo lednice určené do restaurací, které jsou určeny speciálně
pro jejich užití k průmyslovému využití.
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Na tyto případy by se neměl Díl 8 Zákona aplikovat, neboť nejde ani o Velké domácí
spotřebiče, Malé domácí spotřebiče ani o žádnou další z uvedených kategorií. Zastává-li
zdejší odbor jiný názor, pak žádám o odůvodnění, proč se i přes citované znění zákona
povinnosti výrobce dle Dílu 8 Zákona vztahují rovněž na elektrozařízení určená
pro průmyslové využití.
B. Dospějete-li pod bodem A k závěru, že se Díl 8 Zákona vztahuje i na elektrozařízení,
která nejsou určena k domácí užití, pak žádám o sdělení toho, jaké povinnosti z toho
pro výrobce plynou. Tj. zda je povinen zajistit zpětný odběr nebo oddělený sběr a platit
recyklační poplatky a související.“
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
MŽP si Vás dovoluje upozornit, že se v případě Vaší žádosti jedná o žádost o právní
výklad, a z toho důvodu nemá MŽP podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. požadované
informace povinnost poskytovat.
Díl 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) se vztahuje
na veškerá elektrická a elektronická zařízení dle definice uvedené v § 37g písm. a) zákona
o odpadech, kdy elektrickým nebo elektronickým zařízením (dále jen „elektrozařízení“) je
zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo
zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole
a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V
pro stejnosměrný proud. Tato definice popisuje elektrozařízení podléhající tomuto dílu
zákona o odpadech, a jak lze vyčíst, mezi ně patří jak elektrozařízení z domácností
(tzv. B2C), tak elektrozařízení určená k profesionálním účelům (tzv. B2B).
Zařízení vyjmutá z působnosti dílu 8 zákona o odpadech jsou uvedena v § 37f odst. 4
písm. a) – c) zákona o odpadech, mezi ně patří: zařízení nezbytná pro ochranu
bezpečnostních zájmů České republiky (vč. zbraní, střeliva, vojenského materiálu
pro vojenské účely), zařízení navržená a instalovaná jako část jiného zařízení, jestliže
mohou plnit funkci pouze jako součást tohoto zařízení a přímo žhavené žárovky. Dále se
tento díl zákona o odpadech nebude od 15. srpna 2018 vztahovat na zařízení uvedená
v odst. 5 písm. a) – g). Ani mezi těmito výjimkami nejsou zahrnuta elektrozařízení, která by
nebyla pro použití v domácnostech, což opět potvrzuje skutečnost, že se díl 8 zákona
o odpadech na tzv. B2B elektrozařízení vztahuje.
Nelze ani souhlasit s tvrzením, že elektrozařízení neurčená k použití v domácnostech není
možné zařadit ani pod jednu ze skupin uvedených v příloze č. 7 zákona o odpadech.
Členění elektrozařízení podle skupin je podrobně rozvedeno v příloze č. 1 vyhlášky
č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady (dále jen „vyhláška“).
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Toto členění se vztahuje i na elektrická a elektronická zařízení nepocházející
z domácnosti, jak je uvedeno v předpisu (viz první poznámka pod čarou k příloze č. 1
vyhlášky).
Zákon
o
odpadech
stanovuje
povinnosti
pro
výrobce
elektrozařízení
určená profesionálním účelům obdobně, jako pro výrobce elektrozařízení z domácnosti,
a to ve smyslu prodloužené odpovědnosti výrobce (tzv. EPR – extended Producer
Responsibility). Základní povinnosti výrobců stanovené pro oddělený sběr, zpětný odběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu jsou uvedeny v § 37h
zákona o odpadech. Výrobce je povinen zpracovávat roční zprávu o plnění povinností,
vést evidenci toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného
elektroodpadu, a vyhláška následně stanovuje bližší podmínky jednotlivých způsobů
plnění povinností výrobců.
Dále jsou v § 37j zákona o odpadech uvedeny povinnosti výrobců, vyplývající ze směrnice
2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízení, při uvádění výrobku na trh
(návrh, výroba, označení výrobku atp.). K dalším povinnostem výrobců patří využívání
elektroodpadu a financování nakládání s elektrozařízením z domácnosti a elektroodpadem
z výrobků určených k profesionálnímu využití.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR

3/3

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

