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SDĚLENÍ
odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ve věci změny
rozsahu působnosti části čtvrté, dílu 8 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti
s elektrozařízeními, pro která elektřina není primárním zdrojem
energie, ale je nezbytná pro chod a funkci (kotle na pevná, plynná
a kapalná paliva s elektrickým ovládáním a obdobná zařízení
k produkci tepla či vysoušení)

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) vydává toto
metodické sdělení k zajištění jednotného postupu ze strany výrobců elektrozařízení
ve smyslu ustanovení § 37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a to konkrétně, výrobců kotlů
na pevná, plynná a kapalná paliva s elektrickým ovládáním nebo obdobných
zařízení k produkci tepla či vysoušení. Předmětem tohoto sdělení je informace,
že uvedené výrobky mají být považovány za elektrozařízení ve smyslu § 37g písm. a)
zákona o odpadech.
Na základě ustanovení § 37f odst. 2 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) došlo ode dne 15. srpna
2018 ke změně rozsahu působnosti dílu 8 zákona, a to tak, že od uvedeného data
se rozšiřuje okruh elektrozařízení, která spadají pod regulaci dílu 8 zákona
o odpadech. Od 15. srpna 2018 se tak povinnosti definované dílem 8 zákona
o odpadech vztahují na všechna elektrozařízení splňující definici uvedenou v § 37g
písm. a) zákona o odpadech, kromě případů vyjmenovaných v § 37f odst. 4 a odst. 5
zákona o odpadech.
Ministerstvo na svých webových stránkách zveřejnilo dne 12. února 2019 v příloze
dokumentu Stručný průvodce výrobce elektrozařízení dílem 8 zákona o odpadech
informaci, že „plynové kotle nebo na kapalná či tuhá paliva“ nejsou elektrozařízením.
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Ministerstvo toto stanovisko nicméně následně na základě právních rozborů
a s přihlédnutím k převažujícímu přístupu ostatních členských států EU, revidovalo,
a za účelem předání této informace zejména výrobcům, ale i dalším osobám, pro které
je daná změna legislativního přístupu relevantní (např. poslední prodejci), je vydáváno
toto Sdělení.
V této souvislosti ministerstvo uvádí, že zařízení, pro která elektřina není primárním
zdrojem energie, ale je nezbytná pro jejich správný chod a funkci, tj. kotle
na pevná, plynná a kapalná paliva s elektrickým ovládáním a obdobná zařízení
k produkci tepla, případně k vysoušení, jsou považována za elektrozařízení
ve smyslu definice § 37g písm. a) zákona o odpadech, a na jejich výrobce
se vztahují povinnosti dané částí čtvrtou, dílem 8 zákona o odpadech.
Ministerstvo si je vědomo, že tato změna pro výrobce a další osoby znamená
dodatečné administrativní i finanční povinnosti, a z tohoto důvodu, aby
existovala dostatečná časová lhůta těchto povinností dostát, je účinnost tohoto
sdělení stanovena až dnem 1. ledna 2020. Od tohoto data musí výrobci výše
uvedených elektrozařízení plnit povinnosti definované v části čtvrté, dílu 8 zákona
o odpadech buď v rámci kolektivního, samostatného, případně solidárního plnění (viz
§ 37h odst. 1 zákona o odpadech).
Výše uvedená informace o účinnosti změny klasifikace daných elektrozařízení, a též
informace o zařazování dalších výrobků, jsou uvedeny v samostatném dokumentu
Sdělení

odboru

odpadů

k

zařazení

vybraných

elektrozařízení,

viz

https://www.mzp.cz/cz/elektrozarizeni_zarazeni_vyrobku.

Platnost: Toto sdělení nabývá platnosti dnem 4. června 2019.
Účinnost: Toto sdělení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Zpracovali: Mgr. Matěj Čermák, Mgr. Ing. Ladislav Trylč
Schválil: Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů
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