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CELEX č.

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), 32008L0098
zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské
unie2) a upravuje
a) pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných
výrobků,
b) práva a povinnosti výrobců při uvedení vybraných výrobků
na trh,
c) práva a povinnosti osob při nakládání s výrobky
s ukončenou životností a
1

Ustanovení

Obsah

Čl. 40 odst.
1

Členské státy přijmou právní a správní předpisy
nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí do 12.
prosince 2010.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si
stanoví členské státy.

d) působnost správních orgánů v oblasti předcházení vzniku
odpadu z vybraných výrobků a v oblasti nakládání
s výrobky s ukončenou životností.

____________________
1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19.
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění
nařízení Komise 1357/2014/EU, směrnice Komise 2015/1127/EU,
nařízení Rady 2017/997/EU a směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2018/851/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4.
července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(OEEZ), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady
2018/849/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září
2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a
akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS, ve znění směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/11/ES, směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/12/ES, směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2008/103/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady
2013/56/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady
2018/849/EU.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/56/EU ze dne 20.
listopadu 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích
a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a
akumulátorů
obsahujících
kadmium,
které
jsou
určené
do bezšňůrových elektrických nástrojů, a knoflíkových článků s
nízkým obsahem rtuti, a kterou se zrušuje rozhodnutí Komise
2009/603/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září
2000 o vozidlech s ukončenou životností, ve znění rozhodnutí Komise
2002/525, rozhodnutí Komise 2005/63/ES, rozhodnutí Komise
2005/438/ES, rozhodnutí Rady 2005/673/ES, rozhodnutí Komise
2008/689/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/33/ES,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/112/ES, rozhodnutí
Komise 2010/115, směrnice Komise 2011/37/EU, směrnice Komise
2013/28/EU, směrnice Komise 2016/774/EU a směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2018/849/EU.
2)

Nařízení Komise (EU) č. 493/2012 ze dne 11. června 2012, kterým
se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti
procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice
2

Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/290 ze dne 19. února 2019,
kterým se stanoví formát pro registraci a podávání zpráv výrobců
elektrických a elektronických zařízení do registru.

32012L0019

Čl. 24 odst.
1

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto
směrnicí do 14. února 2014. Neprodleně sdělí Komisi
znění těchto předpisů.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž
obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních
a správních předpisech na směrnice zrušené touto
směrnicí se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob
odkazu a znění prohlášení si stanoví členské státy.

32006L0066

Čl. 1 odst. 2 2. zvláštní pravidla pro sběr, zpracování, recyklaci a
odstraňování odpadních baterií a akumulátorů,
doplňující příslušné právní předpisy Společenství o
odpadech a podporující vysokou úroveň sběru a
recyklace odpadních baterií a akumulátorů.
Usiluje o zlepšení vlivu na životní prostředí za strany
baterií a akumulátorů a ze strany činností všech
hospodářských subjektů podílejících se na životním
cyklu baterií a akumulátorů, např. výrobců, distributorů a
konečných uživatelů, a zejména pak hospodářských
subjektů, které jsou přímo zapojeny do zpracování a
recyklace odpadních baterií a akumulátorů.

32006L0066

Čl. 26 odst.
1

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto
směrnicí do 26. září 2008. Neprodleně o nich uvědomí
Komisi.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si
stanoví členské státy.
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32013L0056

Čl. 3 odst. 1 1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní
a2
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s článkem 1
této směrnice do 1. července 2015. Jejich znění sdělí
neprodleně Komisi.
2. Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si
stanoví členské státy.

32000L0053

32018L0851

Čl. 10 odst.
1

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto
směrnicí nejpozději do 21. dubna 2002. Neprodleně o
nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si
stanoví členské státy.
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní
Čl. 2 odst. 1
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto
směrnicí do 5. července 2020. Neprodleně o nich
uvědomí Komisi.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si
stanoví členské státy.

32018L0849

Čl. 4 odst. 1 1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto
směrnicí do dne 5. července 2020. Neprodleně o nich
uvědomí Komisi.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si
stanoví členské státy.
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§ 2 odst. 3

(3) Tento zákon se nevztahuje na

32012L0019

a) elektrozařízení nezbytná pro ochranu bezpečnostních
zájmů České republiky, včetně zbraní, střeliva a munice
určených pro potřeby bezpečnostních nebo ozbrojených sborů
a dalšího vojenského materiálu určeného výlučně k
bezpečnostním nebo vojenským účelům,

Čl. 2 odst. 3 3. Tato směrnice se nevztahuje na tato EEZ:
a4
a) zařízení nezbytná pro ochranu podstatných
bezpečnostních zájmů členských států, včetně zbraní,
střeliva a válečného materiálu, určená výlučně k
vojenským účelům;
b) zařízení zvlášť navržená a nainstalovaná jako část
jiného typu zařízení vyloučeného z oblasti působnosti
této směrnice nebo do ní nespadajícího, která mohou
plnit svou funkci pouze jako součást uvedeného
zařízení;
c) přímo žhavené žárovky.

b) elektrozařízení navržená a nainstalovaná jako součást
jiného zařízení, které nespadá do působnosti tohoto zákona,
jestliže mohou plnit svou funkci pouze jako součást tohoto
zařízení a nejde-li o světelné zdroje nebo solární panely,

4. Vedle zařízení uvedených v odstavci 3 se tato
směrnice od 15. srpna 2018 nevztahuje na tato EEZ:

c) elektrozařízení určená pro vyslání do vesmíru,
d) velká stacionární průmyslová soustrojí,

a) zařízení určená pro vyslání do vesmíru;

e) velké pevné instalace, s výjimkou zařízení, které není
specificky navrženo a nainstalováno jako součást těchto
instalací,

b) velké stacionární průmyslové nástroje;
c) velké pevné instalace, s výjimkou jakéhokoli zařízení,
které není zvlášť navrženo a nainstalováno jako část
těchto instalací;

f) nesilniční pojízdné stroje určené výlučně k profesionálnímu
použití,

d) dopravní prostředky pro přepravu osob nebo zboží,
kromě elektrických dvoustopých vozidel, kterým nebylo
uděleno schválení typu;

g) elektrozařízení specificky určená výhradně pro účely
výzkumu a vývoje, která nejsou běžně dostupná pro
spotřebitele,

e) nesilniční pojízdné stroje určené výlučně pro
profesionální uživatele;

h) zdravotnické prostředky, pokud se očekává, že budou před
ukončením životnosti zdrojem nákazy, a aktivní implantabilní
zdravotnické prostředky,

f) zařízení specificky určená výhradně pro účely
výzkumu a vývoje, která jsou k dispozici pouze mezi
podniky;

(…)
j) baterie nebo akumulátory používané v zařízeních
1. souvisejících s ochranou bezpečnostních zájmů České
republiky, včetně zbraní, střeliva a munice určených pro
potřeby bezpečnostních nebo ozbrojených sborů a v dalším
vojenském materiálu, s výjimkou výrobků, které nejsou určeny
32006L0066
výlučně k bezpečnostním nebo vojenským účelům, nebo
2. určených pro vyslání do vesmíru a

g) zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické
prostředky in vitro, pokud se očekává, že tyto prostředky
budou před ukončením životnosti zdrojem nákazy, a
aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.
Čl. 2 odst. 2 Tato směrnice se nevztahuje na baterie a akumulátory
používané v:
a) zařízeních, která souvisejí s ochranou podstatných
bezpečnostních zájmů členských států, zbraních,

(…)
5

střelivu a vojenském materiálu, kromě výrobků, které
nejsou určeny výlučně k vojenským účelům;
b) zařízeních určených pro vyslání do vesmíru.
§ 3 odst. 1
písm. c)

Pro účely tohoto zákona se rozumí

32012L0019

(…)
c) elektrozařízením elektrické nebo elektronické zařízení,
jehož správná funkce závisí na elektrickém proudu nebo na
elektromagnetickém poli, nebo zařízení k výrobě, přenosu a
měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole,
které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V
pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud
32006L0066

§ 3 odst. 1
písm. d)

Pro účely tohoto zákona se rozumí

32012L0019

Čl. 3 odst. 1 Pro účely této směrnice se rozumí:
písm. h)
(…)

(…)
e) odpadním elektrozařízením pocházejícím z domácností
odpadní elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým
charakterem
a
množstvím
jim
podobná
odpadní
elektrozařízení pocházející od právnických osob a
podnikajících fyzických osob; o odpadní elektrozařízení
pocházející z domácností jde vždy, bylo-li elektrozařízení
předtím, než se stalo výrobkem s ukončenou životností,
možné použít jak v domácnostech, tak i jinými konečnými
uživateli

§ 3 odst. 1
písm. f)

Pro účely tohoto zákona se rozumí

11. "zařízením" jakékoli elektrické nebo elektronické
zařízení vymezené směrnicí 2002/96/ES, které je nebo
může být úplně nebo zčásti napájeno bateriemi nebo
akumulátory;

Čl. 3 odst. 1 Pro účely této směrnice se rozumí:
písm. e)
(…)
„odpadním elektrickým a elektronickým zařízením“ nebo
„OEEZ“ elektrické a elektronické zařízení, které je
odpadem ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice 2008/98/ES,
včetně všech konstrukčních částí, podsestav a
spotřebních materiálů, které jsou součástí výrobku v
době jeho vyřazení;

(…)

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Čl. 3 odst.
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d) odpadním elektrozařízením elektrozařízení, které se stalo
odpadem, včetně všech jeho komponentů, konstrukčních a
spotřebních dílů,

§ 3 odst. 1
písm. e)

Čl. 3 odst. 1 Pro účely této směrnice se rozumí:
písm. a)
„elektrickým a elektronickým zařízením“ nebo „EEZ“
zařízení, jehož správná funkce závisí na elektrickém
proudu nebo na elektromagnetickém poli, a zařízení k
výrobě, přenosu a měření tohoto proudu a pole, které je
určeno pro použití s napětím nepřesahujícím 1 000 V pro
střídavý proud a 1 500 V pro stejnosměrný proud;

„OEEZ z domácností“ OEEZ, která pocházejí z
domácností,
a
OEEZ,
která
pocházejí
ze
živnostenských, průmyslových, institucionálních a jiných
zdrojů a svou povahou a množstvím se podobají OEEZ
pocházejícím z domácností. Odpad z EEZ, u nichž je
pravděpodobné využití domácnostmi i jinými uživateli, se
v každém případě považuje za OEEZ z domácností;

32006L0066

(…)

Čl. 3 bod 1

Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)

6

„baterií“ nebo „akumulátorem“ zdroj elektrické energie
generované přímou přeměnou chemické energie, který
se skládá z jednoho nebo více primárních článků
(neschopných opětovného nabití) nebo z jednoho nebo
více sekundárních článků (schopných opětovného
nabití);

baterií nebo akumulátorem zdroj elektrické energie
generované přímou přeměnou chemické energie, který se
skládá z jednoho nebo více primárních článků neschopných
opětovného nabití, nebo z jednoho nebo více sekundárních
článků schopných opětovného nabití,
§ 3 odst. 1
písm. g)

§ 3 odst. 1
písm. k)

§ 3 odst. 1
písm. m)

32006L0066

Pro účely tohoto zákona se rozumí
(…)
g) odpadní baterií nebo akumulátorem
akumulátor, které se staly odpadem,

baterie

Čl. 3 bod 7

(…)
„odpadní baterií nebo akumulátorem“ jakákoli baterie
nebo akumulátor, jež je odpadem ve smyslu čl. 1 odst. 1
písm. a) směrnice 2006/12/ES;

nebo

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Pro účely této směrnice se rozumí:

32000L0053

Čl. 3 bod 2

Pro účely této směrnice se rozumí:

(…)

(…)

k) vozidlem s ukončenou životností vozidlo, které se stalo
odpadem

„vozidlem s ukončenou životností“ vozidlo, které je
odpadem ve smyslu čl. 1 písm. a) směrnice 75/442/EHS;

Pro účely tohoto zákona se rozumí

32012L0019

(…)
m) výrobcem elektrozařízení

Čl. 3 odst. 1 Pro účely této směrnice se rozumí:
písm. f)
(…)
„výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která bez
ohledu
na
způsob
prodeje,
včetně
prodeje
prostřednictvím komunikace na dálku ve smyslu
směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze
dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě
smluv uzavřených na dálku (1),
i) je usazena v členském státě a vyrábí pod vlastním
jménem nebo ochrannou známkou EEZ nebo si
EEZ nechává navrhnout či vyrobit a nabízí je na trhu
pod vlastním jménem nebo ochrannou známkou na
území tohoto členského státu,
ii) je usazena v členském státě a dále prodává na
území tohoto členského státu pod vlastním jménem
nebo ochrannou známkou EEZ vyrobená jinými
dodavateli; prodejce přitom není považován za
výrobce, jestliže se značka výrobce objevuje na
zařízení, jak je uvedeno v bodě i),

1. podnikatel usazený v České republice, který bez
ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků
komunikace na dálku3) pod jménem, ochrannou
známkou nebo jiným označením s ním nezaměnitelně
spojeným (dále jen „vlastní značka“) vyrábí a uvádí na
trh elektrozařízení nebo si elektrozařízení nechává
vyrobit či navrhnout a uvádí je pod vlastní značkou na
trh,
2. podnikatel usazený v České republice, který bez
ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků
komunikace na dálku3) pod vlastní značkou uvádí do
oběhu elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli,
neobjevuje-li se na nich vlastní značka osoby podle
bodu 1; uvedení elektrozařízení výrobcem do oběhu
podle tohoto ustanovení se považuje pro účely tohoto
zákona za jeho uvedení na trh,
7

iii) je usazena v členském státě a uvádí profesionálně
na trh tohoto členského státu EEZ ze třetí země
nebo z jiného členského státu, nebo
iv) prodává EEZ prostřednictvím komunikace na dálku
přímo do domácností nebo jiným uživatelům, než
jsou domácnosti, v členském státě a je usazen v
jiném členském státě nebo ve třetí zemi.

3. podnikatel usazený v České republice, který bez
ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků
komunikace na dálku3) uvádí elektrozařízení nabytá
z jiného státu na trh, nebo
4. podnikatel, který uvádí elektrozařízení na trh jejich
dodáním prostřednictvím prostředků komunikace na
dálku3) přímo konečným uživatelům do České
republiky z jiného státu, kde je usazen,

Za výrobce se nepovažuje osoba, která zajišťuje výlučně
financování na základě nebo v rámci finanční dohody,
pokud nepůsobí zároveň jako výrobce ve smyslu bodů i)
až iv);

____________________
3)

§ 1820 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

____________________
(1) Úř. věst. L 144, 4.6.1977, s. 19.
§ 3 odst. 1
písm. n)

Pro účely tohoto zákona se rozumí

32006L0066

Čl. 3 bod 12 Pro účely této směrnice se rozumí:

(…)
n) výrobcem baterií nebo akumulátorů podnikatel, který bez
ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků
komunikace na dálku3), uvádí na trh v rámci svého podnikání
baterie nebo akumulátory, včetně baterií nebo akumulátorů
zabudovaných do vozidel, elektrozařízení nebo do jiných
výrobků nebo k nim přiložených

(…)
„výrobcem“ jakýkoli subjekt některého členského státu,
který bez ohledu na způsob prodeje, včetně
komunikačních prostředků na dálku, v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne
20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv
uzavřených na dálku (1 ), uvede poprvé na trh na území
dotyčného členského státu v rámci své obchodní
činnosti baterie nebo akumulátory, včetně baterií nebo
akumulátorů zabudovaných do zařízení nebo vozidel;

____________________
3)

§ 3 odst. 1
písm. p)

§ 1820 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Pro účely tohoto zákona se rozumí

32000L0053

(…)

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„výrobcem“ výrobce vozidel nebo profesionální dovozce
vozidla do členského státu;

p) výrobcem vozidel osoba vyrábějící vozidla nebo
akreditovaný zástupce podle zákona o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, kteří v rámci svého
podnikání uvádějí vozidla na trh,
§ 3 odst. 1
písm. t)

Čl. 2 bod 3

32006L0066

(…)

Čl. 3 bod 10 Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
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t) zpracováním jakákoliv činnost prováděná po převzetí
výrobku s ukončenou životností za účelem využití, včetně
přípravy k opětovnému použití, odstranění nebo úpravy před
využitím nebo odstraněním výrobku s ukončenou životností,
jeho součástí nebo látek a materiálů v něm obsažených,
v zařízení k tomu určeném,

„zpracováním“ jakákoli činnost prováděná s odpadními
bateriemi a akumulátory po jejich předání do zařízení pro
třídění, přípravu na recyklaci nebo přípravu na
odstranění;

32000L0053

Čl. 2 bod 5

Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„zpracováním“ jakákoli činnost po předání vozidla
s ukončenou životností do zařízení pro odstranění
znečišťujících látek, pro demontáž, hrubé rozdělení,
drcení, využití nebo pro přípravu na odstranění odpadu
z drcení, a všechny další operace prováděné pro využití
nebo odstranění vozidla s ukončenou životností a jeho
součástí;

32012L0019

Čl. 3 odst. 2 Pro účely této směrnice se rozumí:
2. Vedle toho se použijí definice „nebezpečného
odpadu“, „sběru“, „tříděného sběru“, „předcházení
vzniku“, „opětovného použití“, „zpracování“, „využití“,
„přípravy k opětovnému použití“, „recyklace“ a
„odstranění“ stanovené v článku 3 směrnice
2008/98/ES.

32008L0098

Čl. 3 bod 14 Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„zpracováním“ využití nebo odstranění, zahrnující i
přípravu před využitím nebo odstraněním;

§ 3 odst. 1
písm. w)

Pro účely tohoto zákona se rozumí

32008L0098

(…)

ve znění

w) individuálním systémem systém zpětného odběru 32018L0851
vytvořený a provozovaný samostatně, svým jménem a na
vlastní náklady jedním výrobcem,
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Čl. 3 bod 21 Pro účely této směrnice se rozumí:
[čl. 1 odst.
(…)
3 písm. h)]
„systémem rozšířené odpovědnosti výrobce“ soubor
opatření přijatých členskými státy, jejichž cílem je zajistit,
aby výrobci nesli finanční odpovědnost nebo finanční a
organizační odpovědnost za výrobek v rámci jeho
životního cyklu i poté, co se stal odpadem.“

§ 3 odst. 1
písm. x)

Pro účely tohoto zákona se rozumí

32008L0098

(…)

ve znění

x) kolektivním systémem systém zpětného odběru vytvořený 32018L0851
výhradně výrobci elektrozařízení, výrobci baterií nebo
akumulátorů, výrobci pneumatik nebo provozovateli solárních
elektráren, jejichž součástí jsou solární panely uvedené na trh
do dne 1. ledna 2013, a provozovaný právnickou osobou
odlišnou od výrobce nebo provozovatele solární elektrárny,
která je oprávněna k provozování kolektivního systému,
§ 3 odst. 2
písm. b)

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

32012L0019

(…)
b) uvedením na trh první úplatné nebo bezúplatné dodání
vybraného výrobku na území České republiky v rámci
podnikání jeho výrobcem nebo osobou, která jej nabyla z
jiného členského státu, k distribuci, spotřebě nebo použití
nebo dovoz výrobku za účelem podnikání,

Čl. 3 bod 21 Pro účely této směrnice se rozumí:
[čl. 1 odst.
(…)
3 písm. h)]
„systémem rozšířené odpovědnosti výrobce“ soubor
opatření přijatých členskými státy, jejichž cílem je zajistit,
aby výrobci nesli finanční odpovědnost nebo finanční a
organizační odpovědnost za výrobek v rámci jeho
životního cyklu i poté, co se stal odpadem.“

Čl. 3 odst. 1 Pro účely této směrnice se rozumí:
písm. j) a k)
(…)
j) „dodáním na trh“ dodání výrobku k distribuci, spotřebě
nebo použití na trhu členského státu v rámci obchodní
činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;
k) „uvedením na trh“ první profesionální dodání výrobku
na trh na území členského státu;

32006L0066

Čl. 3 bod 14 Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
"uváděním na trh" dodání nebo poskytnutí třetím
osobám ve Společenství, ať za úplatu, nebo bezplatně,
včetně dovozu na celní území Společenství;

§ 3 odst. 2
písm. e)

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

32012L0019

(…)
e) distributorem osoba, která v dodavatelském řetězci v rámci
svého podnikání uvádí vybraný výrobek do oběhu,

Čl. 3 odst. 1 Pro účely této směrnice se rozumí:
písm. g)
(…)
g) „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v
dodavatelském řetězci, která EEZ dodává na trh. Tato
definice nevylučuje, aby byl distributor současně
výrobcem ve smyslu písmene f);

32012L0019

Čl. 5 odst. 2 Pokud jde o OEEZ z domácností, zajistí členské státy,
písm. b)
aby:
distributoři při dodávce nových výrobků zodpovídali za
zajištění vracení těchto odpadů distributorovi, a to
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přinejmenším bezplatně vždy jedno odpadní zařízení za
jeden nový výrobek, pokud jde o zařízení rovnocenného
typu, které plnilo stejnou funkci jako dodávaný výrobek.
Členské státy se mohou odchýlit od tohoto ustanovení,
pokud zajistí, že tak nebude vracení OEEZ pro
konečného držitele obtížnější a že pro něj zůstane
bezplatné. Použijí-li členské státy tuto odchylku,
uvědomí o tom Komisi;
32006L0066

Čl. 3 odst.
13

Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
"distributorem" jakýkoli subjekt, který dodává v rámci své
obchodní činnosti baterie a akumulátory konečnému
uživateli;

§ 3 odst. 2
písm. f)

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
(…)

32012L0019

f) posledním prodejcem osoba, která bez ohledu na způsob
prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku 3),
dodává v rámci svého podnikání konečnému uživateli na
území České republiky

Čl. 3 odst. 1 Pro účely této směrnice se rozumí:
písm. g)
(…)
g) „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v
dodavatelském řetězci, která EEZ dodává na trh. Tato
definice nevylučuje, aby byl distributor současně
výrobcem ve smyslu písmene f);

1. vybrané výrobky,
2. vozidla, elektrozařízení, pneumatiky nebo jiné výrobky, do
nichž jsou zabudovány nebo k nimž jsou přiloženy baterie
nebo akumulátory, nebo
3. vozidla nebo jiné funkční celky, jejichž součástí nebo
příslušenstvím jsou pneumatiky,

____________________
3)

§ 3 odst. 2
písm. n)

§ 1820 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
(…)

32012L0019

velkým stacionárním průmyslovým soustrojím soustava
velkých rozměrů složená ze strojů, zařízení nebo součástí,
které fungují společně k určitému účelu, jsou trvale instalovány
a demontovány odbornými zaměstnanci na určitém místě a
jejich použití a údržba jsou vyhrazeny odborným

Čl. 3 odst. 1 Pro účely této směrnice se rozumí:
písm. b)
(…)
„velkým stacionárním průmyslovým nástrojem“ sestava
velkých rozměrů složená ze strojů, zařízení nebo
součástí, které fungují společně k určitému účelu, jsou
trvale instalovány a odinstalovány odbornými pracovníky
na určitém místě a jejich použití a údržba jsou vyhrazeny

11

zaměstnancům v prostorách pro průmyslovou výrobu nebo
výzkum a vývoj
§ 3 odst. 2
písm. o)

odborným pracovníkům v zařízení pro průmyslovou
výrobu nebo výzkum a vývoj;

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
(…)

32012L0019

Čl. 3 odst. 1 Pro účely této směrnice se rozumí:
písm. c)
(…)

o) velkou pevnou instalací soustava velkých rozměrů složená
z několika typů přístrojů a popřípadě dalších zařízení, které
jsou montovány, instalovány a demontovány odbornými
zaměstnanci, jsou určeny ke stálému použití jako součást
budovy nebo konstrukce na předem určeném místě
vyhrazeném k tomuto účelu a mohou být nahrazeny pouze
zařízením specificky určeným k témuž účelu,

„velkou pevnou instalací“ propojení velkých rozměrů
složené z několika typů přístrojů a případně dalších
zařízení, které:
i)
ii)

jsou montovány, nainstalovány a odinstalovány
odbornými pracovníky,
jsou určeny ke stálému použití jako součást
budovy nebo konstrukce na předem určeném
místě vyhrazeném k tomuto účelu a

mohou být nahrazeny pouze zařízením specificky
určeným k témuž účelu;
§ 3 odst. 2
písm. p)

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

32012L0019

(…)

Čl. 3 odst. 1 Pro účely této směrnice se rozumí:
písm. d)
(…)

p) nesilničním pojízdným strojem určeným výlučně k
profesionálnímu použití stroj s vlastním zdrojem energie, jehož
provoz vyžaduje při práci buď mobilitu, nebo souvislý či
částečně souvislý pohyb mezi sledem pevných pracovních
míst a který je určen výlučně k profesionálnímu použití,
§ 3 odst. 2
písm. o)

„nesilničním pojízdným strojem“ stroj s vlastním zdrojem
energie, jehož provoz vyžaduje při práci buď mobilitu,
nebo souvislý či částečný souvislý pohyb mezi sledem
pevných pracovních míst;

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

32008L0098

(…)

ve znění

ekomodulací zohlednění dopadu vybraného výrobku na životní 32018L0851
prostředí,
zejména
jeho
opětovné
použitelnosti,
recyklovatelnosti, obsahu nebezpečných látek a plnění
požadavků stanovených jinými právními předpisy4), při
určování výše peněžního příspěvku provozovatelem
kolektivního systému pro jednotlivý vybraný výrobek nebo
soubor podobných vybraných výrobků, hrazeného výrobcem
za účelem zajištění plnění povinností zpětného odběru,
zpracování a využití nebo odstranění výrobků s ukončenou
životností podle tohoto zákona.
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Čl. 8a odst.
4 písm. b)
(čl. 1 odst.
9 bod 4)

b) byly v případě kolektivního plnění rozšířené
odpovědnosti výrobce upravovány, pokud je to možné,
pro jednotlivé výrobky nebo skupiny podobných výrobků,
a to zejména se zohledněním jejich trvanlivosti,
opravitelnosti, opětovné použitelnosti a recyklovatelnosti
a přítomnosti nebezpečných látek, čímž se přihlíží k
jejich životnímu cyklu a zohledňují se požadavky
stanovené příslušným právem Unie, a pokud možno na
základě harmonizovaných kritérií, aby bylo zajištěno
řádné fungování vnitřního trhu,

_________________
4)

Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o
změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve
znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení
používání
některých
nebezpečných
látek
v elektrických
a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

§6

(1) Ten, kdo vyrábí vybrané výrobky, je povinen je navrhovat
32008L0098
a konstruovat tak, aby
ve znění
32018L0851
a) byly snadno demontovatelné,
b) nebezpečné látky v nich obsažené neunikaly do okolí,
c) bylo možné z nich nebezpečné látky vyjmout a

Čl. 8 odst. 2

2. Členské státy mohou přijmout vhodná opatření na
podporu navrhování výrobků a částí výrobků tak, aby se
snižoval jejich dopad na životní prostředí a vznik odpadů
během výroby a následného používání výrobků, a s
cílem zajistit, aby využití a odstraňování výrobků, které
se staly odpadem, probíhalo v souladu s články 4 a 13.
Tato opatření mohou mimo jiné podporovat vývoj,
výrobu a uvádění na trh výrobků a částí výrobků, které
jsou vhodné pro více použití, obsahují recyklované
materiály, jsou trvanlivé po technické stránce, lze je
snadno opravit a které jsou poté, co se stanou odpadem,
vhodné pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci,
aby se usnadnilo náležité uplatňování hierarchie
způsobů nakládání s odpady. Opatření berou v úvahu
dopady výrobků během jejich celého životního cyklu,
hierarchii způsobů nakládání s odpady a případně
možnosti opakované recyklace.

d) bylo usnadněno jejich využití po ukončení jejich
životnosti.
(2) Ten, kdo vyrábí vybraný výrobek, jej musí dále při
zohlednění jeho celého životního cyklu navrhovat
a konstruovat tak, aby
a) z materiálů, použitých při jeho výrobě, bylo co nejvíce
materiálů recyklovatelných,
b) při jeho výrobě a spotřebě byl minimalizován vznik
odpadu, zejména nebezpečného,
c) po jeho použití byla umožněna jeho oprava, repase nebo
renovace a opětovné použití, je-li to s ohledem na
povahu výrobku možné, a
d) po ukončení jeho životnosti byla umožněna jeho
recyklace nebo jiné využití, včetně využití jeho součástí
a získaných materiálů, v souladu s tímto zákonem,
zákonem o odpadech a jinými právními předpisy na
ochranu životního prostředí a veřejného zdraví.
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Čl. 4

1. V zájmu podpory prevence vzniku odpadu podporují
členské státy zejména:
a) výrobce vozidel ve spolupráci s výrobci materiálů a
vybavení, aby ve vozidlech omezili používání
nebezpečných látek a snižovali je v nejvyšší možné
míře počínaje projektováním vozidel, zejména aby
předcházeli jejich úniku do životního prostředí,
usnadnili recyklaci a vyhnuli se nutnosti odstraňovat
nebezpečný odpad;
b) projektování a konstrukci nových vozidel, které plně
respektují a usnadňují demontáž, opětné použití a
využití, zejména recyklaci vozidel s ukončenou
životností a jejich součástí a materiálů;
c) konstruktéry vozidel ve spolupráci s výrobci
materiálů a vybavení, aby začleňovali rostoucí
množství recyklovaných materiálů do vozidel a jiných
výrobků, v zájmu rozvoje trhu s recyklovanými
materiály.
2. a) Členské státy zajistí, aby materiály a součásti
vozidel uvedené na trh po 1. červenci 2003
neobsahovaly olovo, rtuť, kadmium nebo šestimocný
chrom kromě případů uvedených v příloze II a za
podmínek v ní upřesněných;

32012L0019

Čl. 4

Návrh výrobku
Aniž jsou dotčeny požadavky právních předpisů Unie o
řádném fungování vnitřního trhu a o návrhu výrobků,
včetně směrnice 2009/125/ES, zasazují se členské státy
o spolupráci mezi výrobci a provozovateli recyklačních
zařízení a o opatření zaměřená na podporu návrhů a
výroby EEZ, zejména s ohledem na snazší opětovné
použití, demontáž a využití OEEZ, jejich konstrukčních
částí a materiálů. V této souvislosti členské státy přijmou
vhodná opatření, aby byly uplatňovány požadavky na
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§ 7 odst. 2

(2) Výrobce, který uvádí na trh vybrané výrobky, je povinen 32008L0098
uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu k
použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu
zpětného odběru nebo sběru, opětovného použití, využití nebo
odstranění výrobku s ukončenou životností.

§ 8 odst. 2

(2) Ustanovení této části se nepoužijí na výrobce vozidel, 32012L0019
vozidla s ukončenou životností a elektrozařízení, které jsou
dopravními prostředky pro přepravu osob nebo zboží, s
výjimkou elektrických dvoukolových vozidel, pro která nebylo
uděleno schválení typu podle zákona o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích.

ekodesign usnadňující opětovné použití a zpracování
OEEZ stanovené v rámci směrnice 2009/125/ES a aby
výrobci specifickými vlastnostmi návrhu nebo výrobními
postupy nebránili opětovnému použití OEEZ, pokud tyto
specifické vlastnosti návrhu nebo výrobní postupy
nepředstavují převažující výhody, například s ohledem
na ochranu životního prostředí nebo na požadavky na
bezpečnost.
1. S cílem posílit předcházení vzniku odpadů, jejich
Čl. 8 odst. 1
opětovné použití, recyklaci a jiné využití odpadů mohou
první a
členské státy přijmout legislativní nebo nelegislativní
druhý
opatření k zajištění toho, aby se na všechny fyzické
pododstanebo právnické osoby, které profesionálně vyvíjejí,
vec
vyrábějí, zpracovávají, upravují, prodávají nebo dovážejí
výrobky (výrobci výrobků) vztahovala rozšířená
odpovědnost výrobce.
Tato opatření mohou zahrnovat přijímání vrácených
výrobků a odpadu, který zůstává po použití těchto
výrobků, jakož i následné nakládání s odpadem a
finanční odpovědnost za tyto činnosti. Tato opatření
mohou rovněž zahrnovat povinnost poskytnout veřejně
dostupné informace týkající se rozsahu, v jakém je
výrobek opětovně použitelný a recyklovatelný.
Čl. 2 odst. 4 4. Vedle zařízení uvedených v odstavci 3 se tato
směrnice od 15. srpna 2018 nevztahuje na tato EEZ:
(…)
d) dopravní prostředky pro přepravu osob nebo zboží,
kromě elektrických dvoustopých vozidel, kterým nebylo
uděleno schválení typu;
(…)

§ 9 odst. 2

Výrobce plní povinnosti stanovené tímto zákonem pro zpětný 32012L0019
odběr, zpracování, využití a odstranění výrobků s ukončenou
životností, informování konečného uživatele o zpětném odběru
a další povinnosti s tím související

Čl. 5 odst. 2 Pokud jde o OEEZ z domácností, zajistí členské státy,
písm. d)
aby:
(…)
aniž jsou dotčena písmena a), b) a c), bylo výrobcům
povoleno zřídit a provozovat samostatné nebo kolektivní
systémy zpětného odběru OEEZ z domácností za
předpokladu, že jsou v souladu s cíli této směrnice;

a) v individuálním systému, nebo
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b) v kolektivním systému, a to na základě písemně uzavřené
smlouvy o zajištění plnění povinností zpětného odběru,
zpracování a využití nebo odstranění výrobků s ukončenou
životností (dále jen „smlouva o kolektivním plnění“) s
provozovatelem kolektivního systému; odpovědnost výrobce
za plnění těchto povinností nezaniká, pokud provozovatel
kolektivního systému jejich plnění nezajistí.
§ 11 odst. 1

(1) Není-li výrobce usazen v České republice, je oprávněn si 32012L0019
za účelem plnění povinností stanovených tímto zákonem určit
pověřeného zástupce na základě písemné smlouvy.

Čl. 17

1. Každý členský stát zajistí, aby bylo výrobci podle čl. 3
odst. 1 písm. f) bodů i) až iii) usazenému v jiném
členském státě výjimkou z čl. 3 odst. 1 písm. f) bodů i)
až iii) umožněno určit právnickou nebo fyzickou osobu
usazenou na jeho území jako zplnomocněného
zástupce, který na jeho území odpovídá za plnění
povinností daného výrobce podle této směrnice.
2. Každý členský stát zajistí, aby výrobce podle čl. 3
odst. 1 písm. f) bodu iv) usazený na jeho území, který
prodává EEZ do dalšího členského státu, v němž není
usazen, určil zplnomocněného zástupce v tomto
členském státě jako osobu, která na jeho území
odpovídá za plnění povinností daného výrobce podle
této směrnice.
3. Určení zplnomocněného zástupce se provádí
písemným pověřením.

§ 11 odst. 2

32018L0851

Čl. 1 odst. 9
bod 5 (Čl.
8a odst. 5
třetí
podostavec)

Každý členský stát umožní výrobcům usazeným v jiném
členském státě, kteří uvádějí výrobky na trh na jeho
území, jmenovat právnickou nebo fyzickou osobu
usazenou na jeho území jako pověřeného zástupce pro
účely provádění plnění povinností výrobce vyplývajících
ze systémů rozšířené odpovědnosti výrobce na jeho
území.

(2) Pověřeným zástupcem může být pouze osoba oprávněná 32012L0019
k podnikání, která je usazená v České republice.

Čl. 17 odst.
1a2

1. Každý členský stát zajistí, aby bylo výrobci podle čl. 3
odst. 1 písm. f) bodů i) až iii) usazenému v jiném
členském státě výjimkou z čl. 3 odst. 1 písm. f) bodů i)
až iii) umožněno určit právnickou nebo fyzickou osobu
usazenou na jeho území jako zplnomocněného
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zástupce, který na jeho území odpovídá za plnění
povinností daného výrobce podle této směrnice.
2. Každý členský stát zajistí, aby výrobce podle čl. 3
odst. 1 písm. f) bodu iv) usazený na jeho území, který
prodává EEZ do dalšího členského státu, v němž není
usazen, určil zplnomocněného zástupce v tomto
členském státě jako osobu, která na jeho území
odpovídá za plnění povinností daného výrobce podle
této směrnice.

§ 11 odst. 4

32018L0851

Čl. 1 odst. 9
bod 5 (Čl.
8a odst. 5
třetí
podostavec)

Každý členský stát umožní výrobcům usazeným v jiném
členském státě, kteří uvádějí výrobky na trh na jeho
území, jmenovat právnickou nebo fyzickou osobu
usazenou na jeho území jako pověřeného zástupce pro
účely provádění plnění povinností výrobce vyplývajících
ze systémů rozšířené odpovědnosti výrobce na jeho
území.

(4) Pověřený zástupce plní všechny povinnosti výrobce 32012L0019
stanovené tímto zákonem.

Čl. 17 odst.
1a2

1. Každý členský stát zajistí, aby bylo výrobci podle čl. 3
odst. 1 písm. f) bodů i) až iii) usazenému v jiném
členském státě výjimkou z čl. 3 odst. 1 písm. f) bodů i)
až iii) umožněno určit právnickou nebo fyzickou osobu
usazenou na jeho území jako zplnomocněného
zástupce, který na jeho území odpovídá za plnění
povinností daného výrobce podle této směrnice.

32018L0851
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2. Každý členský stát zajistí, aby výrobce podle čl. 3
odst. 1 písm. f) bodu iv) usazený na jeho území, který
prodává EEZ do dalšího členského státu, v němž není
usazen, určil zplnomocněného zástupce v tomto
členském státě jako osobu, která na jeho území
odpovídá za plnění povinností daného výrobce podle
této směrnice.
Každý členský stát umožní výrobcům usazeným v jiném
Čl. 1 odst. 9
členském státě, kteří uvádějí výrobky na trh na jeho
bod 5 (Čl.
území, jmenovat právnickou nebo fyzickou osobu
8a odst. 5

třetí
podostavec)
§ 12 odst. 1

(1) Výrobce je povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr 32012L0019
výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování
a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto
zákonem. V případě, že je zpětný odběr zajišťován ve
spolupráci s provozovatelem místa zpětného odběru, musí
mezi touto osobou a výrobcem být uzavřena písemná smlouva
o zřízení místa zpětného odběru.

32006L0066

Čl. 5 odst. 1

Čl. 8

usazenou na jeho území jako pověřeného zástupce pro
účely provádění plnění povinností výrobce vyplývajících
ze systémů rozšířené odpovědnosti výrobce na jeho
území.
Členské státy přijmou vhodná opatření k minimalizaci
odstraňování OEEZ ve formě netříděného komunálního
odpadu, k zajištění řádného zpracování všech
sebraných OEEZ a k dosažení vysoké úrovně
tříděného sběru OEEZ, a to zejména a přednostně u
zařízení pro tepelnou výměnu, která obsahují látky
poškozující ozonovou vrstvu a fluorované skleníkové
plyny, u zářivek obsahujících rtuť, u fotovoltaických
panelů a u malých zařízení uvedených v kategoriích 5 a
6 v příloze III.
Systémy sběru
1. Členské státy zajistí, že pro odpadní přenosné baterie
a akumulátory budou zavedeny vhodné systémy sběru.
Tyto systémy:
a) umožní konečným uživatelům odkládat odpadní
přenosné baterie nebo akumulátory na dostupném
sběrném místě v jejich okolí s přihlédnutím k hustotě
obyvatelstva;
b) vyžadují, aby distributoři, kteří dodávají přenosné
baterie a akumulátory, bezplatně přijímali nazpět
odpadní přenosné baterie a akumulátory, pokud
hodnocení neprokáže, že existující alternativní systémy
jsou při dosahování environmentálních cílů této
směrnice alespoň stejně účinné. Členské státy tato
hodnocení zveřejní;
c) nesmí být konečným uživatelům zpoplatněny při
odkládání odpadních přenosných baterií nebo
akumulátorů ani je nesmí zavazovat ke koupi nové
baterie nebo akumulátoru;
d) lze provozovat ve spojení se systémy uvedenými v čl.
5 odst. 2 směrnice 2002/96/ES.
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Sběrná místa zřízená v souladu s písmenem a) tohoto
odstavce nepodléhají požadavkům na registraci nebo
povolení podle směrnice 2006/12/ES nebo směrnice
Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o
nebezpečných odpadech ( 1 ).
2. Pokud systémy splňují kritéria uvedená v odstavci 1,
členské státy mohou:
a) požadovat po výrobcích, aby takové systémy zřídili;
b) požadovat po ostatních hospodářských subjektech,
aby se takových systémů účastnily;
c) dále provozovat dosavadní systémy.
3. Členské státy zajistí, že výrobci průmyslových baterií
a akumulátorů nebo třetí osoby jednající jejich jménem
nebudou odmítat brát nazpět odpadní průmyslové
baterie a akumulátory od konečných uživatelů, bez
ohledu na jejich chemické složení a původ. Průmyslové
baterie a akumulátory mohou rovněž sbírat nezávislé
třetí osoby.
4. Členské státy zajistí, že výrobci automobilových
baterií a akumulátorů nebo třetí osoby zřídí systémy pro
sběr odpadních automobilových baterií a akumulátorů u
konečných uživatelů nebo na dostupném sběrném místě
v jejich blízkosti, kde není sběr prováděn podle systému
uvedeného v čl. 5 odst. 1 směrnice 2000/53/ES. V
případě automobilových baterií a akumulátorů ze
soukromých vozidel, která nejsou používána k
podnikatelským účelům, nesmí být takové systémy
konečným uživatelům zpoplatněny při odkládání
odpadních baterií nebo akumulátorů ani je nesmí
zavazovat ke koupi nové baterie nebo akumulátoru.
____________________
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(1) Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice naposledy
pozměněná nařízením (ES) č. 166/2006.

§ 12 odst. 2

§ 12 odst. 3

(2) Vyžaduje-li tento zákon, aby výrobce nebo poslední 32006L0066
prodejce zajistil zpětný odběr výrobků s ukončenou životností
bezplatně nebo bez nároku na úplatu, nesmí být konečnému
uživateli účtovány jakékoliv náklady či jiné platby, které přímo
či nepřímo souvisejí se zpětným odběrem. Tím není dotčena
možnost finanční motivace konečného uživatele ve formě
úplaty nebo jiné pobídky, aby odevzdal výrobek s ukončenou
životností do systému zpětného odběru nebo jej odevzdal
jiným způsobem, který tento zákon umožňuje.

Čl. 8 odst. 1 Členské státy zajistí, že pro odpadní přenosné baterie a
písm. c)
akumulátory budou zavedeny vhodné systémy sběru.
Tyto systémy:

(3) Výrobce nesmí vázat zpětný odběr výrobku s ukončenou 32006L0066
životností na koupi nového výrobku.

Čl. 8 odst. 1 Členské státy zajistí, že pro odpadní přenosné baterie a
písm. c)
akumulátory budou zavedeny vhodné systémy sběru.
Tyto systémy:

(…)
nesmí být konečným uživatelům zpoplatněny při
odkládání odpadních přenosných baterií nebo
akumulátorů ani je nesmí zavazovat ke koupi nové
baterie nebo akumulátoru;

(…)
nesmí být konečným uživatelům zpoplatněny při
odkládání odpadních přenosných baterií nebo
akumulátorů ani je nesmí zavazovat ke koupi nové
baterie nebo akumulátoru;
§ 13 odst. 1

(1) Výrobce prostřednictvím distributorů zajistí, aby byl 32012L0019
konečný uživatel vhodným a účinným způsobem informován o
způsobu provedení zpětného odběru výrobků s ukončenou
životností.

Čl. 14 odst.
2 písm. b)

Členské státy zajistí, aby byly uživatelům EEZ v
domácnostech poskytnuty nezbytné informace o:
(…)
jim dostupných systémech vracení a sběru, čímž
podpoří koordinaci informací o sběrných místech, jež
jsou k dispozici, bez ohledu na to, který výrobce nebo
jiný hospodářský subjekt je zřídil;

32006L0066

Čl. 7

Členské státy přijmou při zohlednění dopadu dopravy na
životní prostředí nezbytná opatření k tomu, aby co
nejvíce rozšířily oddělený sběr odpadních baterií a
akumulátorů a minimalizovaly odstraňování baterií a
akumulátorů jako směsný komunální odpad, s cílem
dosáhnout vysoké míry recyklace všech odpadních
baterií a akumulátorů.

32006L0066

Čl. 20 odst.
1 písm. c)

Členské státy zajistí, zejména informačními kampaněmi,
plnou informovanost konečných uživatelů:
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(…)
o systémech sběru a recyklace, které jsou jim k dispozici;
32018L0851

§ 13 odst. 2

(2) Výrobce je povinen provádět osvětovou činnost zaměřenou 32012L0019
na změnu spotřebitelského chování za účelem většího
zapojení konečných uživatelů do systémů zpětného odběru a
dosažení co nejvyšší úrovně zpětného odběru.
32006L0066

32018L0851
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Čl. 1 odst. 9 2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
bod 2 (čl.
toho, aby držitelé odpadů, na které se zaměřují systémy
8a odst. 2) rozšířené odpovědnosti výrobce zavedené v souladu s
čl. 8 odst. 1, byli informováni o opatřeních na
předcházení vzniku odpadů, centrech pro opětovné
použití a pro přípravu k opětovnému použití, systémech
zpětného odběru a sběru odpadu a o předcházení
znečišťování odpadky. Členské státy rovněž přijmou
opatření zaměřená na vytváření pobídek pro držitele
odpadů, aby plnili svou povinnost odevzdávat své
odpady do již existujících systémů tříděného sběru, a to
zejména prostřednictvím případných ekonomických
pobídek nebo regulací.
Členské státy přijmou vhodná opatření, aby se
Čl. 14 odst.
spotřebitelé podíleli na sběru OEEZ a byli motivováni k
3
podpoře procesu opětovného použití, zpracování a
využití.

Čl. 7

Členské státy přijmou při zohlednění dopadu dopravy
na životní prostředí nezbytná opatření k tomu, aby co
nejvíce rozšířily oddělený sběr odpadních baterií a
akumulátorů a minimalizovaly odstraňování baterií a
akumulátorů jako směsný komunální odpad, s cílem
dosáhnout vysoké míry recyklace všech odpadních
baterií a akumulátorů.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
Čl. 1 odst. 9
toho, aby držitelé odpadů, na které se zaměřují
bod 2 (čl.
systémy rozšířené odpovědnosti výrobce zavedené v
8a odst. 2)
souladu s čl. 8 odst. 1, byli informováni o opatřeních na
předcházení vzniku odpadů, centrech pro opětovné
použití a pro přípravu k opětovnému použití, systémech
zpětného odběru a sběru odpadu a o předcházení
znečišťování odpadky. Členské státy rovněž přijmou
opatření zaměřená na vytváření pobídek pro držitele
odpadů, aby plnili svou povinnost odevzdávat své
odpady do již existujících systémů tříděného sběru, a to

zejména prostřednictvím případných ekonomických
pobídek nebo regulací.
§ 12 odst. 3

(3) Výrobce je v rámci osvětové činnosti povinen informovat 32012L0019
konečné uživatele zejména prostřednictvím informačních
kampaní o

Čl. 14 odst.
2a5

2. Členské státy zajistí, aby byly uživatelům EEZ v
domácnostech poskytnuty nezbytné informace o:
a) požadavku neodstraňovat OEEZ jako netříděný
komunální odpad a sbírat tato OEEZ do tříděného sběru;

a) předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků,
b) možnostech přípravy vybraných výrobků s ukončenou
životností k opětovnému použití,

b) jim dostupných systémech vracení a sběru, čímž
podpoří koordinaci informací o sběrných místech, jež
jsou k dispozici, bez ohledu na to, který výrobce nebo
jiný hospodářský subjekt je zřídil;

c) požadavku, aby výrobky s ukončenou životností byly
odevzdávány na místech k tomu určených v souladu
s tímto zákonem, zejména aby nebyly odstraňovány
jako netříděný komunální odpad, a o negativních
dopadech protiprávního zbavování se výrobků
s ukončenou životností mimo místa určená k jejich
odkládání na životní prostředí,

c) příspěvku uživatelů k opětovnému použití, recyklaci
nebo k jiným formám využití OEEZ;
d) potenciálních účincích na životní prostředí a lidské
zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v
EEZ;

d) způsobu zajištění zpětného odběru a

e) významu symbolu uvedeného v příloze IX.

e) dalších skutečnostech, o nichž informují konečné
uživatele výrobci na základě § 63 nebo 82.

5. Členské státy mohou požadovat, aby výrobci nebo
distributoři poskytovali některé nebo všechny informace
uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 například v návodu k
použití, v místě prodeje a prostřednictvím informačních
kampaní.
32006L0066

Čl. 7

Členské státy přijmou při zohlednění dopadu dopravy na
životní prostředí nezbytná opatření k tomu, aby co
nejvíce rozšířily oddělený sběr odpadních baterií a
akumulátorů a minimalizovaly odstraňování baterií a
akumulátorů jako směsný komunální odpad, s cílem
dosáhnout vysoké míry recyklace všech odpadních
baterií a akumulátorů.

32006L0066

Čl. 20 odst.
1

Členské státy zajistí, zejména informačními kampaněmi,
plnou informovanost konečných uživatelů:
a) o možných účincích látek používaných v bateriích a
akumulátorech na životní prostředí a lidské zdraví;
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b) o tom, že je žádoucí, aby odpadní baterie a
akumulátory nebyly odstraňovány jako netříděný
komunální odpad a aby se účastnili jejich odděleného
sběru v zájmu usnadnění jejich zpracování a recyklace;
c) o systémech sběru a recyklace, které jsou jim k
dispozici;
d) o jejich příspěvku k recyklaci odpadních baterií a
akumulátorů a
e) o významu symbolu přeškrtnuté pojízdné popelnice
vyobrazené v příloze II a chemických symbolů Hg, Cd a
Pb.
32018L0851

§ 14 odst. 1

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
Čl. 1 odst. 9
toho, aby držitelé odpadů, na které se zaměřují
bod 2 (čl.
systémy rozšířené odpovědnosti výrobce zavedené v
8a odst. 2)
souladu s čl. 8 odst. 1, byli informováni o opatřeních na
předcházení vzniku odpadů, centrech pro opětovné
použití a pro přípravu k opětovnému použití, systémech
zpětného odběru a sběru odpadu a o předcházení
znečišťování odpadky. Členské státy rovněž přijmou
opatření zaměřená na vytváření pobídek pro držitele
odpadů, aby plnili svou povinnost odevzdávat své
odpady do již existujících systémů tříděného sběru, a to
zejména prostřednictvím případných ekonomických
pobídek nebo regulací.

(1) Konečný uživatel smí předat výrobek s ukončenou 32012L0019
životností pouze na místo zpětného odběru nebo za podmínek
stanovených tímto zákonem poslednímu prodejci, popřípadě
jiné osobě určené výrobcem, nestanoví-li tento zákon jinak.

Čl. 5 odst. 1

32012L0019

Čl. 5 odst. 3
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Členské státy přijmou vhodná opatření k minimalizaci
odstraňování OEEZ ve formě netříděného komunálního
odpadu, k zajištění řádného zpracování všech
sebraných OEEZ a k dosažení vysoké úrovně
tříděného sběru OEEZ, a to zejména a přednostně u
zařízení pro tepelnou výměnu, která obsahují látky
poškozující ozonovou vrstvu a fluorované skleníkové
plyny, u zářivek obsahujících rtuť, u fotovoltaických
panelů a u malých zařízení uvedených v kategoriích 5 a
6 v příloze III.
Členské státy mohou určit provozovatele, kteří jsou
oprávněni sbírat OEEZ z domácností podle odstavce 2.

§ 14 odst. 3

Členské státy zakáží odstraňování OEEZ sebraných
tříděným sběrem, která ještě nebyla zpracována
postupem uvedeným v článku 8.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba smí předat 32012L0019
zpětně odebraný výrobek s ukončenou životností za podmínek
stanovených tímto zákonem pouze zpracovateli určenému
výrobcem, nestanoví-li tento zákon jinak. Do předání
zpracovateli nesmí být výrobek s ukončenou životností
předmětem úpravy, využití nebo odstranění.

Čl. 6 odst. 1

32012L0019

Čl. 8 odst. 1

Členské státy zajistí, aby byla všechna OEEZ sebraná
tříděným sběrem náležitě zpracována.

§ 14 odst. 4

(4) K převzetí výrobku s ukončenou životností jsou oprávněni 32012L0019
za podmínek stanovených tímto zákonem pouze provozovatel
místa zpětného odběru, poslední prodejce nebo jiná osoba
určená výrobcem, nestanoví-li tento zákon jinak.

Čl. 5 odst. 3

Členské státy mohou určit provozovatele, kteří jsou
oprávněni sbírat OEEZ z domácností podle odstavce 2.

§ 15 odst. 2

(2) Výrobce je povinen informovat vhodným způsobem o jím 32012L0019
zřízených místech zpětného odběru konečné uživatele.(…)

Čl. 14 odst.
2 písm. b)

Členské státy zajistí, aby byly uživatelům EEZ v
domácnostech poskytnuty nezbytné informace o:
(…)
jim dostupných systémech vracení a sběru, čímž
podpoří koordinaci informací o sběrných místech, jež
jsou k dispozici, bez ohledu na to, který výrobce nebo
jiný hospodářský subjekt je zřídil;

32006L0066

Čl. 20 odst.
1 písm. c)

Členské státy zajistí, zejména informačními kampaněmi,
plnou informovanost konečných uživatelů:
(…)
o systémech sběru a recyklace, které jsou jim k
dispozici;

§ 17 odst. 1

Způsob provedení zpětného odběru výrobků s ukončenou 32012L0019
životností, jejich přeprava a předání zpracovateli nesmí ztížit
opětovné použití těchto výrobků nebo jejich recyklaci, včetně
jejich komponentů.

Čl. 6 odst. 2

§ 17 odst. 2
písm. a)

(2) Provozovatel místa zpětného odběru je povinen

32012L0019

Čl. 5 odst. 4

a)

předat zpětně odebraný výrobek s ukončenou životností
pouze zpracovateli určenému výrobcem, a to přímo nebo
prostřednictvím dopravce,
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Členské státy zajistí, aby byly sběr a přeprava OEEZ
sebraných tříděným sběrem prováděny způsobem
umožňujícím optimální podmínky pro přípravu na
opětovné použití a recyklaci, jakož i izolaci
nebezpečných látek.
Členské státy mohou vyžadovat, aby OEEZ uložená ve
sběrných zařízeních podle odstavců 2 a 3 byla předána
výrobcům nebo třetím osobám jednajícím jejich
jménem nebo, pro účely přípravy k opětovnému použití,
určeným zařízením nebo podnikům.

§ 17 odst. 2
písm. b) až
d)

(2) Provozovatel místa zpětného odběru je povinen

32012L0019

Čl. 6 odst. 2

32012L0019

Čl. 8 odst. 3

32006L0066

Čl. 7

(…)
b)

Členské státy zajistí, aby byly sběr a přeprava OEEZ
sebraných tříděným sběrem prováděny způsobem
umožňujícím optimální podmínky pro přípravu na
opětovné použití a recyklaci, jakož i izolaci
nebezpečných látek.

nakládat s výrobky s ukončenou životností, které
obsahují provozní kapaliny, náplně nebo součásti mající
negativní vliv na životní prostředí nebo zdraví osob tak,
aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a úniku
těchto látek do životního prostředí,

c) soustřeďovat a přepravovat výrobky s ukončenou
životností, včetně jejich dočasného uložení, v souladu
s požadavky stanovenými vyhláškou ministerstva,
d) zabezpečit výrobky s ukončenou životností po celou
dobu jejich uložení v místě zpětného odběru před
nežádoucím znehodnocením,
§ 17 odst. 2
písm. c)

(2) Provozovatel místa zpětného odběru je povinen
(…)
c) soustřeďovat a přepravovat výrobky s ukončenou životností,
včetně jejich dočasného uložení, v souladu s požadavky
stanovenými vyhláškou ministerstva,

§ 17 odst. 2
písm. g)

(2) Provozovatel místa zpětného odběru je povinen
(…)
g) označit na náklady výrobce veřejné místo zpětného odběru
nápisem upozorňujícím na možnost odevzdávání výrobků
s ukončenou životností v rámci zpětného odběru, a to viditelně
a čitelně na místě veřejně přístupném konečnému uživateli a
s upřesněním výrobků s ukončenou životností, které jsou
zpětně odebírány, a
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Členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí osoby
jednající jejich jménem zřídili systémy zajišťující využití
OEEZ, a to za uplatnění nejlepších dostupných technik.
Tyto systémy mohou výrobci zřídit samostatně nebo
kolektivně. Členské státy zajistí, aby každé zařízení
nebo podnik, který provádí sběr nebo zpracování,
skladoval a zpracovával OEEZ v souladu s technickými
požadavky stanovenými v příloze VIII.
Členské státy přijmou při zohlednění dopadu dopravy na
životní prostředí nezbytná opatření k tomu, aby co
nejvíce rozšířily oddělený sběr odpadních baterií a
akumulátorů a minimalizovaly odstraňování baterií a
akumulátorů jako směsný komunální odpad, s cílem
dosáhnout vysoké míry recyklace všech odpadních
baterií a akumulátorů.

§ 17 odst. 2
písm. h)

(2) Provozovatel místa zpětného odběru je povinen

32018L0851

(…)
h) vykázat údaje týkající se výrobku s ukončenou životností
pouze jednou tak, aby nedocházelo ke zdvojování údajů.

Čl. 1 odst. 9
bod 3 (Čl.
8a odst. 3
písm. d)
bod ii))

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
toho, aby každý výrobce nebo organizace vykonávající
povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce
jménem výrobců:
(...)
d) zavedli odpovídající mechanismus vnitřní kontroly,
podporovaný v příslušných případech pravidelnými
nezávislými audity, za účelem hodnocení:
(…)
ii) kvality údajů shromažďovaných a vykazovaných v
souladu s odst. 1 písm. c) tohoto článku a s požadavky
nařízení (ES) č. 1013/2006;

§ 17 odst. 3
písm. a)

(3) Provozovatel místa zpětného odběru, není-li zároveň 32012L0019
zpracovatelem,
a) nesmí zpětně odebraný výrobek s ukončenou životností
rozebírat nebo do něj jinak zasahovat,

Čl. 6 odst. 1 1. Členské státy zakáží odstraňování OEEZ sebraných
a2
tříděným sběrem, která ještě nebyla zpracována
postupem uvedeným v článku 8.
2. Členské státy zajistí, aby byly sběr a přeprava OEEZ
sebraných tříděným sběrem prováděny způsobem
umožňujícím optimální podmínky pro přípravu na
opětovné použití a recyklaci, jakož i izolaci
nebezpečných látek.

§ 17 odst. 3
písm. b)

(3) Provozovatel místa zpětného odběru, není-li zároveň 32012L0019
zpracovatelem,
(…)
b) může odmítnout převzít výrobek s ukončenou životností
v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného
poškození výrobek ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr
provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad,

Čl. 5 odst. 2
písm. e) a
poslední
pododstave
c

Pokud jde o OEEZ z domácností, zajistí členské státy,
aby:
(…)
e) s ohledem na zdravotní a bezpečnostní normy
členských států a Unie mohlo být vracení podle písmen
a), b) a c) odmítnuto v případě OEEZ, která představují
zdravotní a bezpečnostní riziko pro personál z důvodu
kontaminace. Členské státy přijmou pro tato OEEZ
zvláštní opatření.
Členské státy mohou stanovit zvláštní opatření pro
vracení OEEZ podle písmen a), b) a c) v případech,
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kdy zařízení neobsahuje základní konstrukční části
nebo obsahuje jiné odpady než OEEZ.
§ 17 odst. 4

§ 17 odst. 5

(4) Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se ustanovení 32012L0019
odstavce 1, odstavce 2 písm. a) až e) a odstavce 3 písm. a)
obdobně
na
každou
osobu,
která
se
zpětně
odebraným výrobkem s ukončenou životností nakládá do
okamžiku jeho předání zpracovateli.

Čl. 6 odst. 1 1. Členské státy zakáží odstraňování OEEZ sebraných
a2
tříděným sběrem, která ještě nebyla zpracována
postupem uvedeným v článku 8.

(5) Výrobce je povinen zajistit, aby konečný uživatel měl 32012L0019
možnost odevzdat výrobek s ukončenou životností, jehož
převzetí provozovatel místa zpětného odběru odmítl v souladu
s tímto zákonem, a to v jiném místě zpětného odběru nebo jím
určenému zpracovateli. O této možnosti, včetně uvedení
určeného místa nebo osoby, je provozovatel místa zpětného
odběru povinen konečného uživatele bez zbytečného odkladu
informovat. Výrobce je povinen poskytnout provozovateli místa
zpětného odběru informace o místech zpětného odběru nebo
osobách, jimž lze takový výrobek s ukončenou životností
odevzdat.

Čl. 5 odst. 2
písm. e) a
poslední
pododstave
c

2. Členské státy zajistí, aby byly sběr a přeprava OEEZ
sebraných tříděným sběrem prováděny způsobem
umožňujícím optimální podmínky pro přípravu na
opětovné použití a recyklaci, jakož i izolaci
nebezpečných látek.
Pokud jde o OEEZ z domácností, zajistí členské státy,
aby:
(…)
e) s ohledem na zdravotní a bezpečnostní normy
členských států a Unie mohlo být vracení podle písmen
a), b) a c) odmítnuto v případě OEEZ, která představují
zdravotní a bezpečnostní riziko pro personál z důvodu
kontaminace. Členské státy přijmou pro tato OEEZ
zvláštní opatření.
Členské státy mohou stanovit zvláštní opatření pro
vracení OEEZ podle písmen a), b) a c) v případech,
kdy zařízení neobsahuje základní konstrukční části
nebo obsahuje jiné odpady než OEEZ.

§ 18 odst. 2
písm. a)

(2) Poslední prodejce, který provádí zpětný odběr výrobků 32012L0019
s ukončenou životností a není zároveň provozovatelem místa
zpětného odběru,
a) má práva a povinnosti provozovatele místa zpětného
odběru stanovená v § 17 odst. 2 písm. b) až e) a v § 17 odst.
3,

Čl. 6 odst. 1 1. Členské státy zakáží odstraňování OEEZ sebraných
a2
tříděným sběrem, která ještě nebyla zpracována
postupem uvedeným v článku 8.
2. Členské státy zajistí, aby byly sběr a přeprava OEEZ
sebraných tříděným sběrem prováděny způsobem
umožňujícím optimální podmínky pro přípravu na
opětovné použití a recyklaci, jakož i izolaci
nebezpečných látek.
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32012L0019

Čl. 5 odst. 2 Pokud jde o OEEZ z domácností, zajistí členské státy,
písm. e)
aby:
(…)
s ohledem na zdravotní a bezpečnostní normy
členských států a Unie mohlo být vracení podle písmen
a), b) a c) odmítnuto v případě OEEZ, která představují
zdravotní a bezpečnostní riziko pro personál z důvodu
kontaminace. Členské státy přijmou pro tato OEEZ
zvláštní opatření.

§ 18 odst. 2
písm. b)

(2) Poslední prodejce, který provádí zpětný odběr výrobků 32012L0019
s ukončenou životností a není zároveň provozovatelem místa
zpětného odběru,

Čl. 5 odst. 4

(…)

Členské státy mohou vyžadovat, aby OEEZ uložená ve
sběrných zařízeních podle odstavců 2 a 3 byla předána
výrobcům nebo třetím osobám jednajícím jejich
jménem nebo, pro účely přípravy k opětovnému použití,
určeným zařízením nebo podnikům.

b) je povinen předat bez zbytečného odkladu zpětně odebraný
výrobek s ukončenou životností do systému zpětného odběru,
není-li stanoveno jinak, a
§ 18 odst. 2
písm. c)

(2) Poslední prodejce, který provádí zpětný odběr výrobků 32012L0019
s ukončenou životností a není zároveň provozovatelem místa
zpětného odběru,
(…)
c) má právo požadovat, aby od něj zpětně odebraný výrobek
s ukončenou životností převzal ten výrobce, který ho uvedl na
trh.

§ 18 odst. 3

Čl. 5 odst. 2 Pokud jde o OEEZ z domácností, zajistí členské státy,
písm. a)
aby:
byly zřízeny systémy, které umožní konečným držitelům
a distributorům vracet tento odpad z domácností
přinejmenším bezplatně. Členské státy zajistí
dostupnost a přístupnost nezbytných sběrných
zařízení, zejména s přihlédnutím k hustotě
obyvatelstva;

(3) Poslední prodejce, který jakýmkoliv způsobem, včetně 32012L0019
použití prostředků komunikace na dálku3), prodává vybrané
výrobky, je povinen písemně informovat konečného uživatele
o způsobu zajištění zpětného odběru těchto výrobků po
ukončení jejich životnosti.

Čl. 14 odst.
2 písm. b)

32006L0066

Čl. 20 odst.
1 písm. c)
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Členské státy zajistí, aby byly uživatelům EEZ v
domácnostech poskytnuty nezbytné informace o:
(…)
jim dostupných systémech vracení a sběru, čímž
podpoří koordinaci informací o sběrných místech, jež
jsou k dispozici, bez ohledu na to, který výrobce nebo
jiný hospodářský subjekt je zřídil;
Členské státy zajistí, zejména informačními kampaněmi,
plnou informovanost konečných uživatelů:

(…)
o systémech sběru a recyklace, které jsou jim k
dispozici;
§ 19 odst. 1
a2

(1) Registr je informačním systémem veřejné správy, který 32012L0019
slouží k vedení údajů o místech zpětného odběru. Správcem
Registru je ministerstvo.

Čl. 14 odst.
2 písm. b)

(…)
jim dostupných systémech vracení a sběru, čímž
podpoří koordinaci informací o sběrných místech, jež
jsou k dispozici, bez ohledu na to, který výrobce nebo
jiný hospodářský subjekt je zřídil;

(2) Registr je veřejně přístupný způsobem umožňujícím
dálkový přístup, pokud jde o údaje vedené o veřejných
místech zpětného odběru.
32006L0066

Členské státy zajistí, aby byly uživatelům EEZ v
domácnostech poskytnuty nezbytné informace o:

Čl. 20 odst.
1 písm. c)

Členské státy zajistí, zejména informačními kampaněmi,
plnou informovanost konečných uživatelů:
(…)
o systémech sběru a recyklace, které jsou jim k
dispozici;

32018L0851

§ 20 odst. 1
a3

(1) Seznam výrobců je informačním systémem veřejné správy,
32012L0019
v němž jsou obsaženy údaje o výrobcích a pověřených
zástupcích.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
Čl. 1 odst. 9
toho, aby držitelé odpadů, na které se zaměřují
bod 2
systémy rozšířené odpovědnosti výrobce zavedené v
souladu s čl. 8 odst. 1, byli informováni o opatřeních na
předcházení vzniku odpadů, centrech pro opětovné
použití a pro přípravu k opětovnému použití, systémech
zpětného odběru a sběru odpadu a o předcházení
znečišťování odpadky. Členské státy rovněž přijmou
opatření zaměřená na vytváření pobídek pro držitele
odpadů, aby plnili svou povinnost odevzdávat své
odpady do již existujících systémů tříděného sběru, a to
zejména prostřednictvím případných ekonomických
pobídek nebo regulací.
Čl. 16 odst.
1

1. Členské státy podle odstavce 2 vytvoří registr
výrobců, který zahrnuje i výrobce dodávající EEZ
prostřednictvím komunikace na dálku. Tento registr
slouží ke kontrole dodržování požadavků této směrnice.

(…)
Výrobci dodávající EEZ prostřednictvím komunikace na
dálku podle čl. 3 odst. 1 písm. f) bodu iv) musí být
registrováni v členském státě, do kterého prodávají.

(3) Seznam výrobců zahrnuje
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a) Seznam výrobců elektrozařízení,

Pokud nejsou tito výrobci zaregistrováni v členském
státě, do kterého prodávají, musí být registrováni
prostřednictvím svých zplnomocněných zástupců podle
čl. 17 odst. 2.

b) Seznam výrobců baterií nebo akumulátorů a
(…)
32006L0066

Čl. 17

ve znění
32013L0056

§ 20 odst. 4

§ 21 odst. 1

32018L0851

Čl. 1 odst. 9
bod 5 (Čl.
8a odst. 5
čtvrtý
pododsta –
věc)

(4) V rámci Seznamu výrobců elektrozařízení jsou vedeny 32012L0019
hypertextové odkazy na obdobné informační systémy v jiných
členských státech.

Čl. 16 odst.
1 písm. d)

(1) Návrh na zápis do Seznamu výrobců je povinen podat 32012L0019
ministerstvu každý výrobce nejpozději v den, kdy poprvé uvedl
vybrané výrobky na trh, bez ohledu na to, zda samostatně,
nebo jako součást či příslušenství jiného výrobku.

Čl. 16 odst.
2 písm. a)

32006L0066

Čl. 17

ve znění
32013L0056
§ 21 odst. 2

(2) Pověřený zástupce podává do 30 dnů od udělení pověření 32012L0019
svým jménem návrh na zápis do Seznamu výrobců namísto
výrobce, jehož povinnosti podle tohoto zákona plní (…).
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Čl. 16 odst.
2 písm. a)

Členské státy zajistí registraci všech výrobců.
Registrace podléhá ve všech členských státech
stejným procesním požadavkům v souladu s přílohou
IV.
Ke sledování a ověřování toho, zda výrobce dodržuje
povinnosti vyplývající ze systémů rozšířené
odpovědnosti výrobce, mohou členské státy stanovit
požadavky, jako je registrace či požadavky na
informování a podávání zpráv, které má právnická nebo
fyzická osoba jmenovaná jako pověřený zástupce na
jejich území plnit.
Členské státy zajistí, aby:
s
cílem
usnadnit
registraci
výrobců
nebo
zplnomocněných zástupců určených podle článku 17 ve
všech členských státech vnitrostátní registry odkazovaly
na svých internetových stránkách na další vnitrostátní
registry.
Členské státy zajistí, aby:
každý výrobce nebo každý zplnomocněný zástupce
určený podle článku 17 byl náležitě registrován a měl
možnost po internetu zadat do vnitrostátních registrů
veškeré relevantní informace zohledňující činnosti
tohoto výrobce v daném členském státě;
Členské státy zajistí registraci všech výrobců.
Registrace podléhá ve všech členských státech stejným
procesním požadavkům v souladu s přílohou IV.
Členské státy zajistí, aby:
každý výrobce nebo každý zplnomocněný zástupce
určený podle článku 17 byl náležitě registrován a měl
možnost po internetu zadat do vnitrostátních registrů

veškeré relevantní informace zohledňující činnosti
tohoto výrobce v daném členském státě;
§ 21 odst. 4

(4) Návrh na zápis do Seznamu výrobců obsahuje kromě
32012L0019
obecných náležitostí stanovených správním řádem
a) kontaktní údaje, a to telefonní spojení a adresu
elektronické pošty, adresu internetových stránek,
pokud existují, a daňové identifikační číslo, pokud bylo
přiděleno, je-li navrhovatelem fyzická osoba,

Členské státy zajistí, aby:
a) každý výrobce nebo každý zplnomocněný zástupce
určený podle článku 17 byl náležitě registrován a měl
možnost po internetu zadat do vnitrostátních registrů
veškeré relevantní informace zohledňující činnosti
tohoto výrobce v daném členském státě;
b) každý výrobce nebo každý zplnomocněný zástupce
určený podle článku 17 při registraci poskytl informace
uvedené v části A přílohy X a zavázal se je náležitě
aktualizovat;

b) kontaktní údaje, a to telefonní spojení, adresu
elektronické pošty a jméno kontaktní osoby, adresu
pracoviště kontaktní osoby, adresu internetových
stránek, pokud existují, a daňové identifikační číslo,
pokud bylo přiděleno, je-li navrhovatelem právnická
osoba,

c) každý výrobce nebo každý zplnomocněný zástupce
určený podle článku 17 poskytoval informace uvedené v
části B přílohy X;
d) s cílem usnadnit registraci výrobců nebo
zplnomocněných zástupců určených podle článku 17
ve všech členských státech vnitrostátní registry
odkazovaly na svých internetových stránkách na další
vnitrostátní registry.

c) identifikační údaje zahraniční osoby, pokud žádost
podává její pověřený zástupce, a písemné pověření,
na jehož základě byl pověřený zástupce určen,
d) druh vybraných výrobků, které výrobce uvádí na trh,
a v případě elektrozařízení, baterií nebo akumulátorů
nebo pneumatik také jejich skupiny,
e) jde-li o elektrozařízení, údaj o tom, zda je
elektrozařízení určeno k použití v domácnostech nebo
mimo domácnosti,
f)

Čl. 16 odst.
2

značky vybraných výrobků,

g) použitý způsob prodeje,
h) podrobný popis způsobu zajištění zpětného odběru,
zpracování a využití nebo odstranění výrobků s
ukončenou životností a informování konečných
uživatelů a doklady o něm, včetně doložení zajištění
plnění povinností výrobce stanovených tímto zákonem
a
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i)

způsob zajištění financování činností podle písmene
h) nejméně v rozsahu požadovaném tímto zákonem a
doklady o něm.
32012L0019

Příloha X,
část A

Informace předkládané při registraci:
1. Název a adresa výrobce nebo zplnomocněného
zástupce určeného podle článku 17 (poštovní směrovací
číslo a místo, název ulice a číslo, země, telefonní a
faxové číslo, e-mail a kontaktní osoba). V případě
zplnomocněného zástupce ve smyslu článku 17 rovněž
kontaktní údaje výrobce, kterého zastupuje.
2. Vnitrostátní identifikační kód výrobce, včetně
evropského daňového čísla nebo vnitrostátního
daňového čísla.
3. Kategorie EEZ stanovené v příloze I nebo III.
4. Druh EEZ (domácí spotřebiče nebo zařízení jiná než
domácí spotřebiče).
5. Značka EEZ.
6. Informace o způsobu, jakým výrobce plní své
povinnosti: individuální nebo kolektivní systém, včetně
informací o finanční záruce.
7. Použitý způsob prodeje (například prodej na dálku).
8. Prohlášení o pravdivosti uvedených informací.

32006L0066
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Příloha IV,
bod 2

Informace poskytované výrobci

ve znění
32013L0056

Výrobci baterií a akumulátorů poskytují registračním
orgánům tyto informace:
i) jméno výrobce a případné obchodní značky, pod nimiž
v daném členském státě působí,
ii) adresa/adresy výrobce: poštovní směrovací číslo a
místo, název ulice a číslo domu, země, internetová
adresa (URL), telefonní číslo, a jsou-li k dispozici,
kontaktní osoba, faxové číslo a adresa elektronické
pošty výrobce,
iii) údaje o typu baterií a akumulátorů, které výrobce
uvádí na trh: přenosné baterie a akumulátory,
průmyslové baterie a akumulátory nebo automobilové
baterie a akumulátory,
iv) informace o tom, jak výrobce plní své povinnosti:
prostřednictvím individuálního nebo kolektivního
systému,
v) datum žádosti o registraci,
vi) vnitrostátní identifikační kód výrobce, včetně
evropského daňového čísla nebo vnitrostátního
daňového čísla (volitelný údaj),
vii) prohlášení o pravdivosti poskytnutých informací.
Pro účely registrace podle bodu 1 druhého odstavce
nejsou výrobci baterií a akumulátorů povinni poskytovat
žádné další informace než údaje uvedené v bodě 2
podbodech i) až vii).

32019R0290 Čl. 1 odst. 2 1. Členské státy zajistí, aby se v registrech vytvořených
a2
podle čl. 16 odst. 1 směrnice 2012/19/EU:
a) pro registraci výrobců používal formát stanovený v
příloze I části A;
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b) pro registraci zplnomocněných zástupců používal
formát stanovený v příloze I části B.
2. Členské státy vyžadují, aby uváděné klíčové údaje
byly jako takové ve formátech stanovených v příloze I.
Členské státy mohou vyžadovat, aby uváděné
dodatečné klíčové údaje byly jako takové ve formátech
stanovených v příloze I.
§ 23 odst. 1

(1) Osoba zapsaná v Seznamu výrobců provádí dálkovým 32012L0019
přístupem změny údajů uvedených v § 21 odst. 4, s výjimkou
údajů, jejichž změny provádí ministerstvo podle odstavce 5
(…).

Čl. 16 odst. Členské státy zajistí, aby:
2 písm. a) a
a) každý výrobce nebo každý zplnomocněný zástupce
b)
určený podle článku 17 byl náležitě registrován a měl
možnost po internetu zadat do vnitrostátních registrů
veškeré relevantní informace zohledňující činnosti
tohoto výrobce v daném členském státě;
b) každý výrobce nebo každý zplnomocněný zástupce
určený podle článku 17 při registraci poskytl informace
uvedené v části A přílohy X a zavázal se je náležitě
aktualizovat;

§ 23 odst. 3

(3) Změnu údajů je osoba zapsaná v Seznamu výrobců 32012L0019
povinna provést podle odstavce 1 nebo oznámit ministerstvu
do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která tuto změnu
odůvodňuje.

Čl. 16 odst.
2 písm. b)

Členské státy zajistí, aby:

Příloha IV,
bod 4

Změna registračních údajů

32006L0066
ve znění
32013L0056

§ 24 odst. 1

Osoba zapsaná v Seznamu je povinna oznámit ministerstvu, 32006L0066
že zanikly důvody pro její zápis v Seznamu, do 30 dnů ode
ve znění
dne, kdy tato skutečnost nastala. (…)
32013L0056
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(…)
každý výrobce nebo každý zplnomocněný zástupce
určený podle článku 17 při registraci poskytl informace
uvedené v části A přílohy X a zavázal se je náležitě
aktualizovat;

Členské státy zajistí, aby výrobci o každé změně údajů
poskytnutých podle bodu 2 podbodů i) až vii) do
jednoho měsíce informovali příslušný registrační orgán.
Příloha IV,
bod 5

Zrušení registrace

Pokud výrobci přestanou být výrobci v některém
členském státě, zruší svou registraci tím, že o této
skutečnosti informují příslušný registrační orgán.
§ 27 odst. 1

(1) Výrobce je povinen vést evidenci

32018L0851

a) množství vybraných výrobků, které uvedl na trh, a to
v hmotnostních jednotkách a kusech,

Čl. 1 odst. 9 1.Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené odpovědnosti
bod 1 (Čl.
výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně těch, které se
8a odst. 1
řídí jinými legislativními akty Unie, členské státy:
písm. c))
(…)
c) zajistí, aby byl zaveden systém podávání zpráv za
účelem sběru údajů o výrobcích uváděných na trh
členského státu výrobci, na něž se vztahuje rozšířená
odpovědnost výrobce, a údajů o sběru a zpracování
odpadů vzniklých z těchto výrobků, v příslušných
případech s upřesněním toků odpadních materiálů,
jakož i jiných údajů relevantních pro účely písmene b);

b) osob, které pro výrobce zajišťují zpětný odběr, přepravu,
zpracování či jiné nakládání se zpětně odebranými
výrobky s ukončenou životností v obdobném rozsahu
údajů, jaký je stanoven v § 26 písm. a) až c); u osob, které
pro výrobce zajišťují zpracování, se vede také identifikační
číslo a adresa zařízení ke zpracování výrobků
s ukončenou životností, a
c) toku zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností
od místa zpětného odběru až po jejich konečné využití,
včetně přípravy k opětovnému použití, nebo odstranění.
§ 27 odst. 1
písm. c)

Výrobce je povinen vést evidenci

32012L0019

(…)
c) toku zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností od
místa zpětného odběru až po jejich konečné využití, včetně
přípravy k opětovnému použití, nebo odstranění.

Čl. 11 odst.
4

Členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí osoby
jednající jejich jménem vedli pro účely výpočtu
minimálních cílů záznamy o hmotnosti OEEZ, jejich
konstrukčních částech, materiálech nebo látkách při
výstupu ze sběrného zařízení, při vstupu do
zpracovatelského zařízení a výstupu z něho a při vstupu
do zařízení na využití, recyklaci či přípravu k
opětovnému použití.
Členské státy také zajistí, aby pro účely odstavce 6 byly
vedeny záznamy o hmotnosti výrobků a materiálů při
výstupu ze zařízení na využití, recyklaci nebo přípravu
k opětovnému použití.

§ 28 odst. 1

(1) Výrobce je povinen zpracovat roční zprávu o plnění 32012L0019
povinností stanovených pro zpětný odběr, zpracování, využití
a odstranění výrobků s ukončenou životností za uplynulý
kalendářní rok (dále jen „roční zpráva o výrobcích
s ukončenou životností“) a tuto zprávu do 31. března
následujícího kalendářního roku zaslat ministerstvu.
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Čl. 7 odst. 2 S cílem stanovit, zda bylo dosaženo minimální úrovně
sběru, zajistí členské státy, aby jim byly bezplatně
předávány informace o OEEZ sebraných tříděným
sběrem podle článku 5 zahrnující alespoň informace o
OEEZ, která:

a) obdržela sběrná a zpracovatelská zařízení;
b) obdrželi distributoři;
c) formou tříděného sběru sebrali výrobci nebo třetí
osoby jednající jejich jménem.
32018L0851

Čl. 1 odst. 9
bod 1 (Čl.
8a odst. 1
písm. c))

1. Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně
těch, které se řídí jinými legislativními akty Unie, členské
státy:
(…)
c) zajistí, aby byl zaveden systém podávání zpráv za
účelem sběru údajů o výrobcích uváděných na trh
členského státu výrobci, na něž se vztahuje rozšířená
odpovědnost výrobce, a údajů o sběru a zpracování
odpadů vzniklých z těchto výrobků, v příslušných
případech s upřesněním toků odpadních materiálů,
jakož i jiných údajů relevantních pro účely písmene b);

§ 28 odst. 3

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsahové náležitosti a 32019R0290 Čl. 2 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby registry vytvořené na
a2
rozsah roční zprávy o výrobcích s ukončenou životností.
základě čl. 16 odst. 1 směrnice 2012/19/EU používaly
formát stanovený v příloze II pro podávání zpráv
o údajích o EEZ uvedených na jejich trhy výrobci nebo
jejich zplnomocněnými zástupci, pokud jsou určeni podle
článku 17 směrnice 2012/19/EU.
2. Členské státy vyžadují, aby uváděné klíčové údaje
byly jako takové ve formátu stanoveném v příloze II.

32012L0019
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Členské státy mohou vyžadovat, aby uváděné
dodatečné klíčové údaje byly jako takové ve formátu
stanoveném v příloze II.
Členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí osoby
Čl. 8 odst. 3
jednající jejich jménem zřídili systémy zajišťující využití
OEEZ, a to za uplatnění nejlepších dostupných technik.
Tyto systémy mohou výrobci zřídit samostatně nebo
kolektivně. Členské státy zajistí, aby každé zařízení
nebo podnik, který provádí sběr nebo zpracování,

skladoval a zpracovával OEEZ v souladu s technickými
požadavky stanovenými v příloze VIII.
§ 31 odst. 1
a2

(1) Výrobce, který plní své povinnosti v individuálním systému, 32012L0019
je povinen před uvedením vybraného výrobku na trh
poskytnout dostatečnou kauci zajišťující nakládání s výrobky
s ukončenou životností, nestanoví-li tento zákon jinak. Kauce
je dostatečná, pokud dosahuje nejméně 20 % ročních nákladů
daného výrobce na zajištění zpětného odběru, zpracování a
využití nebo odstranění výrobků s ukončenou životností. Jdeli o výrobce solárních panelů uvedených na trh ode dne 1.
ledna 2013, musí kauce dosahovat minimálně výše určené
způsobem stanoveným vyhláškou ministerstva.

Čl. 12 odst.
3

Členské státy zajistí, aby každý výrobce při uvedení
výrobku na trh poskytl záruku, že bude zajištěno
financování nakládání se všemi těmito OEEZ, a aby
výrobci jasně označili své výrobky v souladu s čl. 15
odst. 2. Uvedená záruka musí zajišťovat financování
postupů uvedených v odstavci 1 týkajících se tohoto
výrobku. Záruka může mít formu účasti výrobce na
vhodných systémech financování nakládání s OEEZ,
pojištění recyklace nebo vázaného bankovního účtu.

(2) Výrobce poskytuje kauci složením peněžních prostředků
na zvláštní vázaný účet, který je povinen za tím účelem zřídit
v České republice u banky nebo u pobočky zahraniční banky
se sídlem v členském státě Evropské unie.
32018L0851

U výrobků uvedených na trh po 13. srpnu 2005 odpovídá
každý výrobce za financování postupů uvedených v
odstavci 1 týkajících se odpadů z vlastních výrobků.
Výrobci mají možnost plnit tuto povinnost buď
samostatně, nebo zapojením do kolektivního systému.

Čl. 1 odst. 9
bod 3 (Čl.
8a odst. 3
písm. c))

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
toho, aby každý výrobce nebo organizace vykonávající
povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce
jménem výrobců:
(…)
c) měli potřebné finanční prostředky nebo finanční a
organizační prostředky pro splnění svých povinností
týkajících se rozšířené odpovědnosti výrobce;

§ 32 odst. 1

(1) Peněžní prostředky tvořící kauci mohou být použity pouze 32012L0019
se souhlasem ministerstva k zajištění financování zpětného
odběru, zpracování a využití nebo odstranění výrobků
s ukončenou životností, které výrobce uvedl na trh. Peněžní
prostředky tvořící kauci nejsou součástí majetkové podstaty
výrobce podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho
řešení a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí a exekucí.
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Čl. 12 odst.
3

U výrobků uvedených na trh po 13. srpnu 2005 odpovídá
každý výrobce za financování postupů uvedených v
odstavci 1 týkajících se odpadů z vlastních výrobků.
Výrobci mají možnost plnit tuto povinnost buď
samostatně, nebo zapojením do kolektivního systému.
Členské státy zajistí, aby každý výrobce při uvedení
výrobku na trh poskytl záruku, že bude zajištěno
financování nakládání se všemi těmito OEEZ, a aby
výrobci jasně označili své výrobky v souladu s čl. 15
odst. 2. Uvedená záruka musí zajišťovat financování
postupů uvedených v odstavci 1 týkajících se tohoto

výrobku. Záruka může mít formu účasti výrobce na
vhodných systémech financování nakládání s OEEZ,
pojištění recyklace nebo vázaného bankovního účtu.
32018L0851

Čl. 1 odst. 9
bod 3 (Čl.
8a odst. 3
písm. c))

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
toho, aby každý výrobce nebo organizace vykonávající
povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce
jménem výrobců:
(…)
c) měli potřebné finanční prostředky nebo finanční a
organizační prostředky pro splnění svých povinností
týkajících se rozšířené odpovědnosti výrobce;

§ 35 odst. 2
písm. b)

(2) Oprávnění k provozování kolektivního systému lze vydat 32012L0019
pouze za předpokladu, že

Čl. 5 odst. 2 Pokud jde o OEEZ z domácností, zajistí členské státy,
písm. d)
aby:

(…)
b) společníky nebo akcionáři (dále jen „společník“) žadatele
jsou výhradně výrobci toho druhu vybraných výrobků, pro který
žadatel hodlá zajišťovat kolektivní plnění povinností podle
tohoto zákona, nebo korporace soukromého práva sdružující
výhradně výrobce toho druhu vybraných výrobků, pro který
32018L0851
žadatel hodlá zajišťovat kolektivní plnění povinností podle
tohoto zákona, s výjimkou elektrozařízení, v jejichž případě
může být společníkem žadatele též osoba uvedená v § 61
odst. 2 větě první, a s výjimkou kolektivního systému pro
solární panely podle § 57,

§ 35 odst. 2
písm. j)

(2) Oprávnění k provozování kolektivního systému lze vydat 32018L0851
pouze za předpokladu, že
(…)
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(…)
aniž jsou dotčena písmena a), b) a c), bylo výrobcům
povoleno zřídit a provozovat samostatné nebo kolektivní
systémy zpětného odběru OEEZ z domácností za
předpokladu, že jsou v souladu s cíli této směrnice;
1.
Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené
Čl. 1 odst. 9
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně
bod 1 (Čl.
těch, které se řídí jinými legislativními akty Unie, členské
8a odst. 1
státy:
písm. a))
a) jasně vymezí úlohy a povinnosti všech příslušných
zúčastněných subjektů, včetně výrobců uvádějících
výrobky na trh členského státu,
organizací
vykonávajících povinnosti vyplývající z rozšířené
odpovědnosti výrobce jménem výrobců, soukromých
nebo veřejných zpracovatelů odpadu, místních orgánů a
v příslušných případech provozovatelů zařízení pro
opětovné použití a přípravu k opětovnému použití a
podniků sociální ekonomiky;
Čl. 1 odst. 9
bod 3 (Čl.
8a odst. 3
písm. c))

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
toho, aby každý výrobce nebo organizace vykonávající
povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce
jménem výrobců:

j) žadatel doloží, že má dostatečné finanční zdroje na zajištění
řádného a dlouhodobého financování projektu zajišťování
kolektivního plnění podle odstavce 4, a
§ 35 odst. 4

(…)
c) měli potřebné finanční prostředky nebo finanční a
organizační prostředky pro splnění svých povinností
týkajících se rozšířené odpovědnosti výrobce;

(4) Výše finančních zdrojů v zájmu řádného a dlouhodobého 32018L0851
financování projektu zajišťování kolektivního plnění se
považuje za dostatečnou, jestliže odráží rozsah zamýšlené
činnosti provozovatele kolektivního systému s ohledem na
druh a skupiny vybraných výrobků, pro které žadatel hodlá
zajišťovat kolektivní plnění povinností podle tohoto zákona.
Výše finančních zdrojů musí vždy umožňovat žadateli pokrýt
okamžitě alespoň 25 % předpokládaných ročních nákladů na
provozování kolektivního systému v plánovaném rozsahu,
zejména s ohledem na předpokládané množství vybraných
výrobků uvedených výrobci na trh a předpokládané množství
zpětně odebraných a zpracovaných výrobků s ukončenou
životností.

§ 39 odst. 1

(1) Seznam vydaných oprávnění k provozování kolektivního 32018L0851
systému a rozhodnutí o jejich změnách nebo zrušení, jakož i
obsah těchto oprávnění a rozhodnutí, s výjimkou údajů, které
jsou předmětem obchodního tajemství, nebo osobních údajů,
zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

§ 44 odst. 2

(2) Podmínky smluv o kolektivním plnění včetně výše 32018L0851
příspěvků musí provozovatel kolektivního systému stanovit pro
všechny výrobce jednotně a tak, aby žádní výrobci nebo
skupiny výrobců určitého typu nebo značky vybraných výrobků
nebyli neodůvodněně zvýhodněni či znevýhodněni v
hospodářské soutěži. Ekomodulace přitom nepředstavuje
neodůvodněné zvýhodnění či znevýhodnění v hospodářské
soutěži.
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Čl. 1 odst. 9
bod 3 (Čl.
8a odst. 3
písm. c))

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
toho, aby každý výrobce nebo organizace vykonávající
povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce
jménem výrobců:
(…)
c) měli potřebné finanční prostředky nebo finanční a
organizační prostředky pro splnění svých povinností
týkajících se rozšířené odpovědnosti výrobce;

8. Poskytováním informací veřejnosti podle tohoto
Čl. 1 odst. 9
článku není dotčeno zachovávání důvěrnosti obchodně
bod 8 (Čl.
citlivých informací v souladu s příslušným unijním a
8a odst. 8)
vnitrostátním právem.

1. Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené
Čl. 1 odst. 9
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně
bod 1 (Čl.
těch, které se řídí jinými legislativními akty Unie,
8a odst. 1
členské státy:
písm. d))
(…)
d) zajistí rovné zacházení s výrobci bez ohledu na jejich
původ nebo velikost, aniž by na výrobce malých
množství výrobků, včetně malých a středních podniků,
kladl nepřiměřenou regulační zátěž.

32018L0851

§ 44 odst. 4

(4) Vzor smlouvy o kolektivním plnění včetně sazeb pro
výpočet jakýchkoliv peněžitých plnění na základě této
smlouvy je provozovatel kolektivního systému povinen
zveřejnit na svých internetových stránkách nejpozději v den,
kdy takový vzor smlouvy poprvé použije.

32018L0851

b) byly v případě kolektivního plnění rozšířené
Čl. 1 odst. 9
odpovědnosti výrobce upravovány, pokud je to možné,
bod 4 (Čl.
pro jednotlivé výrobky nebo skupiny podobných
8a odst. 4
výrobků, a to zejména se zohledněním jejich
písm. b))
trvanlivosti, opravitelnosti, opětovné použitelnosti a
recyklovatelnosti a přítomnosti nebezpečných látek,
čímž se přihlíží k jejich životnímu cyklu a zohledňují se
požadavky stanovené příslušným právem Unie, a
pokud možno na základě harmonizovaných kritérií, aby
bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu,
1.
Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené
Čl. 1 odst. 9
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně
bod 1 (Čl.
těch, které se řídí jinými legislativními akty Unie, členské
8a odst. 1
státy:
písm. d))
(…)
d) zajistí rovné zacházení s výrobci bez ohledu na jejich
původ nebo velikost, aniž by na výrobce malých
množství výrobků, včetně malých a středních podniků,
kladl nepřiměřenou regulační zátěž.

§ 44 odst. 6
písm. a)

(6) Provozovatel kolektivního systému je dále povinen

32018L0851

a) provádět ekomodulaci u vybraných výrobků, u kterých je
to možné, přičemž se přihlíží k jejich životnímu cyklu,

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
Čl. 1 odst. 9
toho, aby finanční příspěvky hrazené výrobci za účelem
bod 4 (Čl.
dodržení jejich povinností spojených s rozšířenou
8a odst. 4
odpovědností výrobce:
písm. b))
(…)
b) byly v případě kolektivního plnění rozšířené
odpovědnosti výrobce upravovány, pokud je to možné,
pro jednotlivé výrobky nebo skupiny podobných výrobků,
a to zejména se zohledněním jejich trvanlivosti,
opravitelnosti, opětovné použitelnosti a recyklovatelnosti
a přítomnosti nebezpečných látek, čímž se přihlíží k
jejich životnímu cyklu a zohledňují se požadavky
stanovené příslušným právem Unie, a pokud možno na
základě harmonizovaných kritérií, aby bylo zajištěno
řádné fungování vnitřního trhu,

§ 44 odst. 6
písm. b)

(6) Provozovatel kolektivního systému je dále povinen
(…)

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění

32018L0851 Čl. 1 odst. 9 toho, aby každý výrobce nebo organizace vykonávající
bod 3 (Čl.
40

8a odst. 3
písm. e))

b) zveřejňovat na svých internetových stránkách informace o
vlastnické struktuře s uvedením podílů společníků na
základním kapitálu nebo poměru vkladu k základním
kapitálu v procentech, jména a příjmení členů orgánů
provozovatele kolektivního systému, sazebníky peněžních
příspěvků spojených se zajišťováním kolektivního plnění
povinností výrobců podle tohoto zákona, hrazených
výrobci za jednotlivý vybraný výrobek nebo hmotnostní
jednotku vybraných výrobků uvedených na trh a informace
o postupu výběru osob poskytujících služby v oblasti
nakládání s výrobky s ukončenou životností; provozovatel
kolektivního systému je povinen zveřejňované údaje
aktualizovat nejpozději do 45 dnů od jejich změny a

povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce
jménem výrobců:
(…)
e) zveřejňovali informace o dosahování cílů v oblasti
nakládání s odpady podle odst. 1 písm. b) a v případě
kolektivního plnění povinností rozšířené odpovědnosti
výrobce rovněž informace o:
i) svém vlastníkovi a členech;
ii) finančních příspěvcích hrazených výrobci za
prodanou jednotku nebo za tunu výrobku uvedeného
na trh a
iii) postupu výběru provozovatelů pro nakládání s
odpady

§ 44 odst. 6
písm. c)

(6) Provozovatel kolektivního systému je dále povinen

32018L0851

(…)
c) zabezpečit, aby výše peněžních příspěvků stanovovaných
výrobcům za účelem zajištění kolektivního plnění
nepřesahovala náklady nezbytné na poskytování služeb
nakládání s výrobky s ukončenou životností nákladově
účinným způsobem, přičemž rezerva podle
§ 48 se považuje za nezbytný náklad; takto vzniklé náklady
rozdělí provozovatel kolektivního systému mezi osoby
poskytující služby v oblasti nakládání s výrobky s
ukončenou životností způsobem umožňujícím kontrolu ze
strany ministerstva.

§ 44 odst. 7

(7) Provozovatel kolektivního systému zašle ministerstvu 32018L0851
zprávu o plnění povinnosti stanovené v odstavci 6 písm. c) za
uplynulý kalendářní rok vyhotovenou jeho kontrolním orgánem
nejpozději do 6 měsíců od skončení tohoto kalendářního roku.
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4. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
Čl. 1 odst. 9
toho, aby finanční příspěvky hrazené výrobci za účelem
bod 4 (Čl.
dodržení jejich povinností spojených s rozšířenou
8a odst. 4
odpovědností výrobce:
písm. c))
c) nepřesahovaly náklady nezbytné na poskytování
služeb nakládání s odpady nákladově účinným
způsobem. Tyto náklady se mezi dotyčné subjekty
rozdělí transparentním způsobem.

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
Čl. 1 odst. 9
toho, aby finanční příspěvky hrazené výrobci za účelem
bod 4 [Čl.
dodržení jejich povinností spojených s rozšířenou
8a odst. 4
odpovědností výrobce:
písm. c)]
c) nepřesahovaly náklady nezbytné na poskytování
služeb nakládání s odpady nákladově účinným

způsobem. Tyto náklady se mezi dotyčné subjekty
rozdělí transparentním způsobem.
§ 46

§ 46
Hospodaření provozovatele kolektivního systému

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
32018L0851 Čl. 1 odst. 9
toho, aby finanční příspěvky hrazené výrobci za účelem
bod 4 (Čl.
dodržení jejich povinností spojených s rozšířenou
8a odst. 4
odpovědností výrobce:
písm. a))

(1) Provozovatel kolektivního systému zajišťuje provoz a
financování kolektivního systému na základě příspěvků
výrobců, se kterými uzavřel smlouvu o kolektivním plnění.
Příspěvky jsou stanoveny provozovatelem kolektivního
systému v závislosti na typu, hmotnosti, objemu a
ekomodulaci vybraných výrobků, které výrobce uvádí na trh.

a) pokrývaly u výrobků, jež výrobci uvádějí na trh v
dotčeném členském státě, tyto náklady:
—
náklady na tříděný sběr odpadů a na jejich
následnou přepravu a zpracování, včetně zpracování,
které je nezbytné pro dodržení cílů Unie týkajících se
nakládání s odpady, a náklady nezbytné ke splnění
ostatních cílů uvedených v odst. 1 písm. b) se
zohledněním příjmů z opětovného použití, z prodeje
druhotných surovin získaných z jejich výrobků a z
nerozdělených uložených plateb,

(2) Provozovatel kolektivního systému nesmí rozdělovat zisk
nebo jiné vlastní zdroje. Rozhodnutí učiněné s tím v rozporu
nevyvolává právní účinky.

— náklady na poskytování odpovídajících
informací držitelům odpadů v souladu s odstavcem 2,

(3) Peněžní prostředky získané z příspěvků výrobců podle
odstavce 1 a výnosy z nich smí provozovatel kolektivního
systému použít výhradně k financování zajišťování činností
podle § 40 odst. 1 písm. a) až c) a na tvorbu rezervy podle
§ 48.

—
náklady na shromažďování a vykazování údajů
v souladu s odst. 1 písm. c).
Toto písmeno se nepoužije na systémy rozšířené
odpovědnosti výrobce zavedené směrnicí 2000/53/ES,
2006/66/ES nebo 2012/19

(4) Provozovatel kolektivního systému je povinen hospodařit s
peněžními prostředky získanými z příspěvků výrobců a s
výnosy z nich odděleně od jakýchkoliv jiných peněžních
prostředků a tak, aby byla zajištěna kontrolovatelnost
nakládání s nimi.
§ 47 odst. 1

(1) Provozovatel kolektivního systému v případě, že se 32012L0019
vybraný výrobek nestane na území České republiky odpadem,
vrátí obdržený příspěvek výrobce na zajištění nakládání
s tímto výrobkem po ukončení jeho životnosti osobě, která
prokáže, že vybraný výrobek po uvedení na trh v České
republice dodala do jiného členského státu nebo vyvezla do
jiného než členského státu. Není-li touto osobou výrobce,
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Čl. 12 odst.
5

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
toho, aby byly vytvořeny vhodné mechanismy nebo
postupy poskytování náhrad pro kompenzaci příspěvků
výrobcům v případech, kdy jsou elektrická a
elektronická zařízení přepravena k uvedení na trh mimo
území dotyčného členského státu. Takové mechanismy
nebo postupy mohou vytvořit výrobci nebo třetí osoby
jednající jejich jménem.

může provozovatel kolektivního systému vyžadovat doložení
souhlasu výrobce s vrácením příspěvku.
§ 48 odst. 1
až 5

(1) Provozovatel kolektivního systému je povinen vytvořit 32018L0851
rezervu určenou na krytí budoucích nákladů na kolektivní
plnění povinností výrobců, zohledňující finanční rizika s tím
spojená, jejímž cílem je zajistit kontinuitu a dostupnost
poskytování služeb ze strany provozovatele kolektivního
systému (dále jen „rezerva“).
(2) Provozovatel kolektivního systému vytváří rezervu
ukládáním peněžních prostředků na zvláštní vázaný účet
vedený v České republice u banky nebo u pobočky zahraniční
banky se sídlem v jiném členském státě Evropské unie. Úroky
z peněžních prostředků rezervy jsou její součástí.
(3) Provozovatel kolektivního systému rezervu vytváří a
v případě jejího čerpání doplňuje tak, aby po uplynutí 5 let od
udělení oprávnění k provozování kolektivního systému
dosahovala její výše k poslednímu dni každého účetního
období nejméně 50 % celkových nákladů provozovatele
kolektivního systému podle schválené účetní závěrky za
předcházející účetní období. Do nákladů provozovatele
kolektivního systému se pro účely tohoto ustanovení
nezapočítávají zaplacená daň z příjmů a náklady na tvorbu
rezervy.
(4) Nedosažení minimální výše rezervy stanovené v odstavci
3 je přípustné za podmínky, že
a) v předcházejícím účetním období byla minimální výše
rezervy dosažena a
b) provozovatel kolektivního systému zajistí dosažení
minimální výše rezervy v následujícím účetním
období.
(5) Peněžní prostředky, které tvoří rezervu, mohou být použity
pouze za účelem zajištění kolektivního plnění povinností
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Čl. 1 odst. 9
bod 3 (Čl.
8a odst. 3
písm. c))

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
toho, aby každý výrobce nebo organizace vykonávající
povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce
jménem výrobců:
(…)
c) měli potřebné finanční prostředky nebo finanční a
organizační prostředky pro splnění svých povinností
týkajících se rozšířené odpovědnosti výrobce;

výrobců, s nimiž provozovatel kolektivního systému uzavřel
smlouvu o kolektivním plnění. Peněžní prostředky rezervy
nejsou
součástí
majetkové
podstaty
provozovatele
kolektivního systému podle zákona upravujícího úpadek a
způsoby jeho řešení a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí
a exekucí.
§ 50 odst. 1
písm. b) až
e)

(1) Provozovatel kolektivního systému je povinen vést evidenci 32018L0851
(…)
b) množství vybraných výrobků uvedených na trh výrobci,
s nimiž má uzavřenou smlouvu o kolektivním plnění, a to
v hmotnostních jednotkách a kusech,
c) osob, které pro provozovatele kolektivního systému zajišťují
zpětný odběr, přepravu, zpracování či jiné nakládání se zpětně
odebranými výrobky s ukončenou životností v obdobném
rozsahu údajů, jaký je stanoven v § 26 písm. a) až c); u osob,
které pro provozovatele kolektivního systému zajišťují
zpracování, se vede také identifikační číslo a adresa zařízení
ke zpracování výrobků s ukončenou životností,

Čl. 1 odst. 9 1.Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené odpovědnosti
bod 1 (Čl.
výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně těch, které se
8a odst. 1
řídí jinými legislativními akty Unie, členské státy:
písm. c))
(…)
c) zajistí, aby byl zaveden systém podávání zpráv za
účelem sběru údajů o výrobcích uváděných na trh
členského státu výrobci, na něž se vztahuje rozšířená
odpovědnost výrobce, a údajů o sběru a zpracování
odpadů vzniklých z těchto výrobků, v příslušných
případech s upřesněním toků odpadních materiálů,
jakož i jiných údajů relevantních pro účely písmene b);

d) míst zpětného odběru vykazovaných v Registru podle § 19
a příslušných smluv uzavřených mezi provozovatelem
kolektivního systému a provozovateli míst zpětného odběru a
e) toku zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností od
místa zpětného odběru až po jejich konečné využití, včetně
přípravy k opětovnému použití, nebo odstranění.
§ 50 odst. 1
písm. e)

(1) Provozovatel kolektivního systému je povinen vést evidenci 32012L0019
(…)
e) toku zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností od
místa zpětného odběru až po jejich konečné využití, včetně
přípravy k opětovnému použití, nebo odstranění.

Čl. 11 odst.
4

Členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí osoby
jednající jejich jménem vedli pro účely výpočtu
minimálních cílů záznamy o hmotnosti OEEZ, jejich
konstrukčních částech, materiálech nebo látkách při
výstupu ze sběrného zařízení, při vstupu do
zpracovatelského zařízení a výstupu z něho a při vstupu
do zařízení na využití, recyklaci či přípravu k
opětovnému použití.
Členské státy také zajistí, aby pro účely odstavce 6 byly
vedeny záznamy o hmotnosti výrobků a materiálů při
výstupu ze zařízení na využití, recyklaci nebo přípravu
k opětovnému použití.
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§ 50 odst. 4

(4) Zajišťuje-li osoba podle odstavce 1 písm. c) zpětný odběr, 32018L0851
přepravu, zpracování či jiné nakládání se zpětně odebranými
výrobky s ukončenou životností pro provozovatele kolektivního
systému a současně pro jiného výrobce nebo provozovatele
kolektivního systému, je povinna vykázat údaje týkající se
výrobku s ukončenou životností pouze jednou tak, aby
nedocházelo ke zdvojování údajů.

Čl. 1 odst. 9
bod 3 (Čl.
8a odst. 3
písm. d)
bod ii))

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
toho, aby každý výrobce nebo organizace vykonávající
povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce
jménem výrobců:
(...)
d) zavedli odpovídající mechanismus vnitřní kontroly,
podporovaný v příslušných případech pravidelnými
nezávislými audity, za účelem hodnocení:
(…)
ii) kvality údajů shromažďovaných a vykazovaných v
souladu s odst. 1 písm. c) tohoto článku a s požadavky
nařízení (ES) č. 1013/2006;

§ 51 odst. 1, (1) Provozovatel kolektivního systému je povinen zpracovat 32012L0019
3 a odst. 6
roční zprávu o výrobcích s ukončenou životností za všechny
výrobce, s nimiž má uzavřenou smlouvu o kolektivním plnění,
a tuto zprávu do 30. června následujícího roku zaslat
ministerstvu.

Čl. 7 odst. 2 S cílem stanovit, zda bylo dosaženo minimální úrovně
sběru, zajistí členské státy, aby jim byly bezplatně
předávány informace o OEEZ sebraných tříděným
sběrem podle článku 5 zahrnující alespoň informace o
OEEZ, která:
a) obdržela sběrná a zpracovatelská zařízení;

(3) Součástí roční zprávy o výrobcích s ukončenou životností
jsou informace o hmotnosti vybraných výrobků uvedených na
trh v uplynulém kalendářním roce každým jednotlivým
výrobcem, který má s provozovatelem kolektivního systému
uzavřenou smlouvu o kolektivním plnění. U elektrozařízení
jsou tyto údaje dále rozděleny podle jednotlivých skupin
elektrozařízení a u pneumatik podle jednotlivých skupin
pneumatik; u baterií nebo akumulátorů jsou rozděleny podle
toho, zda se jedná o přenosné, průmyslové nebo automobilové
baterie nebo akumulátory.

b) obdrželi distributoři;
c) formou tříděného sběru sebrali výrobci nebo třetí
osoby jednající jejich jménem.

(6) Informace zaslané podle odstavce 2 a 3 tvoří obchodní
tajemství provozovatele kolektivního systému.

45

32018L0851

Čl. 1 odst. 9
bod 1 (Čl.
8a odst. 1
písm. c))

1. Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně
těch, které se řídí jinými legislativními akty Unie, členské
státy:
(…)
c) zajistí, aby byl zaveden systém podávání zpráv za
účelem sběru údajů o výrobcích uváděných na trh
členského státu výrobci, na něž se vztahuje rozšířená
odpovědnost výrobce, a údajů o sběru a zpracování
odpadů vzniklých z těchto výrobků, v příslušných
případech s upřesněním toků odpadních materiálů,
jakož i jiných údajů relevantních pro účely písmene b);

32018L0851

§ 51 odst. 7

Čl. 1 odst. 9 8. Poskytováním informací veřejnosti podle tohoto
bod 8 (Čl.
článku není dotčeno zachovávání důvěrnosti obchodně
8a odst. 8) citlivých informací v souladu s příslušným unijním a
vnitrostátním právem.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah roční zprávy o 32019R0290 Čl. 2 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby registry vytvořené na
a2
výrobcích s ukončenou životností.
základě čl. 16 odst. 1 směrnice 2012/19/EU používaly
formát stanovený v příloze II pro podávání zpráv
o údajích o EEZ uvedených na jejich trhy výrobci nebo
jejich zplnomocněnými zástupci, pokud jsou určeni podle
článku 17 směrnice 2012/19/EU.
2. Členské státy vyžadují, aby uváděné klíčové údaje
byly jako takové ve formátu stanoveném v příloze II.

§ 53 odst. 1
až 5

(1) Provozovatel kolektivního systému je povinen mít 32018L0851
řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem.
(2) Provozovatel kolektivního systému je povinen zajistit,
aby auditor provedl ověření

Členské státy mohou vyžadovat, aby uváděné
dodatečné klíčové údaje byly jako takové ve formátu
stanoveném v příloze II.
3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
Čl. 1 odst. 9
toho, aby každý výrobce nebo organizace vykonávající
bod 3 (Čl.
povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce
8a odst. 3
jménem výrobců:
písm. d))
(…)
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a) správnosti a úplnosti údajů o množství vybraných
výrobků uvedených na trh, které výrobci vykázali provozovateli
kolektivního systému podle § 45 odst. 1 písm. a),

d) zavedli odpovídající mechanismus vnitřní kontroly,
podporovaný v příslušných případech pravidelnými
nezávislými audity, za účelem hodnocení:

b) správnosti a úplnosti vedení evidencí podle § 50 odst.
1 písm. a) až c), a

i) svého finančního řízení včetně dodržování
požadavků stanovených v odst. 4 písm. a) a b);

c) správnosti a úplnosti údajů o množství zpětně
odebraných výrobků s ukončenou životností podle § 50 odst.
1 písm. e).
(3) Provozovatel kolektivního systému je dále povinen
zajistit, aby auditor ověřil správnost a úplnost údajů o množství
výrobků s ukončenou životností, které byly zpětně odebrány,
svezeny, zpracovány nebo s nimiž bylo jiným způsobem
nakládáno, včetně údajů o způsobu nakládání s těmito výrobky
s ukončenou životností, vykázaných provozovateli kolektivního
systému osobami uvedenými v § 50 odst. 1 písm. c).

ii) kvality údajů shromažďovaných a vykazovaných v
souladu s odst. 1 písm. c) tohoto článku a s požadavky
nařízení (ES) č. 1013/2006;

(4) Provozovatel kolektivního systému je povinen zajistit
ověření podle odstavců 2 a 3 v každém kalendářním roce, ve
kterém je oprávněn k provozování kolektivního systému.
Zprávu o ověření účetní závěrky podle odstavce 1 a zprávu či
zprávy o ověření podle odstavců 2 a 3 je provozovatel
kolektivního systému povinen ministerstvu zaslat nejpozději do
6 měsíců od skončení ověřovaného období.
(5) Výrobci a osoby uvedené v § 50 odst. 1 písm. c) jsou
povinni poskytnout provozovateli kolektivního systému
nezbytnou součinnost za účelem splnění jeho povinnosti
stanovené v odstavcích 2 a 3.
§ 54

§ 54

32018L0851

Kontrola nad činností provozovatele kolektivního
systému
(1) Kontrolu nad činností provozovatele kolektivního systému
provádí ministerstvo. V rámci kontroly nad činností
provozovatele kolektivního systému je ministerstvo oprávněno
kontrolovat rovněž plnění povinností a dodržování podmínek
stanovených tímto zákonem společníkům provozovatele
kolektivního systému. Provozovatel kolektivního systému je na
vyžádání povinen předložit opis seznamu všech akcionářů,
kteří jsou vlastníky akcií na jméno, ne starší než 15 dní.
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Čl. 1 odst. 9
bod 5 (Čl.
8a odst. 5
první a
druhý
pododstavec)

5. Členské státy vytvoří odpovídající rámec pro
sledování plnění požadavků a jejich vymáhání, aby bylo
zajištěno, že výrobci a organizace vykonávající
povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce
jménem výrobců vykonávají své povinnosti vyplývající z
rozšířené odpovědnosti výrobce, a to i v případě
prodeje na dálku, že jsou náležitě využívány finanční
prostředky a že všechny subjekty zapojené do
provádění systému rozšířené odpovědnosti výrobce
předkládají spolehlivé údaje.

Pokud na území členského státu vykonává jménem
výrobců povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti
výrobce více organizací, tento členský stát určí alespoň
jeden subjekt nezávislý na soukromých zájmech nebo
pověří některý veřejný orgán, aby dohlížely nad
prováděním povinností rozšířené odpovědnosti
výrobce.

(2) Zjistí-li ministerstvo v činnosti provozovatele kolektivního
systému nedostatky, podle závažnosti a povahy zjištěného
nedostatku může uložit provozovateli kolektivního systému,
aby ve stanovené lhůtě zjednal nápravu.
(3) Nedostatkem v činnosti provozovatele kolektivního
systému se rozumí porušení povinnosti nebo nedodržení
podmínek, které tento zákon stanoví provozovateli
kolektivního systému, společníkům provozovatele kolektivního
systému nebo výrobcům, kteří plní danou povinnost
v kolektivním systému, nebo porušení podmínek stanovených
v rozhodnutí o vydání oprávnění k provozování kolektivního
systému.
(4) Zjistí-li ministerstvo, že provozovatel kolektivního systému
nebo společník provozovatele kolektivního systému přestal
splňovat některou z podmínek podle § 35 odst. 2 a 3 nutných
pro vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,
s výjimkou podmínek podle § 35 odst. 2 písm. i) a j), uloží
provozovateli kolektivního systému, aby ve stanovené lhůtě
zjednal nápravu.
§ 58

Tato hlava se použije na všechna elektrozařízení, s výjimkou

32012L0019

a) dopravních prostředků pro přepravu osob nebo zboží,
kromě elektrických dvoukolových vozidel, pro která nebylo
uděleno schválení typu podle zákona o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, a

Čl. 2 odst. 1 Tato směrnice se použije na elektrická a elektronická
zařízení (dále jen „EEZ“) takto:
a) od 13. srpna 2012 do 14. srpna 2018 (přechodné
období), s výhradou odstavce 3, na EEZ spadající do
kategorií uvedených v příloze I. Příloha II obsahuje
demonstrativní seznam EEZ spadajících do kategorií
uvedených v příloze I;
b) od 15. srpna 2018, s výhradou odstavců 3 a 4, na
všechna EEZ. Všechna EEZ se zařadí do kategorií
uvedených v příloze III. Příloha IV obsahuje
nevyčerpávající seznam EEZ spadajících do kategorií
uvedených v příloze III (otevřená oblast působnosti).

b) elektrozařízení uvedených v § 2 odst. 3 písm. a) až i).
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§ 59

§ 59

32012L0019

Skupiny elektrozařízení

a) od 13. srpna 2012 do 14. srpna 2018 (přechodné
období), s výhradou odstavce 3, na EEZ spadající do
kategorií uvedených v příloze I. Příloha II obsahuje
demonstrativní seznam EEZ spadajících do kategorií
uvedených v příloze I;

(1) Každé elektrozařízení se zařadí do jedné ze skupin
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou podskupiny
elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení
uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

§ 60 písm.
a)

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Čl. 2 odst. 1 Tato směrnice se použije na elektrická a elektronická
zařízení (dále jen „EEZ“) takto:

b) od 15. srpna 2018, s výhradou odstavců 3 a 4, na
všechna EEZ. Všechna EEZ se zařadí do kategorií
uvedených v příloze III. Příloha IV obsahuje
nevyčerpávající seznam EEZ spadajících do kategorií
uvedených v příloze III (otevřená oblast působnosti).
32012L0019

a) úrovní zpětného odběru odpadních elektrozařízení podíl
vyjádřený v procentech vypočítaný tak, že se celková
hmotnost odpadních elektrozařízení získaných výrobcem
elektrozařízení zpětným odběrem v daném kalendářním roce,
vynásobená počtem let, během nichž v rámci tříletého období
ukončeného předcházejícím kalendářním rokem uváděl
elektrozařízení na trh, dělí celkovou hmotností elektrozařízení,
která výrobce uvedl na trh v předchozích třech kalendářních
letech a která nebyla vyvezena nebo dodána do jiného
členského státu (…)

Čl. 7 odst. 1 Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, zajistí každý členský stát, aby
byla uplatňována zásada odpovědnosti výrobce a aby na
tomto základě byla každoročně dosažena minimální
úroveň sběru. Od 2016 činí tato minimální úroveň sběru
45 %, počítáno na základě celkové hmotnosti OEEZ
sebraných podle článků 5 a 6 v daném roce v dotyčném
členském státě a vyjádřeno jako procentní podíl
průměrné roční hmotnosti EEZ uvedených na trh v
uvedeném členském státě v předchozích třech letech.
Členské státy zajistí, aby se objem sebraných OEEZ v
období od 2016 do 2019 postupně zvyšoval, dokud není
dosaženo úrovně sběru stanovené ve druhém
pododstavci.
Od 2019 činí minimální úroveň sběru, které má být
každoročně dosaženo, buď 65 % průměrné hmotnosti
EEZ uvedených na trh v předchozích třech letech v
dotčeném členském státě, anebo 85 % hmotnosti
produkce OEEZ na území tohoto členského státu.
Do 31. prosince 2015 se nadále uplatňuje úroveň
tříděného sběru v průměru nejméně čtyř kilogramů
OEEZ z domácností na osobu za rok nebo stejná úroveň
hmotnosti OEEZ, jaká byla sebrána v dotyčném
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členském státě v průměru v předchozích třech letech,
podle toho, která z těchto hodnot je vyšší.
Členské státy si mohou stanovit ambicióznější úrovně
tříděného sběru OEEZ a v takovém případě ji oznámí
Komisi.
§ 61 odst. 1
a3

(1) Výrobce elektrozařízení uvedený v § 3 odst. 1 písm. m) 32012L0019
bodě 4 je povinen určit si za účelem plnění povinností
stanovených tímto zákonem pověřeného zástupce podle § 11.

Čl. 17 odst.
2

(…)

Každý členský stát zajistí, aby výrobce podle čl. 3 odst.
1 písm. f) bodu iv) usazený na jeho území, který
prodává EEZ do dalšího členského státu, v němž není
usazen, určil zplnomocněného zástupce v tomto
členském státě jako osobu, která na jeho území
odpovídá za plnění povinností daného výrobce podle
této směrnice.

(3) Osoba usazená v České republice, která dodává
elektrozařízení prostřednictvím prostředků komunikace na
dálku3) přímo konečným uživatelům v jiném členském státě, je
povinna v souladu s právními předpisy tohoto členského státu
určit si na základě písemného pověření svého pověřeného
zástupce za účelem plnění povinností ve vztahu k tomuto
elektrozařízení vyplývajících z právních předpisů tohoto
členského státu.

____________________
3)

§ 1820 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

§ 61 odst. 2

(2) Osoba usazená v jiném členském státě, která není 32012L0019
současně usazena v České republice a prostřednictvím jiných
dodavatelů uvádí na trh elektrozařízení, si může určit svého
pověřeného zástupce podle § 11. (…)

Čl. 17 odst.
1

§ 62 odst. 1
a3

(1) Výrobce elektrozařízení je povinen zajistit, aby při uvedení 32012L0019
na trh bylo elektrozařízení označeno pro účely zpětného
odběru stanoveným grafickým symbolem. Není-li možné
elektrozařízení takto označit vzhledem k jeho velikosti nebo

Čl. 14 odst.
4
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Každý členský stát zajistí, aby bylo výrobci podle čl. 3
odst. 1 písm. f) bodů i) až iii) usazenému v jiném
členském státě výjimkou z čl. 3 odst. 1 písm. f) bodů i)
až iii) umožněno určit právnickou nebo fyzickou osobu
usazenou na jeho území jako zplnomocněného
zástupce, který na jeho území odpovídá za plnění
povinností daného výrobce podle této směrnice.
S cílem minimalizovat odstraňování OEEZ jako
netříděného komunálního odpadu a usnadnit jejich
tříděný sběr členské státy zajistí, aby výrobci – pokud
možno v souladu s evropskou normou EN 50419 ( 1 ) –
správně označovali EEZ uvedená na trh symbolem

funkci, označí se grafickým symbolem obal, návod k použití a
záruční list elektrozařízení.

znázorněným v příloze IX. Ve výjimečných případech,
kdy je to nezbytné vzhledem k velikosti nebo funkci
výrobku, se tento symbol vytiskne na obal, na návod k
použití a na záruční list EEZ.

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) vzor grafického symbolu pro označení elektrozařízení pro
účely zpětného odběru podle odstavce 1 a (…)

§ 62 odst. 2
a3

§ 63

(2) Výrobce elektrozařízení zajistí, aby z označení 32012L0019
elektrozařízení bylo patrné, že elektrozařízení bylo uvedeno
na trh po 13. srpnu 2005.
§ 63
32012L0019
Informace pro konečné uživatele
Výrobce elektrozařízení určených k použití v domácnostech je
povinen prostřednictvím posledních prodejců na vlastní
náklady písemně informovat konečné uživatele o

Čl. 15 odst.
2

Čl. 14 odst.
2a5

Aby mohlo být jednoznačně určeno datum uvedení
EEZ na trh, zajistí členské státy, aby značka na EEZ
specifikovala, že dané EEZ bylo uvedeno na trh po 13.
srpnu 2005. K tomuto účelu se použije přednostně
evropská norma EN 50419.
2. Členské státy zajistí, aby byly uživatelům EEZ v
domácnostech poskytnuty nezbytné informace o:
a) požadavku neodstraňovat OEEZ jako netříděný
komunální odpad a sbírat tato OEEZ do tříděného sběru;

a) požadavku, aby odpadní elektrozařízení nebyla
odstraňována jako netříděný komunální odpad, ale byla
odevzdána na místech k tomu určených v souladu s tímto
zákonem,

b) jim dostupných systémech vracení a sběru, čímž
podpoří koordinaci informací o sběrných místech, jež
jsou k dispozici, bez ohledu na to, který výrobce nebo
jiný hospodářský subjekt je zřídil;

b) způsobu zajištění zpětného odběru,

c) příspěvku uživatelů k opětovnému použití, recyklaci
nebo k jiným formám využití OEEZ;

c) úloze konečných uživatelů v opětovném použití
elektrozařízení a recyklaci nebo jiném využití odpadních
elektrozařízení,

d) potenciálních účincích na životní prostředí a lidské
zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v
EEZ;
e) významu symbolu uvedeného v příloze IX.

d) možných škodlivých vlivech nebezpečných látek
obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a zdraví lidí
a

5. Členské státy mohou požadovat, aby výrobci nebo
distributoři poskytovali některé nebo všechny informace
uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 například v návodu k
použití, v místě prodeje a prostřednictvím informačních
kampaní.

e) významu grafického symbolu pro zpětný odběr podle § 62
odst. 1.
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§ 65 odst. 1
písm. a)

Výrobce elektrozařízení je povinen

§ 65 odst. 1
písm. b)

Výrobce elektrozařízení je povinen

32012L0019

Čl. 5 odst. 2 Pokud jde o OEEZ z domácností, zajistí členské státy,
písm. a)
aby:
byly zřízeny systémy, které umožní konečným držitelům
a distributorům vracet tento odpad z domácností
přinejmenším bezplatně. Členské státy zajistí
dostupnost a přístupnost nezbytných sběrných
zařízení, zejména s přihlédnutím k hustotě
obyvatelstva;

32012L0019

Čl. 5 odst. 5

32012L0019

Čl. 7 odst. 1 Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, zajistí každý členský stát, aby
byla uplatňována zásada odpovědnosti výrobce a aby na
tomto základě byla každoročně dosažena minimální
úroveň sběru. Od 2016 činí tato minimální úroveň sběru
45 %, počítáno na základě celkové hmotnosti OEEZ
sebraných podle článků 5 a 6 v daném roce v dotyčném
členském státě a vyjádřeno jako procentní podíl
průměrné roční hmotnosti EEZ uvedených na trh v
uvedeném členském státě v předchozích třech letech.
Členské státy zajistí, aby se objem sebraných OEEZ v
období od 2016 do 2019 postupně zvyšoval, dokud není
dosaženo úrovně sběru stanovené ve druhém
pododstavci.

a) zajistit bez vazby na koupi nových výrobků a bez nároku na
úplatu zpětný odběr odpadních elektrozařízení pocházejících
z domácností,

(…)

Aniž je dotčen článek 13, zajistí členské státy, aby
výrobci nebo třetí osoby jednající jejich jménem
zabezpečili sběr OEEZ jiných než z domácností.

b) zajistit zpětný odběr jiných odpadních elektrozařízení než
odpadních elektrozařízení pocházejících z domácností (dále
jen „odpadní elektrozařízení nepocházející z domácností“)
§ 65 odst. 1
písm. c)

Výrobce elektrozařízení je povinen
(…)
c) dosáhnout v každém kalendářním roce minimální úrovně
zpětného odběru odpadních elektrozařízení v rozsahu
stanoveném v příloze č. 2 k tomuto zákonu; (…)

Od 2019 činí minimální úroveň sběru, které má být
každoročně dosaženo, buď 65 % průměrné hmotnosti
EEZ uvedených na trh v předchozích třech letech v
dotčeném členském státě, anebo 85 % hmotnosti
produkce OEEZ na území tohoto členského státu.
Do 31. prosince 2015 se nadále uplatňuje úroveň
tříděného sběru v průměru nejméně čtyř kilogramů
OEEZ z domácností na osobu za rok nebo stejná úroveň
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hmotnosti OEEZ, jaká byla sebrána v dotyčném
členském státě v průměru v předchozích třech letech,
podle toho, která z těchto hodnot je vyšší.
Členské státy si mohou stanovit ambicióznější úrovně
tříděného sběru OEEZ a v takovém případě ji oznámí
Komisi.
32018L0851

Čl. 1 odst. 9
bod 1 (Čl.
8a odst. 1
písm. b))

1.
Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně
těch, které se řídí jinými legislativními akty Unie, členské
státy:
b) v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady
stanoví cíle pro nakládání s odpady zaměřené na
dosažení alespoň kvantitativních cílů, jež pro systém
rozšířené odpovědnosti výrobce stanoví tato směrnice,
směrnice 94/62/ES, 2000/53/ES, 2006/66/ES a
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU
(*4), a stanoví další kvantitativní nebo kvalitativní cíle,
které jsou považovány za relevantní z hlediska systému
rozšířené odpovědnosti výrobce;

§ 65 odst. 2

(2) Za účelem splnění povinností podle odstavce 1 písm. a) a 32012L0019
c) je výrobce elektrozařízení určených k použití v
domácnostech povinen zřídit na vlastní náklady nejméně
jedno veřejné místo zpětného odběru
a) v každém vyšším územním samosprávném celku na 10 000
obyvatel tohoto vyššího územního samosprávného celku pro
každou skupinu elektrozařízení podle přílohy č. 1 k tomuto
zákonu, kterou uvádí na trh, přičemž místa zpětného odběru
musí být v rámci každého vyššího územního samosprávného
celku rovnoměrně rozmístěna,

Čl. 5 odst. 2 Pokud jde o OEEZ z domácností, zajistí členské státy,
písm. a)
aby:
byly zřízeny systémy, které umožní konečným držitelům
a distributorům vracet tento odpad z domácností
přinejmenším bezplatně. Členské státy zajistí
dostupnost a přístupnost nezbytných sběrných zařízení,
zejména s přihlédnutím k hustotě obyvatelstva;

b) v každé obci, která o zřízení veřejného místa zpětného
odběru projeví zájem
32008L0098
ve znění
32018L0851
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3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
Čl. 8a odst.
toho, aby každý výrobce nebo organizace vykonávající
3 písm. a) a
povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce
b)
jménem výrobců:
(Čl. 1 odst.
9 bod 3)

a) měli jasně stanovenou působnost z hlediska
územního, výrobkového a materiálového pokrytí, aniž
by se omezovali na ty oblasti, v nichž je sběr odpadů a
nakládání s nimi nejziskovější;
b) zajistili přiměřenou dostupnost systémů sběru
odpadů v oblastech uvedených v písmenu a);
§ 65 odst. 3

§ 66 odst. 1

§ 66 odst. 2

(3) Výrobce solárních panelů zajistí zpětný odběr solárních 32008L0098
panelů, které jsou součástí solárních elektráren s celkovým ve znění
instalovaným výkonem do 30 kWp, prostřednictvím sítě míst 32018L0851
zpětného odběru o dostatečné četnosti a dostupnosti. Tyto
podmínky se považují za splněné, pokud nejpozději k 31.
prosinci 2024 je zřízeno alespoň jedno veřejné místo zpětného
odběru, kde jsou takové solární panely odebírány, v každé
obci, městském obvodě nebo městské části s počtem více než
10 000 obyvatel, ve kterých se nachází alespoň jedna solární
elektrárna s celkovým instalovaným výkonem do 30 kWp.

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
Čl. 8a odst.
toho, aby každý výrobce nebo organizace vykonávající
3 písm. a) a
povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce
b)
jménem výrobců:
(Čl. 1 odst.
9 bod 3)
a) měli jasně stanovenou působnost z hlediska
územního, výrobkového a materiálového pokrytí, aniž
by se omezovali na ty oblasti, v nichž je sběr odpadů a
nakládání s nimi nejziskovější;
b) zajistili přiměřenou dostupnost systémů sběru
odpadů v oblastech uvedených v písmenu a);

(1) Poslední prodejce elektrozařízení zajistí, aby konečný 32012L0019
uživatel měl při nákupu elektrozařízení možnost bezplatně
odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení v místě
prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném
počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a
použití.

Čl. 5 odst. 2 Pokud jde o OEEZ z domácností, zajistí členské státy,
písm. b)
aby:

(2) Poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v 32012L0019
domácnostech dále zajistí, aby konečný uživatel měl možnost
odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru odpadní
elektrozařízení pocházející z domácností, u něhož žádný z
vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, bez ohledu na výrobní
značku a bez vázání na nákup zboží, v místě prodeje nového

Čl. 5 odst. 2 Pokud jde o OEEZ z domácností, zajistí členské státy,
písm. c)
aby:
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(…)
distributoři při dodávce nových výrobků zodpovídali za
zajištění vracení těchto odpadů distributorovi, a to
přinejmenším bezplatně vždy jedno odpadní zařízení
za jeden nový výrobek, pokud jde o zařízení
rovnocenného typu, které plnilo stejnou funkci jako
dodávaný výrobek. Členské státy se mohou odchýlit od
tohoto ustanovení, pokud zajistí, že tak nebude vracení
OEEZ pro konečného držitele obtížnější a že pro něj
zůstane bezplatné. Použijí-li členské státy tuto
odchylku, uvědomí o tom Komisi;

(…)
distributoři zajistili v maloobchodních prodejnách, v
nichž prodejní plocha vyhrazená EEZ činí nejméně 400

elektrozařízení nebo v jeho bezprostřední blízkosti po celou
provozní dobu, jestliže velikost prodejní plochy určené k
prodeji elektrozařízení je alespoň 400 m 2.

§ 66 odst. 3
a4

m2, nebo v jejich bezprostřední blízkosti bezplatný sběr
velmi malých OEEZ (jejichž žádný vnější rozměr není
větší než 25 cm) od konečných držitelů, aniž by to bylo
podmíněno zakoupením EEZ rovnocenného typu,
pokud posouzení neukáže, že jiné existující systémy
sběru jsou s velkou pravděpodobností přinejmenším
stejně účinné. Tato posouzení se zpřístupní veřejnosti.
Sebraná OEEZ se náležitě zpracují v souladu s
článkem 8;

(3) Poslední prodejce elektrozařízení je povinen písemně 32012L0019
informovat konečného uživatele o možnostech zpětného
odběru podle odstavců 1 a 2. Jsou-li odpadní elektrozařízení
zpětně odebírána v místě prodeje nového elektrozařízení nebo
v jeho bezprostřední blízkosti, je poslední prodejce povinen
označit tato místa viditelně a čitelně informací o možnosti
odevzdání odpadních elektrozařízení.

Čl. 14 odst.
2 písm. b)

Členské státy zajistí, aby byly uživatelům EEZ v
domácnostech poskytnuty nezbytné informace o:
(…)
jim dostupných systémech vracení a sběru, čímž
podpoří koordinaci informací o sběrných místech, jež
jsou k dispozici, bez ohledu na to, který výrobce nebo
jiný hospodářský subjekt je zřídil;

(4) Poslední prodejce elektrozařízení určených k použití
v domácnostech, u kterého výrobce nezřídil veřejné místo
zpětného odběru a který nemá povinnost zajistit zpětný odběr
odpadních elektrozařízení podle odstavce 1 nebo 2, je povinen
umístit viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o
tom, kde lze odpadní elektrozařízení pocházející z domácností
odevzdat ke zpětnému odběru na území obce, městské části
nebo městského obvodu podle místa prodeje. Pokud se na
jejich území místo zpětného odběru nenachází, informuje o
místě zpětného odběru v nejbližší obci, městské části nebo
městském obvodě od svého místa prodeje.

§ 66 odst. 5

32012L0019

Čl. 14 odst.
5

(5) Poslední prodejce je povinen předat bez zbytečného 32012L0019
odkladu odpadní elektrozařízení do systému zpětného odběru
nebo zpracovateli odpadních elektrozařízení.

Čl. 5 odst. 4
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Členské státy mohou požadovat, aby výrobci nebo
distributoři poskytovali některé nebo všechny informace
uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 například v návodu k
použití, v místě prodeje a prostřednictvím informačních
kampaní.
Členské státy mohou vyžadovat, aby OEEZ uložená ve
sběrných zařízeních podle odstavců 2 a 3 byla předána
výrobcům nebo třetím osobám jednajícím jejich
jménem nebo, pro účely přípravy k opětovnému použití,
určeným zařízením nebo podnikům.

§ 67 odst. 1
a4

(1) Výrobce elektrozařízení je povinen umožnit oddělené 32012L0019
soustřeďování zpětně odebraných odpadních elektrozařízení
za účelem jejich přípravy k opětovnému použití v jím určeném
místě zpětného odběru.

Čl. 6 odst. 2 Členské státy zajistí, aby byly sběr a přeprava OEEZ
sebraných tříděným sběrem prováděny způsobem
umožňujícím optimální podmínky pro přípravu na
opětovné použití a recyklaci, jakož i izolaci
nebezpečných látek.

(4) Výrobce zajistí přednostně opětovné použití elektrozařízení
jako celku, jsou-li splněny podmínky stanovené v odstavci 3 a
je-li to vhodné z hlediska zásad stanovených zákonem o
odpadech pro uplatnění hierarchie odpadového hospodářství.

Aby se maximalizovala příprava na opětovné použití,
podporují členské státy, aby sběrné systémy nebo
sběrná zařízení tam, kde je to vhodné, před jakoukoli
další přepravou zajistily, že OEEZ, která mají být
připravena k opětovnému použití, jsou na sběrných
místech separována od jiných OEEZ sebraných
tříděným sběrem, zejména tím, že umožní přístup
pracovníkům z center opětovného použití.
32008L0098
ve znění
32018L0851

§ 67 odst. 6

(6) Odpadní elektrozařízení, které nebylo předáno 32012L0019
k opětovnému použití za podmínek stanovených tímto
zákonem, nepřestává být odpadem. Nedošlo-li k předání
odpadního elektrozařízení k opětovnému použití do 1 roku od
provedení přípravy k opětovnému použití, má výrobce
povinnost zajistit jeho jiné využití nebo odstranění v souladu
s tímto zákonem. Při tom upřednostní přípravu k opětovnému
použití komponentů, konstrukčních nebo spotřebních dílů
odpadního elektrozařízení tam, kde je to vhodné z hlediska
zásad stanovených zákonem o odpadech pro uplatnění
hierarchie odpadového hospodářství.
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Čl. 11 odst.
1 první
pododstavec

1. Členské státy přijmou opatření na podporu činností
týkajících se přípravy k opětovnému použití, zejména
zaváděním a podporou sítí pro přípravu k opětovnému
použití a opravy, umožněním přístupu těchto sítí – je-li to
slučitelné s řádným nakládáním s odpady – k odpadu
nacházejícímu se ve sběrných systémech nebo
zařízeních, který by mohl být připraven k opětovnému
použití, ale tyto systémy nebo zařízení jej k přípravě k
opětovnému použití neurčily, a podporou využívání
ekonomických nástrojů, kritérií pro zadávání zakázek,
množstevních cílů nebo jiných opatření.
Členské státy zajistí, aby byla všechna OEEZ sebraná
Čl. 8 odst. 1
tříděným sběrem náležitě zpracována.

§ 68 odst. 1
písm. a)

(1) Výrobce elektrozařízení je povinen v rámci svého systému 32012L0019
zajistit

Čl. 8 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby byla všechna OEEZ sebraná
a3
tříděným sběrem náležitě zpracována.

a) zpracování odpadních elektrozařízení, která zpětně
odebral, za použití nejlepších dostupných technik12),

3. Členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí osoby
jednající jejich jménem zřídili systémy zajišťující využití
OEEZ, a to za uplatnění nejlepších dostupných technik.
Tyto systémy mohou výrobci zřídit samostatně nebo
kolektivně. Členské státy zajistí, aby každé zařízení
nebo podnik, který provádí sběr nebo zpracování,
skladoval a zpracovával OEEZ v souladu s technickými
požadavky stanovenými v příloze VIII.

____________________
12)

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění
pozdějších předpisů.

§ 68 odst. 1
písm. c)

(1) Výrobce elektrozařízení je povinen v rámci svého systému 32012L0019
zajistit

Čl. 11 odst.
1

(…)

Pokud jde o všechna OEEZ, která byla sebrána v
souladu s článkem 5 a zaslána ke zpracování podle
článků 8, 9 a 10, zajistí členské státy, aby výrobci splnili
minimální cíle uvedené v příloze V.

c) využití zpětně odebraných odpadních elektrozařízení
minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 k tomuto
zákonu a
32018L0851

§ 68 odst. 1
písm. d)

Čl. 1 odst. 9
bod 1 (Čl.
8a odst. 1
písm. b))

Výrobce elektrozařízení je povinen v rámci svého systému 32014R0517 Čl. 9
zajistit
(…)

1.
Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně
těch, které se řídí jinými legislativními akty Unie, členské
státy:
b) v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady
stanoví cíle pro nakládání s odpady zaměřené na
dosažení alespoň kvantitativních cílů, jež pro systém
rozšířené odpovědnosti výrobce stanoví tato směrnice,
směrnice 94/62/ES, 2000/53/ES, 2006/66/ES a
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU
(*4), a stanoví další kvantitativní nebo kvalitativní cíle,
které jsou považovány za relevantní z hlediska systému
rozšířené odpovědnosti výrobce;
Režimy odpovědnosti výrobce
Aniž jsou dotčeny stávající právní předpisy Unie, členské
státy podporují vytvoření režimů odpovědnosti výrobce,
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d) znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů a jejich
recyklaci, regeneraci nebo zneškodnění za podmínek
stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie
o fluorovaných skleníkových plynech13), jsou-li tyto látky
v elektrozařízení obsaženy.

pokud jde o znovuzískávání fluorovaných skleníkových
plynů a jejich recyklaci, regeneraci nebo zneškodnění.
Členské státy informují Komisi o opatřeních přijatých
podle prvního pododstavce.

____________________
13)

§ 68 odst. 2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 517/2014/EU.

(2) Odpadní elektrozařízení může být převezeno přes hranice 32012L0019
ke zpracování v souladu s přímo použitelnými předpisy
Evropské unie upravujícími přepravu odpadů14) a se zákonem
o odpadech. Odpadní elektrozařízení, která byla zpětně
odebrána v České republice a vyvezena ke zpracování
v souladu s ustanovením věty první do země, která není
členským státem, lze zahrnout do plnění požadavků na
zajištění minimální úrovně využití podle odstavce 1 písm. c),
je-li prokázáno, že zpracování a využití proběhlo za podmínek
rovnocenných požadavkům stanoveným tímto zákonem.

Čl. 10 odst.
1a2

____________________

1. Zpracování může být rovněž provedeno mimo dotyčný
členský stát nebo mimo Unii, je-li přeprava OEEZ v
souladu s nařízením (ES) č. 1013/2006 a nařízením
Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o
vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených
v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se
nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů
přes hranice (2).
2. OEEZ vyvážená z Unie se započítávají do plnění
povinností a cílů stanovených v článku 11 této směrnice
pouze tehdy, pokud vývozce může v souladu
s nařízeními (ES) č. 1013/2006 a (ES) č. 1418/2007
prokázat, že zpracování bylo prováděno za podmínek,
které jsou rovnocenné požadavkům této směrnice.

14)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006,
v platném znění.

____________________
( 2 ) Úř. věst. L 316, 4.12.2007, s. 6.

§ 68 odst. 3

(3) Výrobce elektrozařízení poskytne zpracovatelům 32012L0019
odpadních elektrozařízení bezplatně veškeré informace, které
jsou nutné ke zpracování odpadního elektrozařízení včetně
přípravy k opětovnému použití, především údaje
o obsažených konstrukčních částech a materiálech,
nebezpečných látkách, možnostech opětovného použití
elektrozařízení a recyklace odpadního elektrozařízení,
popřípadě způsobu jejich odstranění. Tyto informace výrobce
elektrozařízení poskytne pro každý typ nového elektrozařízení
do jednoho roku od data uvedení výrobku na trh. Informace
poskytne v návodech na použití nebo na technickém nosiči dat
nebo prostředky komunikace na dálku3).
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Čl. 15 odst.
1

S cílem usnadnit přípravu k opětovnému použití a řádné
a k životnímu prostředí šetrné zpracování OEEZ, včetně
údržby, modernizace, opravy a recyklace, přijmou
členské státy opatření nezbytná k zajištění toho, aby
výrobci bezplatně poskytli informace o přípravě k
opětovnému použití a zpracování ke každému novému
druhu EEZ uváděnému poprvé na trh Unie do jednoho
roku od jeho uvedení na trh. V míře, kterou potřebují
střediska přípravy k opětovnému použití a zařízení pro
zpracování a recyklaci k dosažení souladu s touto
směrnicí, musí tyto informace uvádět, jaké různé
konstrukční části a materiály EEZ obsahují a na jakém
místě se nebezpečné látky a směsi v EEZ vyskytují.

Výrobci EEZ tyto informace zpřístupní střediskům
přípravy k opětovnému použití a zařízením pro
zpracování a recyklaci v podobě manuálů nebo v
elektronické podobě (např. CD-ROM, on-line služby).

____________________
3)

§ 1820 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Dosažení cílů se pro každou kategorii vypočítá jako podíl
hmotnosti OEEZ, která po řádném zpracování v souladu
s čl. 8 odst. 2, pokud jde o využití nebo recyklaci, vstupují
do zařízení na využití nebo recyklaci či přípravu k
opětovnému použití, a hmotnosti všech OEEZ
sebraných tříděným sběrem v každé kategorii, vyjádřený
v procentech.

§ 68 odst. 4

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob výpočtu úrovně 32012L0019
využití odpadních elektrozařízení pro účely plnění povinnosti
stanovené v odstavci 1 písm. c).

Čl. 11 odst.
2

§ 69 odst. 1

(1) Zpracovávat odpadní elektrozařízení je oprávněn pouze 32012L0019
zpracovatel odpadních elektrozařízení. Slouží-li zařízení ke
zpracování odpadních elektrozařízení výhradně k přípravě
k opětovnému použití odpadních elektrozařízení, nevztahují
se na zpracovatele odpadních elektrozařízení povinnosti podle
§ 18 a § 95 odst. 4 zákona o odpadech.

Čl. 9 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby každé zařízení nebo podnik,
a2
který provádí zpracování, k tomu získal od příslušných
orgánů povolení v souladu s článkem 23 směrnice
2008/98/ES.

§ 69 odst. 2
písm. a) až
c)

(2) Zpracovatel odpadních elektrozařízení je kromě povinností 32012L0019
stanovených zákonem o odpadech povinen
a) přednostně vyjmout z odpadního elektrozařízení
všechny látky a součásti stanovené vyhláškou
ministerstva,
b) postupovat při demontáži odpadního elektrozařízení
v souladu s technickými požadavky,
c) soustřeďovat, skladovat a zpracovávat odpadní 32012L0019
elektrozařízení v souladu s technickými požadavky,

2. Výjimky z povinnosti získat povolení, podmínky pro
výjimky a registrace musí být v souladu s články 24, 25
a 26 směrnice 2008/98/ES.
l) „zbavením“ manuální, mechanická, chemická nebo
Čl. 3 odst. 1
metalurgická úprava, v jejímž důsledku jsou nebezpečné
písm. l)
látky, směsi a konstrukční části přítomny jako
identifikovatelný tok nebo identifikovatelná část toku v
rámci procesu zpracování. Látka, směs nebo
konstrukční část je identifikovatelná, pokud ji lze
kontrolovat, aby se ověřilo, zda je zpracování bezpečné
pro životní prostředí;
Čl. 8 odst. 2 2. Součástí náležitého zpracování jiného, než je příprava
a3
k opětovnému použití, a postupů využití nebo recyklace
musí být alespoň zbavení všech tekutin a selektivní
zpracování v souladu s přílohou VII.
3. Členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí osoby
jednající jejich jménem zřídili systémy zajišťující využití
OEEZ, a to za uplatnění nejlepších dostupných technik.
Tyto systémy mohou výrobci zřídit samostatně nebo
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§ 69 odst. 2
písm. d)

Zpracovatel je kromě povinností stanovených zákonem o 32008L0098
ve znění
odpadech povinen
32018L0851
(…)

Čl. 35 odst.
1

d) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech
nakládání s nimi a zasílat příslušnému správnímu úřadu
hlášení o druzích a množství odpadů a o způsobech nakládání
s nimi, pokud jde o převzatá odpadní elektrozařízení a o jiné
odpady, za podmínek stanovených zákonem o odpadech, a

kolektivně. Členské státy zajistí, aby každé zařízení
nebo podnik, který provádí sběr nebo zpracování,
skladoval a zpracovával OEEZ v souladu s technickými
požadavky stanovenými v příloze VIII.
1. Zařízení a podniky uvedené v čl. 23 odst. 1,
původci nebezpečného odpadu a zařízení a podniky,
které na profesionálním základě provádějí sběr nebo
přepravu nebezpečných odpadů, obchodují s
nebezpečným odpadem nebo jej zprostředkovávají,
vedou chronologické záznamy o:
a) množství, povaze a původu daného odpadu a o
množství výrobků a materiálů, které jsou výsledkem
přípravy k opětovnému použití, recyklace a dalších
způsobů využití, a
b) tam, kde je to relevantní, o místě určení, četnosti
sběru, způsobu přepravy a předpokládaných
způsobech zpracování odpadu.
Uvedené údaje zpřístupní příslušným orgánům
prostřednictvím elektronického registru nebo registrů,
které mají být zřízeny podle odstavce 4 tohoto článku.

32012L0019

32012L0019
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l) „zbavením“ manuální, mechanická, chemická nebo
Čl. 3 odst. 1
metalurgická úprava, v jejímž důsledku jsou
písm. l)
nebezpečné látky, směsi a konstrukční části přítomny
jako identifikovatelný tok nebo identifikovatelná část
toku v rámci procesu zpracování. Látka, směs nebo
konstrukční část je identifikovatelná, pokud ji lze
kontrolovat, aby se ověřilo, zda je zpracování bezpečné
pro životní prostředí;
Čl. 11 odst.
4

Členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí osoby
jednající jejich jménem vedli pro účely výpočtu
minimálních cílů záznamy o hmotnosti OEEZ, jejich
konstrukčních částech, materiálech nebo látkách při
výstupu ze sběrného zařízení, při vstupu do
zpracovatelského zařízení a výstupu z něho a při vstupu
do zařízení na využití, recyklaci či přípravu k
opětovnému použití.

Členské státy také zajistí, aby pro účely odstavce 6 byly
vedeny záznamy o hmotnosti výrobků a materiálů při
výstupu ze zařízení na využití, recyklaci nebo přípravu
k opětovnému použití.
§ 69 odst. 2
písm. e)

Zpracovatel odpadních elektrozařízení je kromě povinností 32012L0019
stanovených zákonem o odpadech povinen

Čl. 11 odst.
1

(…)

Pokud jde o všechna OEEZ, která byla sebrána v
souladu s článkem 5 a zaslána ke zpracování podle
článků 8, 9 a 10, zajistí členské státy, aby výrobci splnili
minimální cíle uvedené v příloze V.

e) zajistit využití zpětně odebraných odpadních elektrozařízení
minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 k tomuto
zákonu.
32018L0851

§ 69 odst. 3

(3) Povolení provozu zařízení ke zpracování odpadních 32012L0019
elektrozařízení musí obsahovat
a) podmínky nezbytné ke splnění požadavků podle odstavce 2
písm. a) až c) a

Čl. 1 odst. 9 1.Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené odpovědnosti
bod 1 (Čl.
výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně těch, které se
8a odst. 1
řídí jinými legislativními akty Unie, členské státy:
písm. b))
b) v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady
stanoví cíle pro nakládání s odpady zaměřené na
dosažení alespoň kvantitativních cílů, jež pro systém
rozšířené odpovědnosti výrobce stanoví tato směrnice,
směrnice 94/62/ES, 2000/53/ES, 2006/66/ES a
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU
(*4), a stanoví další kvantitativní nebo kvalitativní cíle,
které jsou považovány za relevantní z hlediska systému
rozšířené odpovědnosti výrobce;
Členské státy zajistí, aby povolení nebo registrace
Čl. 9 odst. 3
uvedené v odstavcích 1 a 2 obsahovaly všechny
podmínky nezbytné pro splnění požadavků čl. 8 odst. 2,
3 a 5 a pro dosažení cílů využití stanovených v článku
11.

b) požadavek použití nejlepších dostupných technik 12) v
případě využití odpadního elektrozařízení.
§ 69 odst. 4

(4) Ustanoveními tohoto zákona nejsou dotčeny povinnosti 32012L0019
zpracovatele odpadních elektrozařízení stanovené jinými
právními předpisy pro zacházení s látkami, které poškozují
ozonovou vrstvu, a s fluorovanými skleníkovými plyny15).
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Čl. 5 odst. 1

Členské státy přijmou vhodná opatření k minimalizaci
odstraňování OEEZ ve formě netříděného komunálního
odpadu, k zajištění řádného zpracování všech
sebraných OEEZ a k dosažení vysoké úrovně
tříděného sběru OEEZ, a to zejména a přednostně u

zařízení pro tepelnou výměnu, která obsahují látky
poškozující ozonovou vrstvu a fluorované skleníkové
plyny, u zářivek obsahujících rtuť, u fotovoltaických
panelů a u malých zařízení uvedených v kategoriích 5 a
6 v příloze III.

____________________
15)

Zákon č. 73/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009,
v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 517/2014/EU, v platném
znění.

§ 69 odst. 5

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou

32012L0019

a) technické požadavky na demontáž a zpracování odpadních
elektrozařízení podle odstavce 2 písm. b),

Čl. 8 odst. 2 2. Součástí náležitého zpracování jiného, než je příprava
a3
k opětovnému použití, a postupů využití nebo recyklace
musí být alespoň zbavení všech tekutin a selektivní
zpracování v souladu s přílohou VII.

b) technické požadavky na soustřeďování, skladování a
zpracování odpadních elektrozařízení podle odstavce 2 písm.
c),

3. Členské státy zajistí, aby výrobci nebo třetí osoby
jednající jejich jménem zřídili systémy zajišťující využití
OEEZ, a to za uplatnění nejlepších dostupných technik.
Tyto systémy mohou výrobci zřídit samostatně nebo
kolektivně. Členské státy zajistí, aby každé zařízení
nebo podnik, který provádí sběr nebo zpracování,
skladoval a zpracovával OEEZ v souladu s technickými
požadavky stanovenými v příloze VIII.

c) rozsah vedení průběžné evidence a hlášení podle odstavce
2 písm. d) a
d) obsah provozního řádu zařízení ke zpracování odpadních
elektrozařízení.

§ 69 odst. 5
písm. d)

Ministerstvo stanoví vyhláškou
(…)

32008L0098
ve znění
32018L0851

d) rozsah vedení průběžné evidence a hlášení podle odstavce
2 písm. d) a (…)

Čl. 35 odst.
1

1. Zařízení a podniky uvedené v čl. 23 odst. 1,
původci nebezpečného odpadu a zařízení a podniky,
které na profesionálním základě provádějí sběr nebo
přepravu nebezpečných odpadů, obchodují s
nebezpečným odpadem nebo jej zprostředkovávají,
vedou chronologické záznamy o:
a) množství, povaze a původu daného odpadu a o
množství výrobků a materiálů, které jsou výsledkem
přípravy k opětovnému použití, recyklace a dalších
způsobů využití, a
b) tam, kde je to relevantní, o místě určení, četnosti
sběru, způsobu přepravy a předpokládaných
způsobech zpracování odpadu.
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Uvedené údaje zpřístupní příslušným orgánům
prostřednictvím elektronického registru nebo registrů,
které mají být zřízeny podle odstavce 4 tohoto článku.
§ 70 odst. 1

(1) Je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, 32012L0019
je výrobce elektrozařízení povinen financovat zpětný odběr a
následné zpracování, využití a odstranění odpadního
elektrozařízení pocházejícího z domácností, pokud jde o
elektrozařízení, jehož je výrobcem podle tohoto zákona.

Čl. 12 odst.
1a3

1. Členské státy zajistí, aby výrobci financovali
přinejmenším sběr, zpracování, využití a k životnímu
prostředí šetrné odstraňování OEEZ z domácností
odevzdaných ve sběrných zařízeních, která byla zřízena
podle čl. 5 odst. 2.
3. U výrobků uvedených na trh po 13. srpnu 2005
odpovídá každý výrobce za financování postupů
uvedených v odstavci 1 týkajících se odpadů z vlastních
výrobků. Výrobci mají možnost plnit tuto povinnost buď
samostatně, nebo zapojením do kolektivního systému.
Členské státy zajistí, aby každý výrobce při uvedení
výrobku na trh poskytl záruku, že bude zajištěno
financování nakládání se všemi těmito OEEZ, a aby
výrobci jasně označili své výrobky v souladu s čl. 15
odst. 2. Uvedená záruka musí zajišťovat financování
postupů uvedených v odstavci 1 týkajících se tohoto
výrobku. Záruka může mít formu účasti výrobce na
vhodných systémech financování nakládání s OEEZ,
pojištění recyklace nebo vázaného bankovního účtu.

§ 70 odst. 2

(2) Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 32012L0019
2005, jsou k zajištění zpětného odběru a následného
zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení
pocházejícího z domácností výrobci elektrozařízení povinni
vytvořit jeden nebo více kolektivních systémů, do kterých
všichni výrobci elektrozařízení, kteří jsou podnikateli v
okamžiku vzniku příslušných nákladů, přispívají poměrně
podle jejich podílu na trhu v dané skupině elektrozařízení.
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Čl. 12 odst.
1a4

1. Členské státy zajistí, aby výrobci financovali
přinejmenším sběr, zpracování, využití a k životnímu
prostředí šetrné odstraňování OEEZ z domácností
odevzdaných ve sběrných zařízeních, která byla zřízena
podle čl. 5 odst. 2.
4. Financování nákladů spojených s nakládáním s
OEEZ z výrobků uvedených na trh do 13. srpna 2005
(„historický odpad“) musí být zajištěno jedním nebo
více systémy, do kterých všichni výrobci, kteří působí
na trhu v okamžiku vzniku příslušných nákladů,
přispívají poměrně, tj. podle poměru svého podílu na
trhu podle druhu zařízení.

§ 71 odst. 1

(1) Financování zpětného odběru a následného zpracování,
32012L0019
využití a odstranění elektrozařízení nepocházejícího
z domácností zajistí,

Čl. 13 odst.
1

a) je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005 a
jde-li o elektrozařízení, jehož je výrobcem, výrobce
elektrozařízení,

Členské státy zajistí, aby výrobci financovali náklady na
sběr, zpracování, využití a k životnímu prostředí šetrné
odstraňování OEEZ od uživatelů jiných, než jsou
domácnosti, pocházejících z výrobků uvedených na trh
po 13. srpnu 2005.

b) bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005
a je-li nahrazováno elektrozařízením stejného typu nebo
elektrozařízením, které plní stejnou funkci, výrobce takového
nového elektrozařízení při jeho dodávce, nejvýše však v počtu
dodávaných elektrozařízení, nebo

Náklady
nahrazování
historického
odpadu
rovnocennými novými výrobky nebo novými výrobky
plnícími stejnou funkci financují výrobci těchto výrobků
při jejich dodání. Jako alternativní řešení mohou členské
státy stanovit, že za toto financování částečně nebo
úplně odpovídají i uživatelé jiní než domácnosti.

c) bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna
2005, avšak není nahrazováno elektrozařízením stejného typu
nebo elektrozařízením, které plní stejnou funkci, konečný
uživatel, který není spotřebitelem.

Pokud jde o ostatní historický odpad, financují náklady
uživatelé jiní než domácnosti.

§ 71 odst. 2

(2) Výrobce elektrozařízení a konečný uživatel, který není 32012L0019
spotřebitelem, mohou nejpozději při dodání nového
elektrozařízení konečnému uživateli uzavřít písemnou formou
dohodu o zajištění financování zpětného odběru, zpracování,
využití
a
odstranění
odpadního
elektrozařízení
nepocházejícího z domácností odchylně od způsobu
stanoveného v odstavci 1 písm. a). Ostatní ustanovení tohoto
zákona zůstávají takovou dohodou nedotčena. Informaci
o uzavření dohody a základních dohodnutých podmínkách
financování zašle výrobce elektrozařízení ministerstvu jako
součást roční zprávy za kalendářní rok, v němž byla tato
dohoda uzavřena.

Čl. 13 odst.
2

§ 73 odst. 1
a2

(1) Výrobce elektrozařízení, distributor a poslední prodejce 32012L0019
jsou povinni při prodeji nového elektrozařízení uvádět
odděleně od ceny elektrozařízení náklady na zpětný odběr,
zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení,
které připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo
jeden kilogram nových elektrozařízení.

Čl. 14 odst.
1
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Aniž je dotčena tato směrnice, mohou výrobci a
uživatelé jiní než domácnosti uzavírat dohody o jiných
způsobech financování.

Členské státy mohou požadovat, aby výrobci
informovali kupující při prodeji nových výrobků o
nákladech na sběr, zpracování a k životnímu prostředí
šetrné odstraňování. Uvedené náklady nesmějí převýšit
nejlepší možný odhad skutečně vzniklých nákladů.

(2) Odděleně uváděné náklady podle odstavce 1 nesmějí
převýšit náklady známé výrobci elektrozařízení v okamžiku
uvedení nového elektrozařízení na trh nebo prokazatelný
odhad předpokládaných nákladů v případě, že náklady výrobci
elektrozařízení vzniknou až po tomto okamžiku. (…)
§ 74 odst. 1 (1) Při přepravě použitých elektrozařízení do České republiky, 32012L0019
až 3 a 5 až 7 z ní nebo přes ni je jejich držitel povinen prokázat na výzvu
celního úřadu nebo inspekce, že přepravovaná použitá
elektrozařízení nejsou odpadem. Za tímto účelem je držitel
přepravovaných použitých elektrozařízení povinen zajistit, aby
při přepravě byly celním úřadům nebo inspekci k dispozici

2. Členské státy zajistí, aby přeprava použitých EEZ, u
nichž existuje podezření, že se jedná o OEEZ, probíhala
podle minimálních požadavků v příloze VI, a náležitě tuto
přepravu kontrolují.

PŘÍLOHA VI

a) kopie daňového dokladu podle zákona o dani z
přidané hodnoty, je-li jejím plátcem, a kopie smlouvy
o převodu vlastnictví k přepravovanému použitému
elektrozařízení, v níž je uvedeno, že elektrozařízení
jsou určena k přímému opětovnému použití a že jsou
plně funkční,

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO PŘEPRAVU
1. Tam, kde držitel předmětu prohlašuje, že má v úmyslu
přepravovat použitá EEZ, a nikoli OEEZ, nebo tak již
činí, vyžadují orgány členských států, aby měl tento
držitel pro doložení tohoto prohlášení za účelem
rozlišení mezi EEZ a OEEZ k dispozici:

b) dokumentace podle odstavce 3 o každém jednotlivém
kusu přepravovaného použitého elektrozařízení a
c) prohlášení držitele, že přepravovaná
elektrozařízení nejsou odpadem.

Čl. 23 odst.
2 a příloha
VI

a) kopii faktury a smlouvy týkající se prodeje nebo
převodu vlastnictví EEZ, v níž je uvedeno, že zařízení
jsou určena k přímému opětovnému použití a že jsou
plně funkční;

použitá

b) doklad o vyhodnocení nebo zkouškách ve formě kopie
záznamů (doklad o zkoušce, důkaz funkčnosti) pro
každou přepravovanou položku a protokol obsahující
veškeré informace o záznamech podle bodu 3;

(2) Odstavec 1 písm. a) a b) a odstavec 3 se nepoužijí, pokud
držitel přepravovaného použitého elektrozařízení prokáže, že
k přepravě dochází v rámci smluvního vztahu mezi podnikateli
a že

c) prohlášení držitele, jenž zařizuje přepravu EEZ, že nic
z přepravovaného materiálu ani zařízení není odpadem
podle definice v čl. 3 bodu 1 směrnice 2008/98/ES, a

a) použitá elektrozařízení jsou zasílána jako vadná zpět
osobě, která je vyrobila, nebo si je nechala vyrobit a
uvádí na nich vlastní značku, nebo třetí osobě
jednající jejím jménem na opravu v rámci záruky za
jakost za účelem opětovného použití,

d) odpovídající ochranu před poškozením v průběhu
přepravy, nakládky a vykládky zejména prostřednictvím
dostatečných obalů a vhodného uspořádání nákladu.
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b) použitá elektrozařízení určená k profesionálnímu
použití jsou zasílána na renovaci nebo opravu za
účelem opětovného použití na základě smlouvy
osobě, která elektrozařízení vyrobila, nebo si je
nechala vyrobit a uvádí na nich vlastní značku, nebo
třetí osobě jednající jejím jménem do zemí, na něž se
vztahují předpisy Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj o kontrole přeshraničního pohybu
odpadů určených k využití17), nebo

2. Bod 1 písm. a) a b) a bod 3 nepoužijí v případě, je-li
přesvědčivě prokázáno, že k přepravě dochází v rámci
dohody o převodu mezi podniky a že:
a) EEZ jsou zasílána jako vadná zpět výrobci či třetí
osobě jednající jeho jménem na opravu v rámci záruky
za účelem opětovného použití, nebo
b) použitá EEZ určená k profesionálnímu použití jsou
zasílána na renovaci nebo opravu za účelem
opětovného použití na základě platné smlouvy výrobci či
osobě jednající jeho jménem do zemí, na něž se
vztahuje rozhodnutí Rady OECD C(2001)107/v
konečném znění o revizi rozhodnutí C(92)39/v
konečném znění o kontrole přeshraničního pohybu
odpadů určených k využití, nebo

c) vadná
použitá
elektrozařízení
určená
k
profesionálnímu použití, jako jsou zdravotnické
prostředky nebo jejich součásti, jsou na základě
smlouvy zasílána osobě, která je vyrobila, nebo si je
nechala vyrobit a uvádí na nich vlastní značku, nebo
třetí osobě jednající jejím jménem za účelem analýzy
hlavní příčiny závady v případě, že analýzu může
provést pouze uvedená osoba nebo třetí osoba
jednající jejím jménem.

c) vadná použitá EEZ určená k profesionálnímu použití,
jako jsou zdravotnické prostředky nebo jejich součásti,
jsou na základě platné smlouvy zasílána výrobci či třetí
osobě jednající jeho jménem za účelem analýzy hlavní
příčiny v případě, že analýzu může provést pouze
výrobce nebo třetí osoby jednající jeho jménem.

(3) Ke každému jednotlivému kusu přepravovaného použitého
elektrozařízení musí být vypracována dokumentace, která
prokazuje, že byla ověřena jeho funkčnost a zjištěna
přítomnost nebezpečných látek. (…)

3. K prokázání skutečnosti, že přepravovanými
položkami jsou EEZ, a nikoli OEEZ, členské státy
požadují, aby se zkoušky použitých EEZ a vedení
souvisejících záznamů uskutečnily v těchto krocích:

(…)
(5) Při přepravě použitých elektrozařízení do České republiky,
z ní nebo přes ni musí být zajištěna ochrana elektrozařízení
před poškozením v průběhu přepravy, nakládky a vykládky,
zejména prostřednictvím dostatečných obalů a vhodného
uspořádání nákladu.

Krok 1: Zkoušky
a) Provedou se zkoušky funkčnosti a vyhodnotí se
přítomnost nebezpečných látek. Zkoušky se provádějí v
závislosti na druhu EEZ. Pro většinu použitých EEZ je
dostačující zkouška funkčnosti hlavních funkcí.
b) O výsledcích vyhodnocení a zkoušek se vedou
záznamy.

(6) Přepravované použité elektrozařízení se považuje za
odpadní elektrozařízení a jeho přeprava za nedovolenou
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přepravu odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie o přepravě odpadů8)

Krok 2: Záznamy
a) Záznamy jsou bezpečně, nikoli však nastálo,
upevněny buď přímo na (nebalená) EEZ, nebo na jejich
obal tak, aby byly čitelné bez rozbalení zařízení.

a) neprokáže-li jeho držitel na základě dokladů uvedených v
odstavcích 1 a 3, popřípadě též postupem uvedeným v
odstavci 3 větě třetí, že přepravované použité
elektrozařízení není odpadem, nebo

b) Záznamy obsahují tyto informace:
— název položky (název zařízení, pokud je uvedeno v
příloze II nebo příloze IV, a kategorie podle přílohy I nebo
III),

b) není-li zajištěna ochrana elektrozařízení před poškozením
v souladu s odstavcem 5.

— identifikační číslo položky (typové číslo), pokud
existuje,
— rok výroby (je-li k dispozici),

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou

— název a adresu společnosti odpovědné za doklad o
funkčnosti,

a) způsob ověřování a prokazování funkčnosti použitých
elektrozařízení,

— výsledek zkoušek popsaných v kroku 1 (včetně data
zkoušky funkčnosti),

b) rozsah dokumentace podle odstavce 3 a seznam dalších
dokladů přikládaných k nákladu přepravovaných použitých
elektrozařízení, včetně způsobu jejich přiložení, a

— druh provedených zkoušek.

c) výčet elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek, která
nesmějí být přepravována jako použitá podle odstavce 1.

4. Kromě dokumentace požadované v bodech 1, 2 a 3
se ke každému nákladu (např. přepravnímu kontejneru,
nákladnímu automobilu) použitých EEZ přiloží:

____________________

a) příslušný přepravní doklad, např. CMR nebo
nákladový list;

8) Nařízení

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne
14. června 2006 o přepravě odpadů, v platném znění.

b) prohlášení odpovědné osoby o její odpovědnosti.

17)

Rozhodnutí Rady OECD C(2001) 107 v konečném znění o revizi
rozhodnutí C(92) 39 v konečném znění o kontrole přeshraničního
pohybu odpadů určených k využití.

5. Jestliže chybí důkaz toho, že předmět je použitým
EEZ, a nikoliv OEEZ, na základě příslušné
dokumentace požadované v bodech 1, 2, 3 a 4, a
jestliže chybí vhodná ochrana před poškozením v
průběhu přepravy, nakládky a vykládky zejména
prostřednictvím dostatečných obalů a vhodného
uspořádání nákladu, jež spadají mezi povinnosti
držitele, který zařizuje přepravu, považují orgány
členských států položku za OEEZ a mají za to, že
náklad představuje nedovolenou přepravu. Za těchto
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okolností se s nákladem zachází podle článků 24 a 25
nařízení (ES) č. 1013/2006.
§ 75

§ 77 písm.
a)

Tato hlava se použije na všechny typy baterií nebo 32006L0066
akumulátorů bez ohledu na jejich tvar, objem, hmotnost,
materiálové složení a použití a bez ohledu na to, zda jsou na
trh nebo do oběhu uváděny samostatně nebo jako součást či
příslušenství jiných výrobků, s výjimkou baterií nebo
akumulátorů uvedených v § 2 odst. 3 písm. j).

Čl. 2 odst. 1

32006L0066

Čl. 16 odst.
6

32006L0066

Čl. 3 bod 3

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) přenosnou baterií nebo akumulátorem baterie, knoflíkový
článek, napájecí sada nebo akumulátor, které jsou hermeticky
uzavřeny a mohou být ručně přenášeny, pokud nejsou
zároveň průmyslovou baterií nebo akumulátorem nebo
automobilovou baterií nebo akumulátorem, (…)

Tato směrnice se vztahuje na všechny druhy baterií a
akumulátorů bez ohledu na jejich tvar, objem, hmotnost,
materiálové složení nebo použití. Použije se, aniž jsou
dotčeny směrnice 2000/53/ES a 2002/96/ES.

Tento článek se použije na všechny odpadní baterie a
akumulátory bez ohledu na datum jejich uvedení na trh.
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„přenosnou baterií nebo akumulátorem“ jakákoli baterie,
knoflíkový článek, napájecí sada nebo akumulátor,
které:
a) jsou hermeticky uzavřeny a
b) mohou být ručně přenášeny a
c) nejsou ani průmyslovou baterií či akumulátorem, ani
automobilovou baterií či akumulátorem;

§ 77 písm.
b)

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

32006L0066

Čl. 3 bod 5

(…)

(…)
„automobilovou baterií nebo akumulátorem“ jakákoli
baterie nebo akumulátor používané pro automobilové
startéry, osvětlení nebo zapalování motorových vozidel;

b) automobilovou baterií nebo akumulátorem baterie nebo
akumulátor používané pro automobilové startéry, osvětlení
nebo zapalovací systémy motorových vozidel a (…)
§ 77 písm.
c)

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

Pro účely této směrnice se rozumí:

32006L0066

(…)

Čl. 3 bod 6

Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„průmyslovou baterií nebo akumulátorem“ jakákoli
baterie nebo akumulátor určené výlučně k
průmyslovému nebo profesionálnímu použití nebo
používané v jakémkoli druhu elektrických vozidel;

c) průmyslovou baterií nebo akumulátorem jakákoliv baterie
nebo akumulátor určené výlučně k průmyslovému nebo
profesionálnímu použití nebo používané v jakémkoliv druhu
elektrických vozidel, (…)
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§ 77 písm.
f)

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

32006L0066

Čl. 3 bod 2

(…)

(…)
„napájecí sadou“ jakýkoli soubor baterií nebo
akumulátorů, které jsou propojeny či zabudovány do
vnějšího obalu tak, aby tvořily celistvou jednotku, která
není určena k tomu, aby ji konečný uživatel rozděloval
nebo otevíral;

f) napájecí sadou soubor baterií nebo akumulátorů, které jsou
propojeny či zabudovány do vnějšího obalu tak, aby tvořily
celistvou jednotku, jejíž používání nepředpokládá, že by ji
konečný uživatel rozděloval nebo otevíral,
§ 77 písm.
g)

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

32006L0066

(…)

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

32006L0066

(…)

Pro účely této směrnice se rozumí:

Čl. 3 bod 16 Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„bezšňůrovým elektrickým nástrojem“ jakékoli ruční
zařízení s bateriovým nebo akumulátorovým napájením
určené pro údržbářské, stavební nebo zahradnické
činnosti;

h) bezšňůrovým elektrickým nástrojem ruční zařízení s
bateriovým nebo akumulátorovým napájením určené pro
řemeslnické, stavební nebo zahradnické činnosti,
§ 77 písm. i) (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

Čl. 3 bod 4

(…)
„knoflíkovým článkem“ jakákoli malá okrouhlá přenosná
baterie nebo akumulátor s průměrem větším než
výškou, jež se využívá pro zvláštní účely, jako jsou
pomůcky pro nedoslýchavé, hodinky, malá přenosná
zařízení a zálohové zdroje elektrického proudu;

g) knoflíkovým článkem malá okrouhlá přenosná baterie nebo
akumulátor s průměrem větším než výškou, které se používají
v zařízeních pro zvláštní účely, jako jsou zejména pomůcky pro
nedoslýchavé, hodinky, malá přenosná zařízení a zálohové
zdroje elektrického proudu,
§ 77 písm.
h)

Pro účely této směrnice se rozumí:

32006L0066

(…)

Čl. 3 bod 17 Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„úrovní sběru“ pro dotyčný členský stát a daný
kalendářní rok procentuální podíl vypočítaný tak, že se
celková hmotnost odpadních přenosných baterií a
akumulátorů sebraných podle čl. 8 odst. 1 této
směrnice nebo podle směrnice 2002/96/ES v
uvedeném kalendářním roce vydělí průměrnou
hmotností přenosných baterií a akumulátorů, které
výrobci buď prodají přímo konečným uživatelům nebo
je dodají třetím osobám za účelem prodeje konečným
uživatelům v uvedeném členském státu v uvedeném

i) úrovní zpětného odběru odpadních přenosných baterií nebo
akumulátorů podíl vyjádřený v procentech vypočítaný tak, že
se celková hmotnost odpadních přenosných baterií nebo
akumulátorů získaných výrobcem baterií nebo akumulátorů
zpětným odběrem v daném kalendářním roce vynásobená
počtem let, během nichž v rámci tříletého období ukončeného
daným rokem uváděl přenosné baterie nebo akumulátory na
trh, dělí celkovou hmotností přenosných baterií nebo
akumulátorů, které výrobce uvedl na trh v daném kalendářním
roce a v předchozích dvou kalendářních letech a které nebyly
vyvezeny nebo dodány do jiného členského státu.
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kalendářním roce a v předchozích dvou kalendářních
letech.
§ 78 odst. 1

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba nesmí uvádět na 32006L0066
trh nebo do oběhu

Čl. 4 odst. 1 Aniž je dotčena směrnice 2000/53/ES, členské státy
zakáží uvádění na trh:

a) baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,0005
% hmotnostních rtuti, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou
zabudované do elektrozařízení nebo do jiných výrobků, a

a) všech baterií a akumulátorů, které obsahují více než
0,0005 % hmotnostních rtuti, bez ohledu na to, zda jsou
či nejsou zabudované do zařízení, a
b) přenosných baterií a akumulátorů, které obsahují
více než 0,002 % hmotnostních kadmia, včetně baterií
a akumulátorů zabudovaných do zařízení.

b) přenosné baterie nebo akumulátory, které obsahují více
než 0,002 % hmotnostních kadmia, včetně baterií a
akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení nebo do
jiných výrobků.
§ 78 odst. 2

(2) Zákaz stanovený v odstavci 1 písm. b) se nevztahuje na 32006L0066
přenosné baterie nebo akumulátory, které jsou určené pro
ve znění
použití v
32013L0056
a) nouzových nebo poplašných systémech, včetně
nouzového osvětlení, nebo

Čl. 4 odst. 3 Zákaz stanovený v odst. 1 písm. b) se nevztahuje na
přenosné baterie a akumulátory určené pro použití v:
a) nouzových a poplašných
nouzového osvětlení;

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uvedla po 32006L0066
26. září 2008 na trh baterie nebo akumulátory, na které se
ve znění
vztahuje zákaz podle odstavce 1, musí zajistit stažení těchto
32013L0056
baterií nebo akumulátorů z trhu. To neplatí, pokud jde o

Čl. 6

b) přenosné baterie nebo akumulátory určené pro použití v
bezšňůrových elektrických nástrojích, které obsahují více
než 0,002 % hmotnostní kadmia, uvedené na trh do 31.
prosince 2016.

2. Baterie a akumulátory, které nesplňují požadavky
této směrnice, avšak které byly uvedeny na trh v
souladu s právními předpisy přede dnem použitelnosti
příslušných zákazů podle článku 4, mohou být
prodávány až do vyčerpání zásob.

(4) Baterie nebo akumulátory, na které se vztahuje zákaz
podle odstavce 1, avšak není vyžadováno jejich stažení z trhu
podle odstavce 3, mohou být uváděny do oběhu až do
vyčerpání zásob.
§ 79

Uvádění na trh
1. Členské státy nesmějí z důvodů uvedených v této
směrnici bránit, zakazovat nebo omezovat uvádění
baterií a akumulátorů, které splňují její požadavky, na trh
na svém území.

a) knoflíkové články, které obsahují více než 0,0005 % a
méně než 2 % hmotnostních rtuti, uvedené na trh do 1.
října 2015, nebo

§ 79

včetně

b) zdravotnických přístrojích nebo
c) bezšňůrových elektrických nástrojích; toto
osvobození platí do 31. prosince 2016.

b) zdravotnických přístrojích.
§ 78 odst. 3
a4

systémech,

32006L0066
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Čl. 6

Uvádění na trh

(1) Výrobce baterií nebo akumulátorů je povinen na požádání ve znění
předložit České obchodní inspekci technickou dokumentaci 32013L0056
prokazující, že byly dodrženy podmínky stanovené v § 78 odst.
1.

1. Členské státy nesmějí z důvodů uvedených v této
směrnici bránit, zakazovat nebo omezovat uvádění
baterií a akumulátorů, které splňují její požadavky, na trh
na svém území.

(2) Distributor baterií nebo akumulátorů, včetně baterií nebo
akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení nebo jiných
výrobků, je povinen na požádání předložit orgánům
provádějícím kontrolu podle tohoto zákona technickou
dokumentaci prokazující, že byly dodrženy podmínky
stanovené v § 78 odst. 1.

2. Baterie a akumulátory, které nesplňují požadavky této
směrnice, avšak které byly uvedeny na trh v souladu s
právními předpisy přede dnem použitelnosti příslušných
zákazů podle článku 4, mohou být prodávány až do
vyčerpání zásob.

(3) Výrobce, který dováží baterie nebo akumulátory, nebo
deklarant, je povinen dodržení podmínek stanovených v § 78
odst. 1 prokázat celnímu úřadu. Dodržení těchto podmínek se
celnímu
úřadu
prokazuje
předložením
technické
dokumentace.
§ 79 odst. 3

(3) Výrobce, který dováží baterie nebo akumulátory, nebo 32006L0066
deklarant, je povinen dodržení podmínek stanovených v § 78
odst. 1 prokázat celnímu úřadu. Dodržení těchto podmínek se
celnímu
úřadu
prokazuje
předložením
technické
dokumentace.

§ 80

§ 80

32006L0066

Označování baterií nebo akumulátorů

ve znění
32013L0056

(1) Výrobce baterií nebo akumulátorů je povinen zajistit, aby
při uvádění na trh
a) baterie nebo akumulátory a napájecí sady byly označeny
stanoveným grafickým symbolem,
b) přenosné baterie nebo akumulátory a automobilové baterie
nebo akumulátory byly viditelně, čitelně a nesmazatelně
opatřeny údaji o své kapacitě a

Čl. 19 odst.
2

Čl. 21

Tyto systémy se rovněž vztahují na baterie a
akumulátory
dovážené
ze
třetích
zemí
za
nediskriminačních podmínek a jsou navrženy tak, aby
nepředstavovaly překážky obchodu nebo nenarušovaly
hospodářskou soutěž.
Označování
1. Členské státy zajistí, že všechny baterie, akumulátory
a napájecí sady budou náležitě označeny symbolem
vyobrazeným v příloze II.
2. Členské státy zajistí, aby do 26. září 2009 byly
všechny přenosné a automobilové baterie a akumulátory
viditelně, čitelně a nesmazatelně opatřeny údaji o své
kapacitě. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v
přenesené pravomoci v souladu s článkem 23a, kterými
se stanoví podrobná pravidla doplňující tento
požadavek, včetně harmonizovaných metod pro určení
kapacity a vhodného použití do 26. března 2009.

c) baterie nebo akumulátory obsahující více než 0,0005 %
hmotnostních rtuti, více než 0,002 % hmotnostní kadmia nebo
více než 0,004 % hmotnostních olova, byly označeny
chemickým symbolem pro tento kov.
(2) Ministerstvo vyhláškou
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a) stanoví podrobnosti způsobu
nebo akumulátorů podle odstavce 1 a

označování

baterií

3. Baterie, akumulátory a knoflíkové články obsahující
více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 %
olova musí být označeny chemickým symbolem pro
dotyčný kov: Hg, Cd nebo Pb. Symbol označující obsah
těžkého kovu musí být vytištěn pod symbolem
vyobrazeným v příloze II a zabírat plochu odpovídající
nejméně jedné čtvrtině plochy tohoto symbolu.

b) může stanovit výjimky z požadavků na označování baterií
nebo akumulátorů s ohledem na jejich rozměr a způsob
prodeje.

4. Symbol vyobrazený v příloze II musí zabírat nejméně
3 % plochy největší strany baterie, akumulátoru nebo
napájecí sady, nejvýše však plochu 5 × 5 cm. V případě
válcových článků musí symbol zabírat nejméně 1,5 %
celkové plochy baterie nebo akumulátoru a nejvýše
plochu 5 × 5 cm.
5. Pokud je velikost baterie, akumulátoru nebo napájecí
sady taková, že by symbol byl menší než 0,5 × 0,5 cm,
baterie, akumulátor nebo napájecí sada nemusí být
označeny, avšak na balení musí být natištěn symbol o
rozměrech nejméně 1 × 1 cm.
6. Symboly musejí být vytištěny viditelně, čitelně a
nesmazatelně.
7. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v
přenesené pravomoci v souladu s článkem 23a, kterými
se uděluje výjimka z požadavků na označování
uvedených v tomto článku. V rámci přípravy svých aktů
v přenesené pravomoci konzultuje Komise zúčastněné
subjekty, zejména výrobce, sběrače, recyklátory,
zpracovatele, organizace zabývající se ochranou
životního prostředí, spotřebitelské organizace a
sdružení zaměstnanců.
§ 81

32006L0066
ve znění
32013L0056
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Čl. 11

Vyjímání odpadních baterií a akumulátorů

§ 81

Členské státy zajistí, aby výrobci navrhovali zařízení, z
nichž je možné odpadní baterie a akumulátory snadno
vyjmout. Nemohou-li odpadní baterie a akumulátory
snadno vyjmout koneční uživatelé, zajistí členské státy,
aby výrobci navrhovali zařízení tak, aby je mohli snadno
vyjmout kvalifikovaní profesionálové nezávislí na
výrobci. K zařízením, v nichž jsou zabudovány baterie a
akumulátory, se připojí návod, jak mohou tyto baterie a
akumulátory bezpečně vyjmout buď koneční uživatelé,
nebo nezávislí kvalifikovaní profesionálové. V případě
potřeby návod informuje konečného uživatele o typu
baterie nebo akumulátoru zabudovaného do zařízení.

Požadavky na bezpečné vyjímání baterií nebo
akumulátorů

(1) Výrobce elektrozařízení nebo jiných výrobků, které
vyžadují zabudování baterií nebo akumulátorů, je povinen tyto
výrobky navrhovat tak, aby z nich mohl použité nebo odpadní
baterie nebo akumulátory snadno a bezpečně vyjmout
konečný uživatel, popřípadě kvalifikovaný profesionál
nezávislý na výrobci.
(2) K elektrozařízením nebo jiným výrobkům, v nichž
jsou zabudovány baterie nebo akumulátory, je výrobce
povinen připojit návod, jak může baterie nebo akumulátory
bezpečně vyjmout konečný uživatel nebo kvalifikovaný
profesionál nezávislý na výrobci, včetně informace o typu
zabudovaných baterií nebo akumulátorů. Výrobce, distributor
a poslední prodejce jsou povinni zajistit, aby byl tento návod
32006L0066
předáván společně s výrobkem.
(3) Povinnosti uvedené v odstavcích
1 a 2 se
nevztahují na výrobce elektrozařízení nebo jiných výrobků, pro
které je z důvodu bezpečnosti, výkonu, léčebných důvodů 32008L0098
nebo z důvodu uchování údajů nezbytné zabezpečit ve znění
nepřetržitou dodávku elektrického proudu vyžadující stálé 32018L0851
spojení mezi elektrozařízením nebo jiným výrobkem a baterií
nebo akumulátorem.

První pododstavec se nepoužije, pokud je z důvodu
bezpečnosti, výkonu, léčebných důvodů nebo z důvodu
uchování údajů nezbytné zabezpečit nepřetržitou
dodávku elektrického proudu, vyžadující stálé spojení
mezi zařízením a baterií nebo akumulátorem.
Čl. 12 odst.
3

V případě sběru baterií nebo akumulátorů s odpadními
elektrickými a elektronickými zařízeními na základě
směrnice 2002/96/ES se baterie nebo akumulátory
vyjmou ze sebraných odpadních elektrických a
elektronických zařízení.
2. Členské státy mohou přijmout vhodná opatření na
Čl. 8 odst. 2
podporu navrhování výrobků a částí výrobků tak, aby se
snižoval jejich dopad na životní prostředí a vznik odpadů
během výroby a následného používání výrobků, a s
cílem zajistit, aby využití a odstraňování výrobků, které
se staly odpadem, probíhalo v souladu s články 4 a 13.
Tato opatření mohou mimo jiné podporovat vývoj,
výrobu a uvádění na trh výrobků a částí výrobků, které
jsou vhodné pro více použití, obsahují recyklované
materiály, jsou trvanlivé po technické stránce, lze je
snadno opravit a které jsou poté, co se stanou odpadem,
vhodné pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci,
aby se usnadnilo náležité uplatňování hierarchie
způsobů nakládání s odpady. Opatření berou v úvahu
dopady výrobků během jejich celého životního cyklu,
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§ 82

§ 82
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Čl. 7

32006L0066

Čl. 20 odst.
1

Informace pro konečné uživatele
Výrobce baterií nebo akumulátorů je povinen
prostřednictvím posledních prodejců na vlastní náklady
písemně informovat konečné uživatele o
a)

požadavku, aby odpadní baterie nebo akumulátory
nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad, ale
byly odevzdány na místech k tomu určených nebo
osobám k tomu oprávněným v souladu s tímto zákonem,

b)

způsobu zajištění zpětného odběru,

c)

úloze konečných uživatelů v recyklaci odpadních baterií
nebo akumulátorů,

d)

možných škodlivých vlivech nebezpečných látek
obsažených v bateriích nebo akumulátorech na životní
prostředí a zdraví lidí a

e)

významu grafického symbolu pro zpětný odběr a
chemických symbolů podle § 80 odst. 1 písm. a) a c).

hierarchii způsobů nakládání s odpady a případně
možnosti opakované recyklace.
Členské státy přijmou při zohlednění dopadu dopravy na
životní prostředí nezbytná opatření k tomu, aby co
nejvíce rozšířily oddělený sběr odpadních baterií a
akumulátorů a minimalizovaly odstraňování baterií a
akumulátorů jako směsný komunální odpad, s cílem
dosáhnout vysoké míry recyklace všech odpadních
baterií a akumulátorů.

Členské státy zajistí, zejména informačními kampaněmi,
plnou informovanost konečných uživatelů:
a) o možných účincích látek používaných v bateriích a
akumulátorech na životní prostředí a lidské zdraví;
b) o tom, že je žádoucí, aby odpadní baterie a
akumulátory nebyly odstraňovány jako netříděný
komunální odpad a aby se účastnili jejich odděleného
sběru v zájmu usnadnění jejich zpracování a recyklace;
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c) o systémech sběru a recyklace, které jsou jim k
dispozici;
d) o jejich příspěvku k recyklaci odpadních baterií a
akumulátorů a
e) o významu symbolu přeškrtnuté pojízdné popelnice
vyobrazené v příloze II a chemických symbolů Hg, Cd a
Pb.
2. Členské státy zajistí, že provádění ustanovení
odstavce 1 nebude zahrnovat jakékoli dvojí finanční
zatížení výrobců v případě baterií nebo akumulátorů
sebraných v rámci systémů zřízených v souladu se
směrnicí 2000/53/ES nebo směrnicí 2002/96/ES.

§ 82 odst. 1

(1) Výrobce elektrozařízení, jehož součástí jsou zabudované 32006L0066
nebo přiložené baterie nebo akumulátory, musí zajistit splnění
všech povinností podle této hlavy zákona jako výrobce baterií
nebo akumulátorů. Osoba, která uvedla na trh baterie nebo
akumulátory samostatně před jejich zabudováním nebo
přiložením k elektrozařízení, nemá povinnosti výrobce těchto
baterií nebo akumulátorů stanovené pro zpětný odběr,
zpracování a recyklaci odpadních baterií a akumulátorů,
jestliže tyto povinnosti má podle věty první výrobce
elektrozařízení.

Čl. 16 odst.
2

§ 84 odst. 3
a4

(3) Provozovatel kolektivního systému výrobců baterií nebo 32006L0066
akumulátorů uzavře s provozovateli kolektivních systémů
výrobců elektrozařízení smlouvy, jejichž předmětem je
spolupráce při zajištění plnění povinností výrobců
elektrozařízení se zabudovanými nebo přiloženými bateriemi
nebo akumulátory, stanovených pro zpětný odběr, zpracování
a recyklaci odpadních baterií nebo akumulátorů. (…)

Čl. 8 odst. 1 Členské státy zajistí, že pro odpadní přenosné baterie a
písm. d)
akumulátory budou zavedeny vhodné systémy sběru.
Tyto systémy:

(4) V rámci systému zpětného odběru odpadních
elektrozařízení mohou být odebírány odpadní baterie nebo
akumulátory zabudované do elektrozařízení nebo k nim
přiložené pouze za podmínky, že
a) provozovatel
kolektivního
systému
výrobců
elektrozařízení má uzavřenou smlouvu podle odstavce 3,
nebo
b) výrobce elektrozařízení, který plní povinnosti stanovené
tímto zákonem v individuálním systému, zajišťuje zpětný
odběr
pouze
odpadních
automobilových
nebo
průmyslových baterií nebo akumulátorů jako výrobce
baterií nebo akumulátorů těchto skupin podle odstavce 1.
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(…)
lze provozovat ve spojení se systémy uvedenými v čl. 5
odst. 2 směrnice 2002/96/ES.

§ 85 odst. 1
písm. a)

§ 85 odst. 1
písm. b)

(1) Výrobce přenosných baterií nebo akumulátorů je povinen

32006L0066

Čl. 16 odst.
2

32006L0066

Čl. 16 odst.
1

a) zajistit na vlastní náklady zpětný odběr odpadních
přenosných baterií nebo akumulátorů od konečného uživatele,
a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich
uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez
nároku na úplatu za tento odběr a (…)

(1) Výrobce přenosných baterií nebo akumulátorů je povinen

Členské státy zajistí, že provádění ustanovení odstavce
1 nebude zahrnovat jakékoli dvojí finanční zatížení
výrobců v případě baterií nebo akumulátorů sebraných
v rámci systémů zřízených v souladu se směrnicí
2000/53/ES nebo směrnicí 2002/96/ES.
Členské státy zajistí, že výrobci nebo třetí osoby
jednající jejich jménem pokryjí jakékoli čisté náklady,
které vzniknou při:
a) sběru, zpracování a recyklaci všech odpadních
přenosných baterií a akumulátorů sebraných podle čl. 8
odst. 1 a 2 a
b) sběru, zpracování a recyklaci všech odpadních
průmyslových baterií a akumulátorů sebraných podle čl.
8 odst. 3 a 4.

32006L0066

(…)

Čl. 10 odst.
2

Členské státy musí dosáhnout těchto minimálních úrovní
sběru:
a) 25 % do 26. září 2012;
b) 45 % do 26. září 2016.

b) dosáhnout v každém kalendářním roce minimální úrovně
zpětného
odběru
odpadních
přenosných
baterií
nebo akumulátorů v rozsahu stanoveném v příloze č. 2
k tomuto zákonu.
32018L0851

Čl. 1 odst. 9
bod 1 (Čl.
8a odst. 1
písm. b))

1.
Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně
těch, které se řídí jinými legislativními akty Unie, členské
státy:
b) v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady
stanoví cíle pro nakládání s odpady zaměřené na
dosažení alespoň kvantitativních cílů, jež pro systém
rozšířené odpovědnosti výrobce stanoví tato směrnice,
směrnice 94/62/ES, 2000/53/ES, 2006/66/ES a
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU
(*4), a stanoví další kvantitativní nebo kvalitativní cíle,
které jsou považovány za relevantní z hlediska systému
rozšířené odpovědnosti výrobce;
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§ 85 odst. 2
písm. a), b)

(2) Za účelem splnění povinností podle odstavce 1 je výrobce 32006L0066
přenosných baterií nebo akumulátorů povinen zřídit na vlastní
náklady nejméně jedno veřejné místo zpětného odběru v
a) každém vyšším územním samosprávném celku na 8000
obyvatel tohoto vyššího územního samosprávného celku,
přičemž místa zpětného odběru musí být v rámci něho
rovnoměrně rozmístěna,

Čl. 8 odst. 1 Členské státy zajistí, že pro odpadní přenosné baterie a
písm. a)
akumulátory budou zavedeny vhodné systémy sběru.
Tyto systémy:
a) umožní konečným uživatelům odkládat odpadní
přenosné baterie nebo akumulátory na dostupném
sběrném místě v jejich okolí s přihlédnutím k hustotě
obyvatelstva;

b) každé obci, která o zřízení veřejného místa zpětného
odběru projeví zájem (…).
32018L0851

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
Čl. 1 odst. 9
toho, aby každý výrobce nebo organizace vykonávající
bod 3 (Čl.
povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce
8a odst. 3
jménem výrobců:
písm. a) a
b))
a) měli jasně stanovenou působnost z hlediska
územního, výrobkového a materiálového pokrytí, aniž
by se omezovali na ty oblasti, v nichž je sběr odpadů a
nakládání s nimi nejziskovější;
b) zajistili přiměřenou dostupnost systémů sběru
odpadů v oblastech uvedených v písmenu a);

§ 85 odst. 3

(3) Náklady na zpětný odběr, zpracování a recyklaci 32006L0066
odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů nesmějí být
při prodeji nových přenosných baterií nebo akumulátorů
uváděny odděleně.

Čl. 16 odst.
4

§ 86 odst. 1
a2

(1) Výrobce automobilových baterií nebo akumulátorů je 32006L0066
povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr odpadních
automobilových baterií nebo akumulátorů od konečného
uživatele nebo od provozovatele zařízení ke zpracování
vozidel s ukončenou životností, a to bez ohledu na výrobní
značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby
na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento
odběr. V případě odpadních automobilových baterií nebo
akumulátorů z vozidel, která jsou používána v rámci podnikání,
tuto povinnost zajistí výrobce automobilových baterií nebo

Čl. 8 odst. 4
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Náklady na sběr, zpracování a recyklaci nesmějí být
konečným uživatelům při prodeji nových přenosných
baterií a akumulátorů uváděny odděleně.

Členské státy zajistí, že výrobci automobilových baterií
a akumulátorů nebo třetí osoby zřídí systémy pro sběr
odpadních automobilových baterií a akumulátorů u
konečných uživatelů nebo na dostupném sběrném
místě v jejich blízkosti, kde není sběr prováděn podle
systému uvedeného v čl. 5 odst. 1 směrnice
2000/53/ES. V případě automobilových baterií a
akumulátorů ze soukromých vozidel, která nejsou
používána k podnikatelským účelům, nesmí být takové
systémy konečným uživatelům zpoplatněny při
odkládání odpadních baterií nebo akumulátorů ani je

akumulátorů na vlastní náklady nebo uzavřením dohody s
konečným uživatelem o jiném způsobu financování.

nesmí zavazovat ke koupi nové baterie nebo
akumulátoru.

(2) Za účelem splnění povinnosti podle odstavce 1 je výrobce
automobilových baterií nebo akumulátorů povinen zřídit v
každém vyšším územním samosprávném celku nejméně
jedno veřejné místo zpětného odběru na 25 000 obyvatel
tohoto vyššího územního samosprávného celku, přičemž
místa zpětného odběru musí být v rámci něho rovnoměrně
rozmístěna.
32018L0851

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
Čl. 1 odst. 9
toho, aby každý výrobce nebo organizace vykonávající
bod 3 (Čl.
povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce
8a odst. 3
jménem výrobců:
písm. a) a
b))
a) měli jasně stanovenou působnost z hlediska
územního, výrobkového a materiálového pokrytí, aniž
by se omezovali na ty oblasti, v nichž je sběr odpadů a
nakládání s nimi nejziskovější;
b) zajistili přiměřenou dostupnost systémů sběru
odpadů v oblastech uvedených v písmenu a);

§ 86 odst. 1

(1) Výrobce automobilových baterií nebo akumulátorů je 32006L0066
povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr odpadních
automobilových baterií nebo akumulátorů od konečného
uživatele nebo od provozovatele zařízení ke zpracování
vozidel s ukončenou životností, a to bez ohledu na výrobní
značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby
na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento
odběr. V případě odpadních automobilových baterií nebo
akumulátorů z vozidel, která jsou používána v rámci podnikání,
tuto povinnost zajistí výrobce automobilových baterií nebo
akumulátorů na vlastní náklady nebo uzavřením dohody s
konečným uživatelem o jiném způsobu financování.
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Čl. 16 odst.
1a5

1. Členské státy zajistí, že výrobci nebo třetí osoby
jednající jejich jménem pokryjí jakékoli čisté náklady,
které vzniknou při:
a) sběru, zpracování a recyklaci všech odpadních
přenosných baterií a akumulátorů sebraných podle čl. 8
odst. 1 a 2 a
b) sběru, zpracování a recyklaci všech odpadních
průmyslových baterií a akumulátorů sebraných podle čl.
8 odst. 3 a 4.
5. Výrobci a uživatelé průmyslových a automobilových
baterií a akumulátorů mohou uzavírat dohody, v nichž
upraví způsoby financování jinak, než jak je uvedeno v
odstavci 1.

§ 86 odst. 3

(3) Výrobce automobilových baterií nebo akumulátorů, který 32018L0851
plní povinnosti stanovené tímto zákonem v individuálním
systému, není povinen poskytovat kauci podle § 31; to neplatí
pro baterie nebo akumulátory s obsahem lithia.

Čl. 1 odst. 9
bod 3 (Čl.
8a odst. 3
písm. c))

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
toho, aby každý výrobce nebo organizace vykonávající
povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce
jménem výrobců:
(…)

§ 87 odst. 1
a2

(1) Výrobce průmyslových baterií nebo akumulátorů je povinen 32006L0066
zajistit zpětný odběr odpadních průmyslových baterií nebo
akumulátorů stejného typu a určení, jaké uvedl na trh, a to bez
ohledu na jejich chemické složení, bez ohledu na datum jejich
uvedení na trh a bez vazby na koupi nového výrobku. Tuto
povinnost zajistí výrobce průmyslových baterií nebo
akumulátorů na vlastní náklady nebo uzavřením dohody s
konečným uživatelem o jiném způsobu financování.

c) měli potřebné finanční prostředky nebo finanční a
organizační prostředky pro splnění svých povinností
týkajících se rozšířené odpovědnosti výrobce;
Členské státy zajistí, že výrobci průmyslových baterií a
Čl. 8 odst. 3
akumulátorů nebo třetí osoby jednající jejich jménem
nebudou odmítat brát nazpět odpadní průmyslové
baterie a akumulátory od konečných uživatelů, bez
ohledu na jejich chemické složení a původ. Průmyslové
baterie a akumulátory mohou rovněž sbírat nezávislé
třetí osoby.

(2) Výrobce průmyslových baterií nebo akumulátorů, který plní
povinnosti stanovené tímto zákonem v individuálním systému,
není povinen poskytovat kauci podle § 31. To neplatí pro
průmyslové baterie nebo akumulátory s obsahem lithia, u
kterých je výrobce povinen kauci poskytnout, s výjimkou
výrobce vozidel, který plní povinnosti stanovené tímto
zákonem ve vztahu k trakčním bateriím v individuálním
systému.
§ 87 odst. 1

(1) Výrobce průmyslových baterií nebo akumulátorů je povinen 32006L0066
zajistit zpětný odběr odpadních průmyslových baterií nebo
akumulátorů stejného typu a určení, jaké uvedl na trh, a to bez
ohledu na jejich chemické složení, bez ohledu na datum jejich
uvedení na trh a bez vazby na koupi nového výrobku. Tuto
povinnost zajistí výrobce průmyslových baterií nebo
akumulátorů na vlastní náklady nebo uzavřením dohody s
konečným uživatelem o jiném způsobu financování.

Čl. 16 odst.
1a5

1. Členské státy zajistí, že výrobci nebo třetí osoby
jednající jejich jménem pokryjí jakékoli čisté náklady,
které vzniknou při:
a) sběru, zpracování a recyklaci všech odpadních
přenosných baterií a akumulátorů sebraných podle čl. 8
odst. 1 a 2 a
b) sběru, zpracování a recyklaci všech odpadních
průmyslových baterií a akumulátorů sebraných podle čl.
8 odst. 3 a 4.
5. Výrobci a uživatelé průmyslových a automobilových
baterií a akumulátorů mohou uzavírat dohody, v nichž
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upraví způsoby financování jinak, než jak je uvedeno v
odstavci 1.
§ 87 odst. 2

§ 88 odst. 1
písm. a)

(2) Výrobce průmyslových baterií nebo akumulátorů, který plní 32018L0851
povinnosti stanovené tímto zákonem v individuálním systému,
není povinen poskytovat kauci podle § 31. To neplatí pro
průmyslové baterie nebo akumulátory s obsahem lithia, u
kterých je výrobce povinen kauci poskytnout, s výjimkou
výrobce vozidel, který plní povinnosti stanovené tímto
zákonem ve vztahu k trakčním bateriím v individuálním
systému.

Čl. 1 odst. 9
bod 3 (Čl.
8a odst. 3
písm. c))

(1) Poslední prodejce přenosných baterií nebo akumulátorů je 32006L0066
povinen zpětně odebírat odpadní přenosné baterie nebo
akumulátory od konečného uživatele přímo v prodejním místě
po celou provozní dobu, bez nároku na úplatu za tento odběr,
bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich
uvedení na trh a bez vazby na koupi nového výrobku, pokud

Čl. 8 odst. 1 Členské státy zajistí, že pro odpadní přenosné baterie a
písm. b) a c) akumulátory budou zavedeny vhodné systémy sběru.
Tyto systémy:

(…)
c) měli potřebné finanční prostředky nebo finanční a
organizační prostředky pro splnění svých povinností
týkajících se rozšířené odpovědnosti výrobce;

(…)
b) vyžadují, aby distributoři, kteří dodávají přenosné
baterie a akumulátory, bezplatně přijímali nazpět
odpadní přenosné baterie a akumulátory, pokud
hodnocení neprokáže, že existující alternativní systémy
jsou při dosahování environmentálních cílů této
směrnice alespoň stejně účinné. Členské státy tato
hodnocení zveřejní;
c) nesmí být konečným uživatelům zpoplatněny při
odkládání odpadních přenosných baterií nebo
akumulátorů ani je nesmí zavazovat ke koupi nové
baterie nebo akumulátoru;

a) jde o prodejní místo posledního prodejce, jehož ekonomická
činnost je uvedena v příloze č. 4 k tomuto zákonu, a přenosné
baterie nebo akumulátory jsou nabízeny jako stálá součást
prodejního sortimentu, nebo (…)

§ 88 odst. 2

(2) Poslední prodejce, který prodává baterie nebo akumulátory 32006L0066
a u kterého výrobce baterií nebo akumulátorů nezřídil místo
zpětného odběru, je povinen umístit ve svých prodejních
místech viditelně a čitelně informaci o možnosti odevzdání
odpadních baterií nebo akumulátorů nebo o tom, kde lze
odpadní baterie nebo akumulátory odevzdat ke zpětnému
odběru na území obce, městské části nebo městského obvodu
podle místa prodeje. Pokud se na jejich území místo zpětného
odběru nenachází, informuje o místě zpětného odběru
v nejbližší obci, městské části nebo městském obvodě od
svého místa prodeje.
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3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
toho, aby každý výrobce nebo organizace vykonávající
povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce
jménem výrobců:

Čl. 7

Členské státy přijmou při zohlednění dopadu dopravy na
životní prostředí nezbytná opatření k tomu, aby co
nejvíce rozšířily oddělený sběr odpadních baterií a
akumulátorů a minimalizovaly odstraňování baterií a
akumulátorů jako směsný komunální odpad, s cílem
dosáhnout vysoké míry recyklace všech odpadních
baterií a akumulátorů.

§ 87 odst. 1
písm. a)

(1) Výrobce baterií nebo akumulátorů je povinen v rámci
svého systému na vlastní náklady zajistit

32006L0066

Čl. 20 odst.
3

32006L0066

Čl. 12 odst.
1

a) zpracování a recyklaci odpadních baterií nebo akumulátorů,
které zpětně odebral, za použití nejlepších dostupných
technik12) v zařízeních, která dosahují minimální recyklační
účinnosti procesů recyklace stanovené v příloze č. 5 k tomuto
zákonu, vypočtené podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie o prováděcích pravidlech pro výpočet
recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií
a akumulátorů18), a

Pokud členské státy vyžadují, aby distributoři bezplatně
přijímali nazpět odpadní přenosné baterie a
akumulátory podle článku 8, zajistí, aby tito distributoři
informovali konečné uživatele o možnosti odložení
odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů v
jejich prodejních místech.
Členské státy zajistí, že nejpozději do 26. září 2009:
a) výrobci nebo třetí osoby zavedou systémy používající
nejlepší dostupné technologie zpracovávání a recyklace
odpadních baterií a akumulátorů z hlediska ochrany
zdraví a životního prostředí a
b) všechny identifikovatelné baterie a akumulátory
sebrané v souladu s článkem 8 této směrnice nebo se
směrnicí 2002/96/ES jsou zpracovány a recyklovány
prostřednictvím systémů, které vyhovují alespoň
právním předpisům Společenství, především v oblasti
zdraví, bezpečnosti a nakládání s odpady.

____________________
12)

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění
pozdějších předpisů.

Členské státy však v souladu se Smlouvou mohou
ukládat sebrané přenosné baterie nebo akumulátory
obsahující kadmium, rtuť nebo olovo na skládkách nebo
v podzemních skladovacích prostorách, pokud
neexistuje žádný praktický odbyt. Členské státy mohou
v souladu se Smlouvou rovněž ukládat sebrané
přenosné baterie nebo akumulátory obsahující
kadmium, rtuť nebo olovo na skládkách nebo v
podzemních skladovacích prostorách v rámci strategie
postupného útlumu těžkých kovů, která na základě
podrobného
hodnocení
environmentálních,
ekonomických a sociálních dopadů prokáže, že tento
způsob odstranění by měl být upřednostněn před
recyklací.

18)

Nařízení Komise (EU) č. 493/2012 ze dne 11. června 2012, kterým
se stanoví prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti
procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES.

Členské státy toto hodnocení zveřejní a oznámí Komisi
navržená opatření v souladu se směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o
postupu při poskytování informací v oblasti norem a
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technických předpisů a předpisů pro služby informační
společnosti ( 1 ).
____________________
( 1 ) Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice naposledy
pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

32018L0851

Čl. 1 odst. 9
bod 1 (Čl.
8a odst. 1
písm. b))

1.
Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně
těch, které se řídí jinými legislativními akty Unie, členské
státy:
b) v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady
stanoví cíle pro nakládání s odpady zaměřené na
dosažení alespoň kvantitativních cílů, jež pro systém
rozšířené odpovědnosti výrobce stanoví tato směrnice,
směrnice 94/62/ES, 2000/53/ES, 2006/66/ES a
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU
(*4), a stanoví další kvantitativní nebo kvalitativní cíle,
které jsou považovány za relevantní z hlediska systému
rozšířené odpovědnosti výrobce;

32012R0493 Čl. 1

Oblast působnosti
Toto nařízení se použije na procesy recyklace
prováděné s odpadními bateriemi a akumulátory od 1.
ledna 2014.

§ 89 odst. 2
písm. d)

(2) Odpadní baterie nebo akumulátory nesmějí být spalovány 32006L0066
nebo ukládány na skládky všech skupin. Tento zákaz se
nevztahuje na spalování

Čl. 14

Členské státy zakáží odstraňování průmyslových nebo
automobilových baterií a akumulátorů ukládáním na
skládkách nebo spalováním. Zbytky z jakýchkoli baterií
a akumulátorů, které prošly jak zpracováním, tak
recyklací v souladu s čl. 12 odst. 1, však mohou být
odstraněny ukládáním na skládkách nebo spalováním.

(…)
d) odpadu, který vznikl zpracováním a recyklací odpadních
baterií nebo akumulátorů v souladu s tímto zákonem a se
zákonem o odpadech.
§ 89 odst. 3

(3) Odpadní baterie nebo akumulátory mohou být převezeny 32006L0066
přes hranice ke zpracování a recyklaci v souladu s přímo
použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími přepravu
odpadů14) a se zákonem o odpadech. Odpadní baterie nebo
akumulátory, které byly zpětně odebrány v České republice
a vyvezeny
ke
zpracování
a
recyklaci
v souladu
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Odstraňování

Čl. 15 odst.
1a2

1. Zpracování a recyklace mohou být prováděny mimo
dotyčný členský stát nebo mimo Společenství za
předpokladu, že přeprava odpadních baterií a
akumulátorů je v souladu s nařízením Rady (EHS) č.
259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou

s ustanovením věty první do země, která není členským
státem, lze zahrnout do plnění povinností a dosahování
účinnosti podle odstavce 1 písm. a), je-li prokázáno, že proces
recyklace proběhl za podmínek rovnocenných požadavkům
stanoveným tímto zákonem.

odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj
a o její kontrole ( 2 ).
2. Odpadní baterie a akumulátory vyvážené ze
Společenství v souladu s nařízením (EHS) č. 259/93,
nařízením Rady (ES) č. 1420/1999 ze dne 29. dubna
1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro
přepravu některých druhů odpadů do některých
nečlenských zemí OECD ( 3 ), a nařízením Komise (ES)
č. 1547/1999 ze dne 12. července 1999, kterým se
stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č.
259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do
některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD
C(92) 39 v konečném znění ( 1 ), se zahrnou do plnění
povinností a dosahování účinností stanovených v příloze
III této směrnice, pouze pokud se dostatečně prokáže,
že recyklace proběhla za podmínek rovnocenných
požadavkům této směrnice.

____________________
14)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o
přepravě odpadů, v platném znění.

____________________
( 2 ) Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy
pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2557/2001 (Úř. věst. L
349, 31.12.2001, s. 1).
( 3 ) Úř. věst. L 166, 1.7.1999, s. 6. Nařízení naposledy
pozměněné nařízením Komise (ES) č. 105/2005 (Úř. věst. L
20, 22.1.2005, s. 9).
( 1 ) Úř. věst. L 185, 17.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy
pozměněné nařízením (ES) č. 105/2005.

§ 90 odst. 1
a3

(1) Zpracovávat odpadní baterie nebo akumulátory je 32008L0098
oprávněn pouze zpracovatel odpadních baterií nebo
akumulátorů.

Čl. 23 odst.
1

Členské státy vyžadují, aby všechny zařízení nebo
podniky, které plánují provádět zpracování odpadů,
získaly povolení od příslušného orgánu.

(…)
(3) Povolení provozu zařízení ke zpracování odpadních baterií
nebo akumulátorů musí obsahovat podmínky nezbytné ke
splnění požadavků podle odstavce 2 písm. a) až c).

Tato povolení stanoví přinejmenším:
a) druhy a
zpracovávat;

množství

odpadů,

které

je

možné

b) technické a jiné požadavky týkající se dotyčného
místa, a to pro každý druh povolené činnosti;
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c) bezpečnostní a preventivní opatření, jež je třeba
přijmout;
d) postup, jenž je třeba použít pro každý druh činnosti;
e) nezbytné činnosti v oblasti sledování a kontroly;
f) nezbytná ustanovení o ukončení provozu a následné
péči.
32006L0066

Čl. 12 odst.
1 písm. b)

Členské státy zajistí, že nejpozději do 26. září 2009:
(…)
všechny identifikovatelné baterie a akumulátory sebrané
v souladu s článkem 8 této směrnice nebo se směrnicí
2002/96/ES
jsou
zpracovány
a
recyklovány
prostřednictvím systémů, které vyhovují alespoň
právním předpisům Společenství, především v oblasti
zdraví, bezpečnosti a nakládání s odpady.

§ 90 odst. 2
písm. a) a
b)

(2) Zpracovatel odpadních baterií nebo akumulátorů je 32006L0066
kromě povinností stanovených zákonem o odpadech povinen
a)

Čl. 12 odst.
2 a Příloha
III část A

2. Zpracování musí splňovat minimální požadavky
stanovené v příloze III části A.

vyjmout z odpadních baterií nebo akumulátorů všechny
kapaliny a kyseliny,
PŘÍLOHA III

b)

§ 90 odst. 2
písm. c)

Podrobné požadavky na zpracování a recyklaci

při zpracování nebo jakémkoli jiném nakládání v zařízení
ke zpracování odpadních baterií nebo akumulátorů
soustřeďovat nebo skladovat odpadní baterie nebo
akumulátory na plochách s nepropustným povrchem a
vhodným nepropustným pokrytím nebo ve vhodných
nádobách,

ČÁST A: ZPRACOVÁNÍ
1. Zpracování musí zahrnovat minimálně vyjmutí všech
kapalin a kyselin.
2. Zpracování a jakékoli skladování ve
zpracovatelských zařízeních, včetně dočasného
skladování, se musí uskutečňovat na plochách s
nepropustným povrchem a vhodným nepropustným
pokrytím nebo ve vhodných nádobách.

(2) Zpracovatel odpadních baterií nebo akumulátorů je 32006L0066
kromě povinností stanovených zákonem o odpadech povinen
(…)
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Čl. 12 odst.
4

Procesy recyklace musí nejpozději do 26. září 2011
dosahovat recyklační účinnosti a splňovat související
ustanovení, jak jsou uvedeny v příloze III části B.

c) při recyklaci odpadních baterií nebo akumulátorů
dosáhnout minimální recyklační účinnosti procesů
recyklace stanovené v příloze č. 5 k tomuto zákonu,
32018L0851

§ 94 odst. 1

§ 94 odst. 2

(1) Výrobce protektorovaných pneumatik plní povinnosti 32018L0851
výrobce
pneumatik
podle
tohoto
zákona
pouze
k protektorovaným pneumatikám, které před provedením
protektorování pocházely ze zpětného odběru nebo byly
dovezeny ze zahraničí, popřípadě k novým pneumatikám,
které současně uvádí na trh.

(2) Výrobce protektorovaných pneumatik, který současně 32018L0851
uvádí na trh nové pneumatiky, vede evidenci podle § 27 odst.
1 písm. a) zvlášť pro nové a pro protektorované pneumatiky
podle odstavce 1.
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Čl. 1 odst. 9
bod 1 (Čl.
8a odst. 1
písm. b))

1.
Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně
těch, které se řídí jinými legislativními akty Unie, členské
státy:
b) v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady
stanoví cíle pro nakládání s odpady zaměřené na
dosažení alespoň kvantitativních cílů, jež pro systém
rozšířené odpovědnosti výrobce stanoví tato směrnice,
směrnice 94/62/ES, 2000/53/ES, 2006/66/ES a
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU
(*4), a stanoví další kvantitativní nebo kvalitativní cíle,
které jsou považovány za relevantní z hlediska systému
rozšířené odpovědnosti výrobce;

1. Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené
Čl. 1 odst. 9
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně
bod 1 (Čl.
těch, které se řídí jinými legislativními akty Unie,
8a odst. 1
členské státy:
písm. a))
a) jasně vymezí úlohy a povinnosti všech příslušných
zúčastněných subjektů, včetně výrobců uvádějících
výrobky na trh členského státu, organizací
vykonávajících povinnosti vyplývající z rozšířené
odpovědnosti výrobce jménem výrobců, soukromých
nebo veřejných zpracovatelů odpadu, místních orgánů
a v příslušných případech provozovatelů zařízení pro
opětovné použití a přípravu k opětovnému použití a
podniků sociální ekonomiky;
Čl. 1 odst. 9 1.Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené odpovědnosti
bod 1 (Čl.
výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně těch, které se
8a odst. 1
řídí jinými legislativními akty Unie, členské státy:
písm. c))
(…)
c) zajistí, aby byl zaveden systém podávání zpráv za
účelem sběru údajů o výrobcích uváděných na trh
členského státu výrobci, na něž se vztahuje rozšířená

odpovědnost výrobce, a údajů o sběru a zpracování
odpadů vzniklých z těchto výrobků, v příslušných
případech s upřesněním toků odpadních materiálů,
jakož i jiných údajů relevantních pro účely písmene b);
§ 94 odst. 3

§ 95

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba smí předat 32008L0098
protektorované pneumatiky k opětovnému použití, jestliže byly ve znění
opotřebované části pneumatik obnoveny studenou nebo 32018L0851
teplou metodou protektorování a splňují podmínky stanovené
zákonem o odpadech, za nichž odpad přestává být odpadem.

§ 95

32018L0851

Informace pro konečné uživatele
Výrobce pneumatik je povinen prostřednictvím posledních
prodejců na vlastní náklady písemně informovat konečné
uživatele o
a) požadavku, aby odpadní pneumatiky nebyly odstraňovány
jako netříděný komunální odpad, ale byly odevzdány na
místech k tomu určených v souladu s tímto zákonem, a
b) způsobu zajištění zpětného odběru.

§ 97 odst. 1
písm. a)

(1) Výrobce pneumatik je povinen

32008L0098

a) zajistit na vlastní náklady zpětný odběr odpadních
pneumatik od konečného uživatele, a to bez ohledu na výrobní
značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby
na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento
odběr, a

Čl. 11 odst.
1 první
pododstavec

1. Členské státy přijmou opatření na podporu činností
týkajících se přípravy k opětovnému použití, zejména
zaváděním a podporou sítí pro přípravu k opětovnému
použití a opravy, umožněním přístupu těchto sítí – je-li
to slučitelné s řádným nakládáním s odpady – k odpadu
nacházejícímu se ve sběrných systémech nebo
zařízeních, který by mohl být připraven k opětovnému
použití, ale tyto systémy nebo zařízení jej k přípravě k
opětovnému použití neurčily, a podporou využívání
ekonomických nástrojů, kritérií pro zadávání zakázek,
množstevních cílů nebo jiných opatření.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
Čl. 1 odst. 9
toho, aby držitelé odpadů, na které se zaměřují
bod 2 (čl.
systémy rozšířené odpovědnosti výrobce zavedené v
8a odst. 2)
souladu s čl. 8 odst. 1, byli informováni o opatřeních na
předcházení vzniku odpadů, centrech pro opětovné
použití a pro přípravu k opětovnému použití, systémech
zpětného odběru a sběru odpadu a o předcházení
znečišťování odpadky. Členské státy rovněž přijmou
opatření zaměřená na vytváření pobídek pro držitele
odpadů, aby plnili svou povinnost odevzdávat své
odpady do již existujících systémů tříděného sběru, a to
zejména prostřednictvím případných ekonomických
pobídek nebo regulací.
Čl. 8 odst. 1 S cílem posílit předcházení vzniku odpadů, jejich
opětovné použití, recyklaci a jiné využití odpadů mohou
členské státy přijmout legislativní nebo nelegislativní
opatření k zajištění toho, aby se na všechny fyzické
nebo právnické osoby, které profesionálně vyvíjejí,
vyrábějí, zpracovávají, upravují, prodávají nebo
dovážejí výrobky (výrobci výrobků) vztahovala
rozšířená odpovědnost výrobce.
Tato opatření mohou zahrnovat přijímání vrácených
výrobků a odpadu, který zůstává po použití těchto
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výrobků, jakož i následné nakládání s odpadem a
finanční odpovědnost za tyto činnosti. Tato opatření
mohou rovněž zahrnovat povinnost poskytnout veřejně
dostupné informace týkající se rozsahu, v jakém je
výrobek opětovně použitelný a recyklovatelný.

§ 97 odst. 1
písm. b)

(1) Výrobce pneumatik je povinen

32008L0098

Čl. 15 odst.
3

32018L0851

Čl. 1 odst. 9
bod 1 (Čl.
8a odst. 1
písm. b))

(…)
b) dosáhnout v každém kalendářním roce minimální úrovně
zpětného odběru odpadních pneumatik v rozsahu stanoveném
v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

§ 97 odst. 2

(2) Za účelem splnění povinností podle odstavce 1 je výrobce 32018L0851
pneumatik povinen zřídit na vlastní náklady nejméně jedno
veřejné místo zpětného odběru
a) v každém vyšším územním samosprávném celku na 25 000
obyvatel tohoto vyššího územního samosprávného celku,
přičemž místa zpětného odběru musí být v rámci něho
rovnoměrně rozmístěna a
b) v každé obci, která o zřízení veřejného místa zpětného
odběru projeví zájem, (…)

§ 98 odst. 1
písm. a)

(1) Výrobce pneumatik je povinen zajistit

Členské státy mohou rozhodnout v souladu s článkem
8, že odpovědnost za zajištění nakládání s odpady má
nést částečně nebo plně výrobce výrobku, z něhož se
stal odpad, a že tuto odpovědnost sdílejí i distributoři
tohoto výrobku.
1. Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně
těch, které se řídí jinými legislativními akty Unie, členské
státy:
b) v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady
stanoví cíle pro nakládání s odpady zaměřené na
dosažení alespoň kvantitativních cílů, jež pro systém
rozšířené odpovědnosti výrobce stanoví tato směrnice,
směrnice 94/62/ES, 2000/53/ES, 2006/66/ES a
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU
(*4), a stanoví další kvantitativní nebo kvalitativní cíle,
které jsou považovány za relevantní z hlediska systému
rozšířené odpovědnosti výrobce;

3. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění
Čl. 1 odst. 9
toho, aby každý výrobce nebo organizace vykonávající
bod 3 (Čl.
povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce
8a odst. 3
jménem výrobců:
písm. a) a
b))
a) měli jasně stanovenou působnost z hlediska
územního, výrobkového a materiálového pokrytí, aniž
by se omezovali na ty oblasti, v nichž je sběr odpadů a
nakládání s nimi nejziskovější;
b) zajistili přiměřenou dostupnost systémů sběru
odpadů v oblastech uvedených v písmenu a);

32008L0098
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Čl. 8 odst. 1 S cílem posílit předcházení vzniku odpadů, jejich
opětovné použití, recyklaci a jiné využití odpadů mohou
členské státy přijmout legislativní nebo nelegislativní

opatření k zajištění toho, aby se na všechny fyzické
nebo právnické osoby, které profesionálně vyvíjejí,
vyrábějí, zpracovávají, upravují, prodávají nebo
dovážejí výrobky (výrobci výrobků) vztahovala
rozšířená odpovědnost výrobce.

na vlastní náklady v rámci svého systému využití odpadních
pneumatik, které zpětně odebral, (…)

Tato opatření mohou zahrnovat přijímání vrácených
výrobků a odpadu, který zůstává po použití těchto
výrobků, jakož i následné nakládání s odpadem a
finanční odpovědnost za tyto činnosti. Tato opatření
mohou rovněž zahrnovat povinnost poskytnout veřejně
dostupné informace týkající se rozsahu, v jakém je
výrobek opětovně použitelný a recyklovatelný.

§ 98 odst. 1
písm. b)

(1) Výrobce pneumatik je povinen zajistit

Čl. 15 odst.
3

32018L0851

Čl. 1 odst. 9
bod 1 (Čl.
8a odst. 1
písm. b))

1. Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně
těch, které se řídí jinými legislativními akty Unie, členské
státy:
b) v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady
stanoví cíle pro nakládání s odpady zaměřené na
dosažení alespoň kvantitativních cílů, jež pro systém
rozšířené odpovědnosti výrobce stanoví tato směrnice,
směrnice 94/62/ES, 2000/53/ES, 2006/66/ES a
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU
(*4), a stanoví další kvantitativní nebo kvalitativní cíle,
které jsou považovány za relevantní z hlediska systému
rozšířené odpovědnosti výrobce;

Čl. 23 odst.
1

Členské státy vyžadují, aby všechny zařízení nebo
podniky, které plánují provádět zpracování odpadů,
získaly povolení od příslušného orgánu.

(…)
b) v každém kalendářním roce využití zpětně odebraných
odpadních pneumatik minimálně v rozsahu stanoveném
v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

§ 98 odst. 3

Členské státy mohou rozhodnout v souladu s článkem
8, že odpovědnost za zajištění nakládání s odpady má
nést částečně nebo plně výrobce výrobku, z něhož se
stal odpad, a že tuto odpovědnost sdílejí i distributoři
tohoto výrobku.

32008L0098

(3) Zpracovávat odpadní pneumatiky je oprávněn pouze 32008L0098

zpracovatel odpadních pneumatik.

Tato povolení stanoví přinejmenším:
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a) druhy a
zpracovávat;

množství

odpadů,

které

je

možné

b) technické a jiné požadavky týkající se dotyčného
místa, a to pro každý druh povolené činnosti;
c) bezpečnostní a preventivní opatření, jež je třeba
přijmout;
d) postup, jenž je třeba použít pro každý druh činnosti;
e) nezbytné činnosti v oblasti sledování a kontroly;
f) nezbytná ustanovení o ukončení provozu a následné
péči.
§ 101

§ 101

Čl. 3 odst. 1

32000L0053

Čl. 2 bod 1

Pro účely této směrnice se rozumí:
„vozidlem“ jakékoli vozidlo kategorie M 1 nebo N 1
vymezené v příloze II části A směrnice 70/156/EHS a
tříkolová motorová vozidla vymezená ve směrnici
92/61/EHS, avšak s výjimkou motorových tříkolek;

32000L0053

Čl. 2 bod 2

Pro účely této směrnice se rozumí:

Působnost
Tato hlava se použije na všechna vozidla a vozidla
s ukončenou životností, včetně jejich částí a odpadů z nich
vzniklých, a nakládání s nimi, s výjimkou vozidel uvedených v
§ 2 odst. 3 písm. k).

§ 102 písm.
a)

Pro účely této hlavy se rozumí

Tato směrnice se vztahuje na vozidla a na vozidla s
ukončenou životností včetně jejich součástí a materiálů.
Toto ustanovení se použije, aniž je dotčen čl. 5 odst. 4
třetí pododstavec, nezávisle na způsobu, jakým bylo
vozidlo udržováno nebo opravováno během používání,
a nezávisle na tom, zda je vozidlo vybaveno součástmi,
které dodává výrobce nebo jinými součástmi, jejichž
montáž jako náhradních nebo výměnných dílů splňuje
příslušná ustanovení Společenství nebo členských
států.

32000L0053

a) vybraným vozidlem vozidlo kategorie M1 nebo N1 nebo
tříkolové motorové vozidlo, s výjimkou motorových tříkolek,
podle právních předpisů upravujících schvalování technické
způsobilosti a technické podmínky provozu vozidel na
pozemních komunikacích20),
____________________
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích.
20)

§ 102 písm.
b)

Pro účely tohoto zákona se rozumí
(…)
b) vybraným vozidlem s ukončenou životností vybrané vozidlo,
které se stalo odpadem,

(…)
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„vozidlem s ukončenou životností“ vozidlo, které je
odpadem ve smyslu čl. 1 písm. a) směrnice
75/442/EHS;
§ 102 písm.
f)

Pro účely tohoto zákona se rozumí

32000L0053

(…)

Pro účely tohoto zákona se rozumí
(…)

Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„zpracováním“ jakákoli činnost po předání vozidla s
ukončenou životností do zařízení pro odstranění
znečišťujících látek, pro demontáž, hrubé rozdělení,
drcení, využití nebo pro přípravu na odstranění odpadu
z drcení, a všechny další operace prováděné pro
využití nebo odstranění vozidla s ukončenou životností
a jeho součástí;

f) zpracováním vozidel s ukončenou životností jakákoli činnost
prováděná po převzetí vozidla s ukončenou životností
v zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností za
účelem odstranění nebezpečných látek, demontáže, hrubého
rozdělení, drcení, využití nebo přípravy na odstranění odpadu
z drcení a všechny další operace prováděné za účelem využití
nebo odstranění vozidla s ukončenou životností a jeho částí,
§ 102 písm.
l)

Čl. 2 bod 5

32000L0053
ve znění
32008L0112

a) nebezpečnou látkou jakákoliv látka klasifikovaná jako
nebezpečná podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek
a směsí21), která splňuje kritéria pro zařazení do
některé z tříd a kategorií nebezpečnosti uvedených v
příloze I tohoto předpisu Evropské unie v

Čl. 2 bod 11 Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„nebezpečnou látkou“ jakákoli látka, která splňuje kritéria
některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti
stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, označování a balení látek a směsí ( 1 ):
a) třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a
B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1
a 2, 2.15 typy A až F;

1. části 2 oddílech 2.1 až 2.4 nebo 2.6 až 2.8, pokud jde
o typ A nebo B, 2.9, 2.10, 2.12 nebo 2.13, pokud jde o
kategorie 1 nebo 2, 2.14, pokud jde o kategorie 1 nebo
2, nebo 2.15, pokud jde o typy A až F,

b) třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění „nepříznivé
účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj“, 3.8
členění „jiné než narkotické účinky“, 3.9 a 3.10;

2. části 3 oddílech 3.1 až 3.6, 3.7, pokud má nepříznivé
účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj,
3.8, pokud má jiné než narkotické účinky, 3.9 nebo
3.10,

c) třída nebezpečnosti 4.1;
d) třída nebezpečnosti 5.1;
____________________
( 1 ) Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

3. části 4 oddíle 4.1, nebo
4. části 5 oddíle 5.1.
____________________
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21)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne
16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o
změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně
nařízení (ES) č. 1907/2006.

§ 103 odst.
1

(1) Pokud by převzetí vybraného vozidla s ukončenou 32000L0053
životností, s výjimkou tříkolového motorového vozidla,
obsahujícího všechny podstatné části osobou oprávněnou ke
sběru vozidel s ukončenou životností bylo pro konečného
uživatele zpoplatněno v důsledku toho, že má nulovou nebo
zápornou tržní hodnotu, je výrobce vybraných vozidel povinen

Čl. 5 odst. 4 Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby předání
vozidla autorizovanému zpracovatelskému zařízení v
souladu s odstavcem 3 probíhalo bez jakýchkoli výdajů
pro posledního držitele nebo vlastníka vozidla v
důsledku toho, že vozidlo má nulovou nebo zápornou
tržní hodnotu.

a) hradit zpracovateli vozidel s ukončenou životností
veškeré náklady nebo jejich podstatnou část spojené
s převzetím vybraných vozidel s ukončenou životností
vlastní značky nebo jejich částí, nebo

Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby výrobci
hradili veškeré náklady na provádění tohoto opatření
nebo jejich podstatnou část nebo aby přijímali vozidla s
ukončenou životností za stejných podmínek, jaké jsou
uvedeny v prvním pododstavci.

b) bezplatně odebírat vybraná vozidla s ukončenou
životností vlastní značky a za tím účelem zajistit
přiměřeně dostupnou síť sběrných míst.

Členské státy mohou stanovit, že předávání vozidel s
ukončenou životností nebude zcela zdarma, pokud
vozidlo s ukončenou životností neobsahuje podstatné
součásti vozidla, zejména motor a karoserii nebo
obsahuje odpad, který byl k němu přidán.
Komise pravidelně kontroluje provádění prvního
pododstavce, aby zajistila, že nepovede k narušení
trhu, a bude-li to nezbytné navrhne Evropskému
parlamentu a Radě změnu tohoto ustanovení.

§ 103 odst.
3

(3) Výrobce vybraných vozidel je povinen do 6 měsíců od 32000L0053 Čl. 2 odst.

Pro účely této směrnice se rozumí:

uvedení každého nového typu vybraného vozidla na trh
poskytnout zpracovatelům vozidel s ukončenou životností
veškeré informace nezbytné pro demontáž a správné
zpracování vybraného vozidla s ukončenou životností šetrné
vůči životnímu prostředí, zejména s ohledem na obsažené
nebezpečné látky, a to ve formě příruček, na technickém nosiči
dat nebo prostřednictvím k tomuto účelu vytvořeného
informačního systému. Tím není dotčena ochrana obchodního

(…)

13

„informacemi pro demontáž“ všechny informace
požadované pro správné zpracování vozidel s
ukončenou životností šetrné vůči životnímu prostředí.
Tyto
informace
poskytují
autorizovaným
zpracovatelským zařízením výrobci vozidel a jejich
součástí v podobě příruček nebo s využitím
elektronických médií (např. CD-ROM, on-line služby).
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tajemství a průmyslového vlastnictví výrobce vybraných
32000L0053
vozidel podle jiných právních předpisů22).

Čl. 8 odst. 3

____________________
22)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne
16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o
změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně
nařízení (ES) č. 1907/2006.

§ 103 odst.
4

(4) Výrobce vybraných vozidel je povinen při uvedení nového 32000L0053
typu vybraného vozidla na trh zveřejnit a zpřístupnit formou
propagačních materiálů konečným uživatelům informace o

Čl. 9 odst. 2 Členské státy požadují, aby dotčené hospodářské
subjekty v každém případě zveřejňovaly informace o:
— projektech vozidel a jejich součástech s ohledem na
možnost jejich využití a recyklace,

a) konstrukci vybraných vozidel a jejich částí s ohledem
na možnost jejich využití,

— zpracování vozidel s ukončenou životností způsobem
šetrným k životnímu prostředí, zejména o odčerpání
všech kapalin a informace pro demontáž,
— vývoji a optimalizaci způsobů opětného použití,
recyklace a využití vozidel s ukončenou životností a
jejich součástí,

b) zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností
způsobem šetrným k životnímu prostředí, zejména o
odčerpání všech kapalin a postupech pro demontáž,

— pokroku dosaženém v oblasti využití a recyklace s
cílem snížit množství odpadu k odstranění a zvýšit míru
jeho využití a recyklace.

c) vývoji a optimalizaci způsobů opětovného použití
vybraných vozidel a jejich částí a využití vybraných
vozidel s ukončenou životností a jejich částí a

Výrobce musí tyto informace zpřístupnit potenciálním
kupcům vozidel. Informace jsou začleněny do
propagačních materiálů zveřejněných při uvádění
nového vozidla na trh.

d) pokroku dosaženém v oblasti využití vybraných
vozidel s ukončenou životností s cílem snížit množství
odpadu k odstranění a zvýšit míru jeho využití.
§ 103 odst.
5

Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby výrobci
poskytovali pro každý typ nového vozidla uvedeného
na trh informace pro demontáž ve lhůtě šesti měsíců po
tomto uvedení na trh. Tyto informace uvádí v rozsahu
potřebném pro zpracovatelská zařízení, aby splnila
povinnosti podle této směrnice, jednotlivé součásti a
materiály vozidla a umístění všech nebezpečných látek
ve vozidlech, zejména pro splnění cílů uvedených v
článku 7.

(5) Výrobce systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo 32000L0053
samostatného technického celku vozidla23) určených pro
vybraná vozidla je povinen poskytovat zpracovatelům
vybraných vozidel s ukončenou životností na jejich vyžádání
přiměřené informace pro demontáž, skladování a zkoušky
dílů, které lze opětovně použít. Tím není dotčena ochrana
obchodního tajemství a průmyslového vlastnictví výrobce dílů
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Čl. 8 odst. 4

Aniž je dotčeno obchodní a průmyslové tajemství,
přijmou členské státy opatření nezbytná, aby výrobci
součástí používaných ve vozidlech poskytovali
autorizovaným zpracovatelským zařízením v rozsahu
požadovaném těmito zařízeními příslušné informace
pro demontáž, skladování a zkoušky součástí, které lze
opětně použít.

používaných ve vybraných vozidlech podle jiných právních
předpisů22).
____________________
22)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne
16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o
změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně
nařízení (ES) č. 1907/2006.
23)

§ 2 odst. 9 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

Členské státy rovněž přijmou opatření nezbytná, aby
všechna vozidla s ukončenou životností byla předána
do autorizovaných zpracovatelských zařízení.

§ 104 odst.
1

(1) Každý, kdo se zbavuje vozidla s ukončenou životností nebo 32000L0053
jeho části, je smí předat pouze osobě oprávněné ke sběru
vozidel s ukončenou životností. (…)

Čl. 5 odst. 2

§ 106 odst.
1 až 3

(1) K převzetí vozidla s ukončenou životností je 32000L0053
oprávněn pouze provozovatel zařízení ke sběru vozidel ve znění
32018L0849
s ukončenou životností, nestanoví-li tento zákon jinak.

Čl. 6 odst. 1 1. Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem
a2
zajistit, aby všechna vozidla s ukončenou životností byla
skladována (i dočasně) a zpracovávána v souladu s
hierarchií způsobů nakládání s odpady a s obecnými
požadavky stanovenými v článku 4 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2008/98//ES (*1) a v
souladu s minimálními technickými požadavky
stanovenými v příloze I této směrnice, aniž jsou dotčeny
vnitrostátní předpisy o ochraně zdraví a životního
prostředí.

(2) Ke zpracování vozidel s ukončenou životností je
oprávněn pouze zpracovatel vozidel s ukončenou životností.
(…)
(3) Zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností a
zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou životností lze
provozovat pouze na základě povolení provozu zařízení
určeného pro nakládání s tímto druhem odpadu (dále jen
„povolení provozu zařízení ke sběru nebo zpracování vozidel
s ukončenou životností“).

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby všechna
zařízení nebo podniky, které provádějí zpracovatelské
operace, získaly povolení od příslušných orgánů nebo
aby u nich byly registrovány v souladu s články 9, 10 a
11 směrnice 75/442/EHS.
Odchylka od požadavku na povolení uvedená v čl. 11
odst. 1 písm. b) směrnice 75/442/EHS může být
uplatněna pro operace využití odpadu z vozidel s
ukončenou životností po jejich zpracování v souladu s
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přílohou I bodem 3 této směrnice, pokud příslušné
orgány před registrací prověří:
a) druh a množství odpadu ke zpracování;
b) obecné technické požadavky, které mají být
dodržovány;
c) potřebná bezpečnostní opatření
pro dosažení cílů uvedených v článku 4 směrnice
75/442/EHS. Tato inspekce se koná jednou ročně.
Členské státy, které výjimku využijí, oznámí výsledky
Komisi.
_______________________
(*1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze
dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých
směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

§ 107 odst.
4

Povolení provozu zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou 32000L0053
životností musí obsahovat podmínky nezbytné ke splnění
požadavků podle § 109 odst. 1, § 109 odst. 2 písm. a), b) a d)
a § 109 odst. 3.

Čl. 6 odst. 4 Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby povolení
nebo registrace uvedené v odstavci 2 zahrnovaly
všechny podmínky nutné pro splnění požadavků podle
odstavců 1, 2 a 3.

§ 108 odst.
1 písm. a)

(1) Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou 32000L0053
životností je kromě povinností stanovených zákonem o
odpadech povinen

Čl. 5 odst. 1 Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby:

a) převzít veškerá vozidla s ukončenou životností a jejich části,

§ 108 odst.
1 písm. b)

(1) Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou 32000L0053
životností je kromě povinností stanovených zákonem o
odpadech povinen
(…)
b) převzít vozidla s ukončenou životností bezplatně, pokud
obsahují všechny podstatné části a neobsahují přidaný odpad,
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— hospodářské subjekty zavedly systémy sběru všech
vozidel s ukončenou životností, a je-li to technicky
možné, i sběru použitých dílů tvořících odpad a
vyjmutých z osobních automobilů při jejich opravách;
— byla na jejich území vhodným způsobem dostupná
sběrná zařízení.
Čl. 5 odst. 4 Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby předání
vozidla autorizovanému zpracovatelskému zařízení v
souladu s odstavcem 3 probíhalo bez jakýchkoli výdajů
pro posledního držitele nebo vlastníka vozidla v
důsledku toho, že vozidlo má nulovou nebo zápornou
tržní hodnotu.

Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby výrobci
hradili veškeré náklady na provádění tohoto opatření
nebo jejich podstatnou část nebo aby přijímali vozidla s
ukončenou životností za stejných podmínek, jaké jsou
uvedeny v prvním pododstavci.
Členské státy mohou stanovit, že předávání vozidel s
ukončenou životností nebude zcela zdarma, pokud
vozidlo s ukončenou životností neobsahuje podstatné
součásti vozidla, zejména motor a karoserii nebo
obsahuje odpad, který byl k němu přidán.
Komise pravidelně kontroluje provádění prvního
pododstavce, aby zajistila, že nepovede k narušení
trhu, a bude-li to nezbytné navrhne Evropskému
parlamentu a Radě změnu tohoto ustanovení.
§ 108 odst.
1 písm. c)

(1) Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou 32000L0053
životností je kromě povinností stanovených zákonem o
odpadech povinen
(…)
c) vystavit potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou životností
nebo neúplného vozidla, byla-li porovnáním údajů uvedených
v technickém průkazu vozidla se skutečnými údaji
odevzdávaného vozidla s ukončenou životností zjištěna shoda
v identifikačním čísle vozidla (VIN);

Čl. 5 odst. 3 Členské státy zavedou systém, podle něhož lze vyřadit
vozidlo s ukončenou životností z registru pouze po
předložení osvědčení o likvidaci vozidla. Toto osvědčení
se uděluje držiteli nebo vlastníkovi při převozu vozidla s
ukončenou životností do zpracovatelského zařízení.
Zpracovatelská zařízení, která získala povolení v
souladu s článkem 6, jsou oprávněna udělovat
osvědčení o likvidaci vozidla. Členské státy mohou
povolit výrobcům, prodejcům a subjektům provádějícím
sběr zmocněným autorizovaným zpracovatelským
zařízením udělovat osvědčení o likvidaci vozidla, pokud
zaručí, že vozidlo s ukončenou životností bude
převezeno do autorizovaného zpracovatelského
zařízení, a pokud budou zaregistrováni u orgánů veřejné
moci.
Udělování
osvědčení
o
likvidaci
vozidla
zpracovatelskými zařízeními nebo prodejci nebo
subjekty provádějícími sběr zmocněnými autorizovaným
zpracovatelským zařízením je neopravňuje požadovat
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finanční náhrady s výjimkou případů výslovně určených
členskými státy.
Členské státy, které nemají ke dni vstupu této směrnice
v platnost systém vyřazování z registru, zavedou
systém, podle něhož je osvědčení o likvidaci vozidla
ohlášeno dotčenému příslušnému orgánu při převozu
vozidla s ukončenou životností do zpracovatelského
zařízení, a vyhoví podmínkám tohoto odstavce.
Členské státy, které využijí tohoto pododstavce,
uvědomí Komisi o důvodech této volby.
§ 108 odst.
1 písm. i)

(1) Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou 32000L0053
životností je kromě povinností stanovených zákonem o
odpadech povinen

Čl. 6 odst. 1

(…)
i) soustřeďovat a skladovat vozidla s ukončenou životností
v souladu s technickými požadavky,
§ 108 odst.
1 písm. j)

(1) Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou 32000L0053
životností je kromě povinností stanovených zákonem o
odpadech povinen

Čl. 5 odst. 2

Členské státy přijmou opatření, aby všechna vozidla s
ukončenou životností byla skladována (i dočasně) a
zpracovávána v souladu s obecnými požadavky
stanovenými v článku 4 směrnice 75/442/EHS a v
souladu s minimálními technickými požadavky
stanovenými v příloze I této směrnice, aniž jsou
dotčeny vnitrostátní předpisy upravující ochranu zdraví
a životního prostředí.
Členské státy rovněž přijmou opatření nezbytná, aby
všechna vozidla s ukončenou životností byla předána
do autorizovaných zpracovatelských zařízení.

(…)
j) zajistit předání vozidla s ukončenou životností ke zpracování
pouze zpracovateli vozidel s ukončenou životností, pokud jím
není sám,
§ 108 odst.
1 písm. k)

(1) Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou 32008L0098
životností je kromě povinností stanovených zákonem o ve znění
32018L0851
odpadech povinen
(…)
k) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech
nakládání s nimi a zasílat příslušnému správnímu úřadu
hlášení o druzích a množství odpadů a o způsobech nakládání

Čl. 35 odst.
1

1. Zařízení a podniky uvedené v čl. 23 odst. 1, původci
nebezpečného odpadu a zařízení a podniky, které na
profesionálním základě provádějí sběr nebo přepravu
nebezpečných odpadů, obchodují s nebezpečným
odpadem nebo jej zprostředkovávají, vedou
chronologické záznamy o:
a) množství, povaze a původu daného odpadu a o
množství výrobků a materiálů, které jsou výsledkem
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s nimi, pokud jde o převzatá vozidla s ukončenou životností a
vozidla s ukončenou životností předaná ke zpracování a o jiné
odpady, za podmínek stanovených zákonem o odpadech a v
rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva,

přípravy k opětovnému použití, recyklace a dalších
způsobů využití, a
b) tam, kde je to relevantní, o místě určení, četnosti
sběru, způsobu přepravy a předpokládaných
způsobech zpracování odpadu.
Uvedené údaje zpřístupní příslušným orgánům
prostřednictvím elektronického registru nebo registrů,
které mají být zřízeny podle odstavce 4 tohoto článku.

§ 108 odst.
2

(2) Provozovatel zařízení ke sběru vozidel s ukončenou 32000L0053
životností nesmí vybírat úplatu za vystavení potvrzení o
převzetí podle odstavce 1 písm. c).

Čl. 5 odst. 3 Členské státy zavedou systém, podle něhož lze vyřadit
vozidlo s ukončenou životností z registru pouze po
předložení osvědčení o likvidaci vozidla. Toto osvědčení
se uděluje držiteli nebo vlastníkovi při převozu vozidla s
ukončenou životností do zpracovatelského zařízení.
Zpracovatelská zařízení, která získala povolení v
souladu s článkem 6, jsou oprávněna udělovat
osvědčení o likvidaci vozidla. Členské státy mohou
povolit výrobcům, prodejcům a subjektům provádějícím
sběr zmocněným autorizovaným zpracovatelským
zařízením udělovat osvědčení o likvidaci vozidla, pokud
zaručí, že vozidlo s ukončenou životností bude
převezeno do autorizovaného zpracovatelského
zařízení, a pokud budou zaregistrováni u orgánů veřejné
moci.
Udělování
osvědčení
o
likvidaci
vozidla
zpracovatelskými zařízeními nebo prodejci nebo
subjekty provádějícími sběr zmocněnými autorizovaným
zpracovatelským zařízením je neopravňuje požadovat
finanční náhrady s výjimkou případů výslovně určených
členskými státy.

Členské státy, které nemají ke dni vstupu této směrnice
v platnost systém vyřazování z registru, zavedou
systém, podle něhož je osvědčení o likvidaci vozidla
ohlášeno dotčenému příslušnému orgánu při převozu
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vozidla s ukončenou životností do zpracovatelského
zařízení, a vyhoví podmínkám tohoto odstavce.
Členské státy, které využijí tohoto pododstavce,
uvědomí Komisi o důvodech této volby.
§ 108 odst.
3 písm. a)

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou

32000L0053

a) náležitosti potvrzení o převzetí vozidla s ukončenou
životností nebo neúplného vozidla podle odstavce 1 písm. c),

Čl. 5 odst. 3 Členské státy zavedou systém, podle něhož lze vyřadit
vozidlo s ukončenou životností z registru pouze po
předložení osvědčení o likvidaci vozidla. Toto osvědčení
se uděluje držiteli nebo vlastníkovi při převozu vozidla s
ukončenou životností do zpracovatelského zařízení.
Zpracovatelská zařízení, která získala povolení v
souladu s článkem 6, jsou oprávněna udělovat
osvědčení o likvidaci vozidla. Členské státy mohou
povolit výrobcům, prodejcům a subjektům provádějícím
sběr zmocněným autorizovaným zpracovatelským
zařízením udělovat osvědčení o likvidaci vozidla, pokud
zaručí, že vozidlo s ukončenou životností bude
převezeno do autorizovaného zpracovatelského
zařízení, a pokud budou zaregistrováni u orgánů veřejné
moci.
Udělování
osvědčení
o
likvidaci
vozidla
zpracovatelskými zařízeními nebo prodejci nebo
subjekty provádějícími sběr zmocněnými autorizovaným
zpracovatelským zařízením je neopravňuje požadovat
finanční náhrady s výjimkou případů výslovně určených
členskými státy.
Členské státy, které nemají ke dni vstupu této směrnice
v platnost systém vyřazování z registru, zavedou
systém, podle něhož je osvědčení o likvidaci vozidla
ohlášeno dotčenému příslušnému orgánu při převozu
vozidla s ukončenou životností do zpracovatelského
zařízení, a vyhoví podmínkám tohoto odstavce.
Členské státy, které využijí tohoto pododstavce,
uvědomí Komisi o důvodech této volby.

§ 108 odst.
3 písm. b)

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou

32000L0053

(…)
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Čl. 6 odst. 1

Členské státy přijmou opatření, aby všechna vozidla s
ukončenou životností byla skladována (i dočasně) a
zpracovávána v souladu s obecnými požadavky
stanovenými v článku 4 směrnice 75/442/EHS a v

souladu s minimálními technickými požadavky
stanovenými v příloze I této směrnice, aniž jsou
dotčeny vnitrostátní předpisy upravující ochranu zdraví
a životního prostředí.

b) technické požadavky na zařízení ke sběru vozidel
s ukončenou životností a na soustřeďování a skladování
vozidel s ukončenou životností podle odstavce 1 písm. i) a
§ 108 odst.
3 písm. c)

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou
(…)

32008L0098
ve znění
32018L0851

c) způsob vedení průběžné evidence a ohlašování vozidel s
ukončenou životností a jiných odpadů podle odstavce 1 písm.
k).

Čl. 35 odst.
1

1. Zařízení a podniky uvedené v čl. 23 odst. 1, původci
nebezpečného odpadu a zařízení a podniky, které na
profesionálním základě provádějí sběr nebo přepravu
nebezpečných odpadů, obchodují s nebezpečným
odpadem nebo jej zprostředkovávají, vedou
chronologické záznamy o:
a) množství, povaze a původu daného odpadu a o
množství výrobků a materiálů, které jsou výsledkem
přípravy k opětovnému použití, recyklace a dalších
způsobů využití, a
b) tam, kde je to relevantní, o místě určení, četnosti
sběru, způsobu přepravy a předpokládaných
způsobech zpracování odpadu.
Uvedené údaje zpřístupní příslušným orgánům
prostřednictvím elektronického registru nebo registrů,
které mají být zřízeny podle odstavce 4 tohoto článku.

§ 109 odst.
1

(1) Zpracovatel vozidel s ukončenou životností je před 32000L0053
zahájením demontážních operací povinen
a)

zbavit vozidlo s ukončenou životností provozních kapalin
a zajistit jejich oddělené soustřeďování,

b)

demontovat stanovené části vozidel s ukončenou
životností před jejich dalším zpracováním tak, aby se
omezily negativní dopady na životní prostředí, a

c)

vyjmout z vozidel s ukončenou životností části a materiály
obsahující olovo, rtuť, kadmium nebo šestimocný chrom
a zajistit jejich samostatné využití nebo odstranění.

Čl. 6 odst. 3 Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby všechna
zařízení nebo podniky, které provádějí zpracovatelské
operace, splňovaly alespoň tyto povinnosti podle přílohy
I:
a) vozidla s ukončenou životností jsou před dalším
zpracováním rozebrána nebo jsou provedena obdobná
opatření, aby se omezily jakékoli negativní dopady na
životní prostředí. Součásti nebo materiály, které jsou
označeny nebo jinak identifikovány v souladu s čl. 4 odst.
2, jsou před dalším zpracováním odstraněny;
b) nebezpečné materiály a součásti jsou odstraněny a
odděleny selektivním způsobem, aby nekontaminovaly
následný odpad z drcení vozidel s ukončenou životností;
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c) rozebrání a skladování se provádí tak, aby byla
zajištěna možnost součásti vozidla opětně použít a
využít a zejména recyklovat.
Zpracování s cílem zbavit vozidla s ukončenou
životností znečišťujících látek uvedené v příloze I bod 3
se provádí co nejdříve.
32000L0053

Příloha I
bod 3

Postupy zpracování k odstranění znečišťujících látek z
vozidel s ukončenou životností:
— vyjmutí baterií a nádrží na zkapalněný plyn,
— vyjmutí nebo neutralizace potenciálně výbušných
součástí (např. airbagů),
— odčerpání a oddělený sběr a skladování paliva,
motorového oleje, oleje z převodové skříně, oleje z
převodovky, oleje z hydrauliky, chladicích kapalin,
nemrznoucí směsi, brzdových kapalin, náplní
klimatizačního systému a jakýchkoli dalších kapalin
obsažených ve vozidle s ukončenou životností, pokud
nebudou nezbytné pro opětné použití příslušných dílů,
— vyjmutí, je-li proveditelné, všech konstrukčních částí,
které prokazatelně obsahují rtuť.

§ 109 odst.
2 písm. a),
b), c) a e)

(2) Zpracovatel vozidel s ukončenou životností je dále kromě 32000L0053
povinností stanovených zákonem o odpadech povinen
a)

provést demontáž vozidla s ukončenou životností
alespoň na podstatné části vozidla, s výjimkou
demontáže karoserie, nebo vozidlo s ukončenou
životností
předat
dalšímu
zpracovateli
vozidel
s ukončenou životností,

b)

demontovat, soustřeďovat a skladovat opětovně
použitelné díly tak, aby je bylo možné v maximální míře
opětovně použít nebo za tím účelem předat jiné osobě,

Čl. 6 odst. 1 1. Členské státy přijmou opatření, aby všechna vozidla s
a3
ukončenou životností byla skladována (i dočasně) a
zpracovávána v souladu s obecnými požadavky
stanovenými v článku 4 směrnice 75/442/EHS a v
souladu s minimálními technickými požadavky
stanovenými v příloze I této směrnice, aniž jsou dotčeny
vnitrostátní předpisy upravující ochranu zdraví a
životního prostředí.
3. Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby všechna
zařízení nebo podniky, které provádějí zpracovatelské
operace, splňovaly alespoň tyto povinnosti podle přílohy
I:
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c) je-li na vozidle nebo jeho části identifikační číslo vozidla
(VIN), které nebylo znehodnoceno postupem podle § 108 odst.
1 písm. h), znehodnotit identifikační číslo způsobem, který
umožní identifikaci vozidla s ukončenou životností, jinak nelze
díl opětovně použít; znehodnocení identifikačního čísla
provede zpracovatel vozidel s ukončenou životností i tehdy,
předává-li vozidlo s ukončenou životností nebo jeho části
dalšímu zpracovateli podle písmene a),

a) vozidla s ukončenou životností jsou před dalším
zpracováním rozebrána nebo jsou provedena obdobná
opatření, aby se omezily jakékoli negativní dopady na
životní prostředí. Součásti nebo materiály, které jsou
označeny nebo jinak identifikovány v souladu s čl. 4 odst.
2, jsou před dalším zpracováním odstraněny;

(…)

c) rozebrání a skladování se provádí tak, aby byla
zajištěna možnost součásti vozidla opětně použít a
využít a zejména recyklovat.

b) nebezpečné materiály a součásti jsou odstraněny a
odděleny selektivním způsobem, aby nekontaminovaly
následný odpad z drcení vozidel s ukončenou životností;

e) zpracovávat vozidla s ukončenou životností v souladu
s technickými požadavky,

Zpracování s cílem zbavit vozidla s ukončenou
životností znečišťujících látek uvedené v příloze I bod 3
se provádí co nejdříve.
§ 109 odst.
2 písm. f)

(2) Zpracovatel vozidel s ukončenou životností je dále kromě 32008L0098
ve znění
povinností stanovených zákonem o odpadech povinen
32018L0851
(…)
f) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s nimi a zasílat příslušnému správnímu úřadu hlášení o
druzích a množství odpadů a o způsobech nakládání s nimi,
pokud jde o převzatá vozidla s ukončenou životností a o jiné
odpady, za podmínek stanovených zákonem o odpadech a ve
stanoveném rozsahu,

Čl. 35 odst.
1

1. Zařízení a podniky uvedené v čl. 23 odst. 1, původci
nebezpečného odpadu a zařízení a podniky, které na
profesionálním základě provádějí sběr nebo přepravu
nebezpečných odpadů, obchodují s nebezpečným
odpadem nebo jej zprostředkovávají, vedou
chronologické záznamy o:
a) množství, povaze a původu daného odpadu a o
množství výrobků a materiálů, které jsou výsledkem
přípravy k opětovnému použití, recyklace a dalších
způsobů využití, a
b) tam, kde je to relevantní, o místě určení, četnosti
sběru, způsobu přepravy a předpokládaných
způsobech zpracování odpadu.
Uvedené údaje zpřístupní příslušným orgánům
prostřednictvím elektronického registru nebo registrů,
které mají být zřízeny podle odstavce 4 tohoto článku.

§ 109 odst.
3a4

(3) Zpracovatel vozidel s ukončenou životností, který provedl 32000L0053
první zpracovatelskou operaci (dále jen „první zpracovatel“), je
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Čl. 7 odst. 2 Členské státy přijmou opatření nezbytná,
hospodářské subjekty dosáhly těchto cílů:

aby

povinen zajistit, nejde-li o ostatní vozidla a tříkolová motorová
vozidla20), v každém kalendářním roce

a) nejpozději dne 1. ledna 2006 bude pro všechna
vozidla s ukončenou životností míra opětného použití a
využití stanovena na nejméně 85 % průměrné hmotnosti
vozidla a rok. Ve stejné lhůtě bude míra opětného použití
a recyklace zvýšena na nejméně 80 % průměrné
hmotnosti vozidla a rok.

a) opětovné použití a využití převzatých vybraných vozidel
s ukončenou životností a jejich částí v rozsahu nejméně 95 %
jejich průměrné hmotnosti a

Pro vozidla vyrobená před 1. lednem 1980 mohou
členské státy stanovit nižší cíle, nikoli však nižší než 75
% pro opětné použití a využití a než 70 % pro opětné
použití a recyklaci. Členské státy, které využijí tohoto
pododstavce, oznámí Komisi a ostatním členským
státům své důvody;

b) opětovné použití a recyklaci převzatých vybraných vozidel
s ukončenou životností a jejich částí v rozsahu nejméně 85 %
jejich průměrné hmotnosti.

b) nejpozději dne 1. ledna 2015 bude pro všechna
vozidla s ukončenou životností míra opětného použití a
využití zvýšena na nejméně 95 % průměrné hmotnosti
vozidla a rok. Ve stejné lhůtě bude míra opětného použití
a recyklace zvýšena na neméně 85 % průměrné
hmotnosti vozidla a rok.

(4) Zpracovatelé vozidel s ukončenou životností, kterým první
zpracovatel předal částečně demontovaná vozidla, jsou
povinni předat prvnímu zpracovateli údaje, na jejichž základě
první zpracovatel může doložit, že byly splněny cíle podle
odstavce 3. V případě, že další zpracovatelé vozidel
s ukončenou životností tyto údaje nepředají nebo cíle nesplní,
povinnost prvního zpracovatele podle odstavce 3 tím není
dotčena.

Nejpozději do 31. prosince 2005 Evropský parlament a
Rada přezkoumají cíle uvedené v písmenu b) na základě
zprávy Komise doplněné návrhem. Ve své zprávě
Komise přihlédne k vývoji složení materiálů vozidel a k
dalším relevantním aspektům souvisejícím se životním
prostředím a týkajícím se vozidel.

____________________
20)

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a
o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích.

Budou přijata prováděcí pravidla pro kontrolu souladu
členských států s cíli stanovenými v prvním
pododstavci. Při vypracovávání těchto pravidel
přihlédne Komise ke všem relevantním faktorům,
zejména k dostupnosti údajů a k situaci ve vývozu a
dovozu vozidel s ukončenou životností. Tato prováděcí
pravidla, jež mají za účel změnit jiné než podstatné
prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají
regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.
§ 109 odst.
5

(5) Zpracovatel vozidel s ukončenou životností může 32000L0053
nabídnout jiné osobě k opětovnému použití pouze opětovně
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Čl. 7 odst. 1

Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby podpořily
opětné použití k tomu vhodných součástí a využití
součástí, které nelze opětně použít, přičemž se dává

použitelný díl. Opětovně použitelný díl musí poté, co byl
podroben procesu přípravy k opětovnému použití, splňovat
podmínky stanovené zákonem o odpadech, za nichž odpad
přestává být odpadem. Opětovně použitelné díly z vybraných
vozidel s ukončenou životností předané k opětovnému použití
se započítávají do plnění povinností stanovených v odstavci 3.
§ 109 odst.
7 písm. a) a
b)

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou

přednost recyklaci, je-li vhodná z hlediska životního
prostředí, aniž jsou dotčeny požadavky na bezpečnost
vozidla a požadavky týkající se životního prostředí,
zejména znečišťování ovzduší a boje proti hlučnosti.

32000L0053

a) technické požadavky na zpracování vozidel s ukončenou
životností a na zařízení ke zpracování vozidel s ukončenou
životností,
b) části vozidel s ukončenou životností, které musejí být před
jejich dalším zpracováním demontovány podle odstavce 1
písm. b),

Čl. 6 odst. 1 1. Členské státy přijmou opatření, aby všechna vozidla s
a3
ukončenou životností byla skladována (i dočasně) a
zpracovávána v souladu s obecnými požadavky
stanovenými v článku 4 směrnice 75/442/EHS a v
souladu s minimálními technickými požadavky
stanovenými v příloze I této směrnice, aniž jsou dotčeny
vnitrostátní předpisy upravující ochranu zdraví a
životního prostředí.
3. Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby všechna
zařízení nebo podniky, které provádějí zpracovatelské
operace, splňovaly alespoň tyto povinnosti podle přílohy
I:
a) vozidla s ukončenou životností jsou před dalším
zpracováním rozebrána nebo jsou provedena obdobná
opatření, aby se omezily jakékoli negativní dopady na
životní prostředí. Součásti nebo materiály, které jsou
označeny nebo jinak identifikovány v souladu s čl. 4 odst.
2, jsou před dalším zpracováním odstraněny;
b) nebezpečné materiály a součásti jsou odstraněny a
odděleny selektivním způsobem, aby nekontaminovaly
následný odpad z drcení vozidel s ukončenou životností;
c) rozebrání a skladování se provádí tak, aby byla
zajištěna možnost součásti vozidla opětně použít a
využít a zejména recyklovat.
Zpracování s cílem zbavit vozidla s ukončenou
životností znečišťujících látek uvedené v příloze I bod 3
se provádí co nejdříve.

§ 109 odst.
7 písm. d)

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou

32000L0053
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Čl. 7 odst. 2 Členské státy přijmou opatření nezbytná,
hospodářské subjekty dosáhly těchto cílů:

aby

(…)

a) nejpozději dne 1. ledna 2006 bude pro všechna
vozidla s ukončenou životností míra opětného použití a
využití stanovena na nejméně 85 % průměrné hmotnosti
vozidla a rok. Ve stejné lhůtě bude míra opětného použití
a recyklace zvýšena na nejméně 80 % průměrné
hmotnosti vozidla a rok.

d) rozsah a způsob vedení průběžné evidence a ohlašování
vozidel s ukončenou životností a jiných odpadů podle
odstavce 2 písm. f),

Pro vozidla vyrobená před 1. lednem 1980 mohou
členské státy stanovit nižší cíle, nikoli však nižší než 75
% pro opětné použití a využití a než 70 % pro opětné
použití a recyklaci. Členské státy, které využijí tohoto
pododstavce, oznámí Komisi a ostatním členským
státům své důvody;
b) nejpozději dne 1. ledna 2015 bude pro všechna
vozidla s ukončenou životností míra opětného použití a
využití zvýšena na nejméně 95 % průměrné hmotnosti
vozidla a rok. Ve stejné lhůtě bude míra opětného použití
a recyklace zvýšena na neméně 85 % průměrné
hmotnosti vozidla a rok.
Nejpozději do 31. prosince 2005 Evropský parlament a
Rada přezkoumají cíle uvedené v písmenu b) na základě
zprávy Komise doplněné návrhem. Ve své zprávě
Komise přihlédne k vývoji složení materiálů vozidel a k
dalším relevantním aspektům souvisejícím se životním
prostředím a týkajícím se vozidel.
Budou přijata prováděcí pravidla pro kontrolu souladu
členských států s cíli stanovenými v prvním
pododstavci. Při vypracovávání těchto pravidel
přihlédne Komise ke všem relevantním faktorům,
zejména k dostupnosti údajů a k situaci ve vývozu a
dovozu vozidel s ukončenou životností. Tato prováděcí
pravidla, jež mají za účel změnit jiné než podstatné
prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají
regulativním postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 3.

104

§ 109 odst.
7 písm. f)

32008L0098
ve znění
32018L0851

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou
(…)

Čl. 35 odst.
1

f) způsob výpočtu úrovně opětovného použití a recyklace nebo
jiného využití vybraných vozidel s ukončenou životností a
jejich částí pro účely plnění povinností stanovených v odstavci
3,

1. Zařízení a podniky uvedené v čl. 23 odst. 1, původci
nebezpečného odpadu a zařízení a podniky, které na
profesionálním základě provádějí sběr nebo přepravu
nebezpečných odpadů, obchodují s nebezpečným
odpadem nebo jej zprostředkovávají, vedou
chronologické záznamy o:
a) množství, povaze a původu daného odpadu a o
množství výrobků a materiálů, které jsou výsledkem
přípravy k opětovnému použití, recyklace a dalších
způsobů využití, a
b) tam, kde je to relevantní, o místě určení, četnosti
sběru, způsobu přepravy a předpokládaných způsobech
zpracování odpadu.
Uvedené údaje zpřístupní příslušným orgánům
prostřednictvím elektronického registru nebo registrů,
které mají být zřízeny podle odstavce 4 tohoto článku.

§ 109 odst.
7 písm. g)

§ 121 odst.
1 písm. a)

32000L0053

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou
(…)
g) podmínky přípravy k opětovnému
použitelných dílů a jejich skladování.

použití

Čl. 7 odst. 1

opětovně

32008L0098
ve znění
a) se zbaví výrobku s ukončenou životností nebo jeho části v
32018L0851
rozporu s § 4,
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

Čl. 36

Členské státy přijmou opatření nezbytná, aby podpořily
opětné použití k tomu vhodných součástí a využití
součástí, které nelze opětně použít, přičemž se dává
přednost recyklaci, je-li vhodná z hlediska životního
prostředí, aniž jsou dotčeny požadavky na bezpečnost
vozidla a požadavky týkající se životního prostředí,
zejména znečišťování ovzduší a boje proti hlučnosti.
Vymáhání a sankce

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zákaz
svévolného opuštění, nepovoleného ukládání nebo
vypouštění odpadů a nekontrolovaného nakládání s
nimi, včetně znečišťování odpadky.
2. Členské státy stanoví předpisy o sankcích
použitelných v případě porušení této směrnice a přijmou
všechna opatření nezbytná k zajištění jejich provádění.
Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
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§ 121 odst.
1 písm. c)

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
(…)
a)

32008L0098
ve znění
32018L0851

Čl. 36

Vymáhání a sankce

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zákaz
svévolného opuštění, nepovoleného ukládání nebo
vypouštění odpadů a nekontrolovaného nakládání s
nimi, včetně znečišťování odpadky.

umístí vozidlo s ukončenou životností nebo jeho
podstatné části v rozporu s § 104 odst. 2,

2. Členské státy stanoví předpisy o sankcích
použitelných v případě porušení této směrnice a přijmou
všechna opatření nezbytná k zajištění jejich provádění.
Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
§ 125 odst.
1

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 32008L0098
ve znění
přestupku tím, že
32018L0851
a) se zbaví výrobku s ukončenou životností v rozporu s
§ 4,

Čl. 36

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zákaz
svévolného opuštění, nepovoleného ukládání nebo
vypouštění odpadů a nekontrolovaného nakládání s
nimi, včetně znečišťování odpadky.

b) v rozporu s § 14 odst. 3 předá zpětně odebraný
výrobek s ukončenou životností osobě, které podle
tohoto zákona nesmí být předán, nebo do předání
zpracovateli výrobek s ukončenou životností upraví,
využije nebo odstraní, nebo

2. Členské státy stanoví předpisy o sankcích
použitelných v případě porušení této směrnice a přijmou
všechna opatření nezbytná k zajištění jejich provádění.
Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

c) v rozporu s § 14 odst. 4 převezme výrobek
s ukončenou životností.
§ 125 odst.
2 písm. a)

Vymáhání a sankce

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí 32012L0019
přestupku tím, že
a) jako provozovatel místa zpětného odběru nesplní některou
z povinností stanovených v § 17 odst. 2 nebo v rozporu s § 17
odst. 3 písm. a) rozebírá zpětně odebraný výrobek nebo do něj
jinak zasahuje,

Čl. 22

Sankce
Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních
předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou
veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a
odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené
sankce Komisi do 14. února 2014 a neprodleně jí
oznámí všechny následné změny těchto ustanovení.

106

§ 125 odst.
2 písm. g),
h), l) a o)

(2) Právnická podnikající fyzická osoba se dále dopustí 32012L0019
přestupku tím, že

Čl. 22

Sankce
Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních
předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou
veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a
odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené
sankce Komisi do 14. února 2014 a neprodleně jí
oznámí všechny následné změny těchto ustanovení.

g) v rozporu s § 61 odst. 1 nebo 3 si neurčí pověřeného
zástupce nebo si určí pověřeného zástupce v rozporu s
požadavky stanovenými tímto zákonem,
h) jako výrobce, distributor nebo poslední prodejce
1. neuvádí při prodeji nového elektrozařízení nebo pneumatiky
odděleně náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a
odstranění odpadního elektrozařízení nebo zpětný odběr,
zpracování a využití odpadní pneumatiky podle § 73 odst. 1
nebo § 99 odst. 1, nebo
2. uvádí odděleně náklady v rozporu s § 73 odst. 2 nebo § 99
odst. 2,
(…)
l) poruší některou z povinností při zpracování výrobků
s ukončenou životností nebo v souvislosti s ním stanovených
v § 69 odst. 1 nebo 2, § 89, § 90 odst. 1, § 90 odst. 2 písm. a)
až d) nebo § 98,
(…)
o) nesplní některou z povinností při přeshraniční přepravě
1. použitého elektrozařízení stanovených v § 74,
2. použité pneumatiky stanovených v § 100, nebo
3. použitého vozidla nebo jeho částí stanovených v § 112,
§ 125 odst.
1 písm. c) a

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 32006L0066
přestupku tím, že
107

Čl. 25

Sankce

odst. 2
písm. h), i),
j), a l)

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za
porušování vnitrostátních předpisů přijatých na základě
této směrnice a přijmou všechna opatření nezbytná k
zajištění jejich uplatňování. Sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující. Členské státy o těchto
opatřeních vyrozumí Komisi do 26. září 2008 a
neprodleně jí oznámí veškeré jejich následné změny.

(…)
c) v rozporu s § 14 odst. 4 převezme výrobek s ukončenou
životností.
(…)
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí
přestupku tím, že
h) jako výrobce, distributor nebo poslední prodejce
1. neuvádí při prodeji nového elektrozařízení nebo pneumatiky
odděleně náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a
odstranění odpadního elektrozařízení nebo zpětný odběr,
zpracování a využití odpadní pneumatiky podle § 73 odst. 1
nebo § 99 odst. 1, nebo
2. uvádí odděleně náklady v rozporu s § 73 odst. 2 nebo § 99
odst. 2,
i) uvádí na trh nebo do oběhu baterie nebo akumulátory
v rozporu s § 78 odst. 1 nebo nezajistí stažení takových baterií
nebo akumulátorů z trhu podle § 78 odst. 3,
j) nesplní některou z povinností pro zajištění snadného a
bezpečného
vyjmutí
baterií
nebo
akumulátorů
z elektrozařízení nebo jiného výrobku, v němž jsou
zabudovány, stanovených v § 81 odst. 1 nebo 2,
l) poruší některou z povinností při zpracování výrobků
s ukončenou životností nebo v souvislosti s ním stanovených
v § 69 odst. 1 nebo 2, § 89, § 90 odst. 1, § 90 odst. 2 písm. a)
až d) nebo § 98,

§ 118 odst.
2 písm. l)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí 32008L0098
přestupku tím, že
(…)
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Čl. 36 odst.
2

Členské státy stanoví předpisy o sankcích použitelných
v případě porušení této směrnice a přijmou všechna
opatření nezbytná k zajištění jejich provádění. Sankce
musí být účinné, přiměřené a odrazující.

l) poruší některou z povinností při zpracování výrobků
s ukončenou životností nebo v souvislosti s ním stanovených
v § 69 odst. 1 nebo 2, § 89, § 90 odst. 1, § 90 odst. 2 písm. a)
až d) nebo § 98,
§ 118 odst.
2 písm. m)

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí 32012R0493 přestupku tím, že

Stanovení sankce za účelem zajištění vynutitelnosti
povinnosti stanovené v čl. 3 odst. 4:

(…)
„Subjekty provádějící recyklaci oznamují každoročně
informace uvedené v příloze IV, příloze V a příloze VI a
zašlou je příslušným orgánům členských států
nejpozději čtyři měsíce od konce dotyčného
kalendářního roku. Subjekty provádějící recyklaci
zašlou své první výroční zprávy nejpozději do 30.
dubna 2015.“

m) jako zpracovatel odpadních baterií nebo akumulátorů
nesplní povinnost zaslat ministerstvu zprávu o recyklační
účinnosti
procesů
recyklace
odpadních
baterií
nebo akumulátorů podle § 90 odst. 2 písm. e),

§ 118 odst.
2 písm. r),
s), u) , v)

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí 32008L0098 Čl. 36
ve
znění
přestupku tím, že
32018L0851
(…)

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zákaz
svévolného opuštění, nepovoleného ukládání nebo
vypouštění odpadů a nekontrolovaného nakládání s
nimi, včetně znečišťování odpadky.

r) jako výrobce systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo
samotného technického celku vozidla určených pro vybraná
vozidla v rozporu s § 103 odst. 5 neposkytne zpracovatelům
vybraných vozidel s ukončenou životností na jejich vyžádání
přiměřené informace pro demontáž, skladování a zkoušky dílů,
které lze opětovně použít,
s) poruší některou z povinností při předání
s ukončenou životností stanovených v § 104,

Vymáhání a sankce

2. Členské státy stanoví předpisy o sankcích
použitelných v případě porušení této směrnice a přijmou
všechna opatření nezbytná k zajištění jejich provádění.
Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

vozidel

u) nesplní některou z povinností stanovených v § 101 odst. 1
až 3,
v) jako provozovatel zařízení ke sběru nebo zpracování
vozidel s ukončenou životností nesplní některou z povinností
stanovených v § 106 odst. 1 až 4, § 108 odst. 1, § 109 odst. 1
až 3 nebo 5 nebo § 110 odst. 5.
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§ 122 odst.
1 písm. c),
e), f), g), h),
i), j), l), o),
p), q), r)

§ 122

32012L0019

Čl. 22

Sankce

Přestupky výrobce
Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních
předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou
veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a
odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené
sankce Komisi do 14. února 2014 a neprodleně jí
oznámí všechny následné změny těchto ustanovení.

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako
výrobce, pověřený zástupce nebo za podmínek stanovených
v § 10 jako distributor vybraných výrobků dopustí přestupku
tím, že
c) neinformuje stanoveným způsobem konečné uživatele o
skutečnostech podle § 13 odst. 1, § 15 odst. 2, § 63, 82, 95
nebo § 103 odst. 4 nebo neprovádí osvětovou činnost podle
§ 13 odst. 2 nebo 3 splňující stanovené minimální požadavky,
e) nezajistí konečnému uživateli možnost odevzdat výrobek s
ukončenou životností podle § 17 odst. 5,
f) v rozporu s § 19 odst. 4 nevloží požadované údaje do
Registru nebo tyto údaje neaktualizuje,
g) nepodá žádost o zápis do Seznamu výrobců podle § 21
nebo v ní uvede nepravdivé údaje,
h) v rozporu s § 23 odst. 3 nebo § 24 odst. 1 neprovede nebo
neoznámí ministerstvu změnu údajů zapsaných v Seznamu
výrobců nebo neoznámí ministerstvu, že zanikly důvody pro
její vedení v Seznamu výrobců,
i) nevede stanoveným způsobem a ve stanoveném rozsahu
evidenci podle § 27 odst. 1,
j) v rozporu s § 28 odst. 1 nezpracuje nebo nezašle
ministerstvu ve stanovené lhůtě roční zprávu o výrobcích
s ukončenou životností obsahující všechny součásti
požadované tímto zákonem,
l) neposkytne dostatečnou kauci prokazující, že nakládání
s výrobky s ukončenou životností bude finančně zajištěno
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podle § 31 odst. 1 nebo 2, nebo použije peněžní prostředky
tvořící kauci bez souhlasu ministerstva podle § 33 odst. 1,
(…)
o) nesplní při uvedení vybraných výrobků na trh některou
z povinností pro jejich označování stanovených v § 62 odst. 1
nebo 2 nebo v § 80 odst. 1,
p) nesplní některou z povinností opětovného použití zpětně
odebraného odpadního elektrozařízení stanovených v § 67,
q) v rozporu s § 68 odst. 3 neposkytne zpracovatelům
informace nutné ke zpracování odpadního elektrozařízení,
včetně přípravy k opětovnému použití,
r) nezajistí financování nakládání s elektrozařízením podle §
70 nebo 71,
(…)
§ 122 odst.
1 písm. a)
až h)

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, 32006L0066
pověřený zástupce nebo za podmínek stanovených v § 10 jako
distributor vybraných výrobků dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností při výrobě vybraných
výrobků stanovených v § 6 nebo povinností při
uvedení vybraných výrobků na trh stanovených v § 7,
b) v rozporu s § 12 odst. 1 nezajistí na vlastní náklady
zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich
následné zpracování a využití nebo odstranění za
podmínek stanovených tímto zákonem,
c) neinformuje
stanoveným
způsobem
konečné
uživatele o skutečnostech podle § 13 odst. 1, § 15
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Čl. 25

Sankce
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za
porušování vnitrostátních předpisů přijatých na základě
této směrnice a přijmou všechna opatření nezbytná k
zajištění jejich uplatňování. Sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující. Členské státy o těchto
opatřeních vyrozumí Komisi do 26. září 2008 a
neprodleně jí oznámí veškeré jejich následné změny.

odst. 2, § 63, 82, 95 nebo § 103 odst. 4 nebo
neprovádí osvětovou činnost podle § 13 odst. 2 nebo
3 splňující stanovené minimální požadavky,
d) jako výrobce, který zřídil místo zpětného odběru na
území obce, neposkytne obci informace o množství
zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností
podle § 16 odst. 3,
e) nezajistí konečnému uživateli možnost odevzdat
výrobek s ukončenou životností podle § 17 odst. 5,
f)

v rozporu s § 19 odst. 4 nevloží požadované údaje do
Registru nebo tyto údaje neaktualizuje,

g) nepodá žádost o zápis do Seznamu výrobců podle §
21 nebo v ní uvede nepravdivé údaje,
h) v rozporu s § 23 odst. 3 nebo § 24 odst. 1 neprovede
nebo neoznámí ministerstvu změnu údajů zapsaných
v Seznamu výrobců nebo neoznámí ministerstvu, že
zanikly důvody pro její vedení v Seznamu výrobců,
§ 122 odst.
1 písm. b)

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, 32008L0098
pověřený zástupce nebo za podmínek stanovených v § 10 jako
distributor vybraných výrobků dopustí přestupku tím, že

Čl. 36 odst.
2

Členské státy stanoví předpisy o sankcích použitelných
v případě porušení této směrnice a přijmou všechna
opatření nezbytná k zajištění jejich provádění. Sankce
musí být účinné, přiměřené a odrazující.

(…)

b) v rozporu s § 12 odst. 1 nezajistí na vlastní náklady zpětný
odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné
zpracování a využití nebo odstranění za podmínek
stanovených tímto zákonem,
§ 122 odst.
1 písm. t)

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, 32008L0098
pověřený zástupce nebo za podmínek stanovených v § 10 jako ve znění
32018L0851
distributor vybraných výrobků dopustí přestupku tím, že
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Čl. 36

Vymáhání a sankce
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zákaz
svévolného opuštění, nepovoleného ukládání nebo

vypouštění odpadů a nekontrolovaného nakládání s
nimi, včetně znečišťování odpadky.

(…)

2. Členské státy stanoví předpisy o sankcích
použitelných v případě porušení této směrnice a přijmou
všechna opatření nezbytná k zajištění jejich provádění.
Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

t) jako výrobce vybraných vozidel nesplní některou z
povinností stanovených v § 103.

§ 123 odst.
1 písm. b),
c) a d)

(1) Poslední prodejce se dopustí přestupku tím, že

32012L0019

Čl. 22

Sankce

(…)
Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních
předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou
veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a
odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené
sankce Komisi do 14. února 2014 a neprodleně jí
oznámí všechny následné změny těchto ustanovení.

b) nepředá bez zbytečného odkladu zpětně odebraný výrobek
s ukončenou životností do systému zpětného odběru podle §
18 odst. 2 písm. b),
c) nesplní některou z povinností týkajících se informování
konečného uživatele o zpětném odběru výrobků s ukončenou
životností nebo označování míst, kde je možné výrobky
s ukončenou životností odevzdat, stanovených v § 18 odst. 3,
§ 66 odst. 3 nebo 4 nebo v § 88 odst. 2,
d) v rozporu s § 66 odst. 1 nebo 2 nezajistí konečnému
uživateli možnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru
odpadní elektrozařízení, nebo

(…)
§ 123 odst.
1 písm. b),
c) a e)

(1) Poslední prodejce se dopustí přestupku tím, že

32006L0066

Čl. 25

Sankce

(…)
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za
porušování vnitrostátních předpisů přijatých na základě
této směrnice a přijmou všechna opatření nezbytná k
zajištění jejich uplatňování. Sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující. Členské státy o těchto
opatřeních vyrozumí Komisi do 26. září 2008 a
neprodleně jí oznámí veškeré jejich následné změny.

b) nepředá bez zbytečného odkladu zpětně odebraný výrobek
s ukončenou životností do systému zpětného odběru podle §
18 odst. 2 písm. b),
c) nesplní některou z povinností týkajících se informování
konečného uživatele o zpětném odběru výrobků s ukončenou
životností nebo označování míst, kde je možné výrobky
s ukončenou životností odevzdat, stanovených v § 18 odst. 3,
§ 66 odst. 3 nebo 4 nebo v § 88 odst. 2,
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(…)
e) zpětně neodebírá odpadní přenosné baterie nebo
akumulátory od konečného uživatele podle § 88 odst. 1.
§ 124 odst.
1 písm. a),
g), j), k), l),
m), o) a p)

(1) Provozovatel kolektivního systému se dopustí přestupku 32012L0019
tím, že
a) v rozporu s § 21 odst. 5 nevloží do Seznamu výrobců údaje
o výrobcích a pověřených zástupcích nebo v rozporu s § 23
odst. 6 neprovede v Seznamu výrobců změny nebo výmaz
údajů o výrobcích a pověřených zástupcích,

Čl. 22

Sankce
Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních
předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou
veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a
odrazující. Členské státy oznámí takto stanovené
sankce Komisi do 14. února 2014 a neprodleně jí
oznámí všechny následné změny těchto ustanovení.

(…)
g) nesplní některou z povinností provozovatele kolektivního
systému stanovených v § 44 odst. 1 až 3, 6 nebo 7,
(…)
j) nesplní některou z povinností týkajících se rezervy
stanovených v § 48,
k) v rozporu s § 49 odst. 3 nepředloží ministerstvu stejnopis
nebo úředně ověřenou kopii uzavřené smlouvy nebo v rozporu
s § 49 odst. 5 neuvede v evidenci nebo v roční zprávě
množství zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností,
l) nevede stanoveným způsobem a ve stanoveném rozsahu
evidence podle § 50 odst. 1 nebo v rozporu s § 50 odst. 5
neposkytne údaje z těchto evidencí ministerstvu,
m) v rozporu s § 51 odst. 1 nebo § 57 odst. 6 nezpracuje roční
zprávu o výrobcích s ukončenou životností nebo zprávu o
plnění povinností provozovatelů solárních elektráren nebo ji
nezašle do 30. června ministerstvu,
(…)
o) poruší některou z povinností týkajících se ověření údajů
auditorem stanovených v § 53 odst. 1 až 4, nebo

114

p) v rozporu s § 84 odst. 3 neuzavře s provozovatelem
kolektivního systému výrobců elektrozařízení smlouvu, jejímž
předmětem je spolupráce při zajištění plnění povinností
výrobců elektrozařízení se zabudovanými nebo přiloženými
bateriemi nebo akumulátory.
32006L0066

Čl. 25

Sankce
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za
porušování vnitrostátních předpisů přijatých na základě
této směrnice a přijmou všechna opatření nezbytná k
zajištění jejich uplatňování. Sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující. Členské státy o těchto
opatřeních vyrozumí Komisi do 26. září 2008 a
neprodleně jí oznámí veškeré jejich následné změny.

32008L0098 Čl. 36
ve
znění
32018L0851

§ 128 odst.
3 písm. e)
bod 7

Vymáhání a sankce
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření pro zákaz
svévolného opuštění, nepovoleného ukládání nebo
vypouštění odpadů a nekontrolovaného nakládání s
nimi, včetně znečišťování odpadky.

2. Členské státy stanoví předpisy o sankcích
použitelných v případě porušení této směrnice a
přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění jejich
provádění. Sankce musí být účinné, přiměřené a
odrazující.
Subjekty provádějící recyklaci oznamují každoročně
32012R0493 Čl. 3 odst. 4
(3) Ministerstvo
informace uvedené v příloze IV, příloze V a příloze VI a
zašlou je příslušným orgánům členských států
e) shromažďuje a zpracovává údaje
nejpozději čtyři měsíce od konce dotyčného
(…)
kalendářního roku. Subjekty provádějící recyklaci
zašlou své první výroční zprávy nejpozději do 30.
7. o recyklačních účinnostech procesů recyklace odpadních
dubna 2015.
baterií nebo akumulátorů,
(…)

§ 128 odst. (3) Ministerstvo
3 písm. g) a
(…)
h)
g) kontroluje činnost provozovatele kolektivního systému,

32018L0851
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Čl. 1 odst. 9
bod 5 (Čl.
8a odst. 5
první a
druhý

5. Členské státy vytvoří odpovídající rámec pro
sledování plnění požadavků a jejich vymáhání, aby bylo
zajištěno, že výrobci a organizace vykonávající
povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce
jménem výrobců vykonávají své povinnosti vyplývající z

pododstavec)
h) ukládá opatření a lhůty pro zjednání nápravy provozovateli
kolektivního systému nebo výrobci plnícímu povinnosti
v individuálním systému,

rozšířené odpovědnosti výrobce, a to i v případě
prodeje na dálku, že jsou náležitě využívány finanční
prostředky a že všechny subjekty zapojené do
provádění systému rozšířené odpovědnosti výrobce
předkládají spolehlivé údaje.
Pokud na území členského státu vykonává jménem
výrobců povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti
výrobce více organizací, tento členský stát určí alespoň
jeden subjekt nezávislý na soukromých zájmech nebo
pověří některý veřejný orgán, aby dohlížely nad
prováděním povinností rozšířené odpovědnosti
výrobce.

§ 128 odst.
3 písm. i)

(3) Ministerstvo

32000L0053

(…)
i) poskytuje orgánům Evropské unie v požadovaném rozsahu
a formátu a v požadovaných intervalech údaje o zpětném
odběru a nakládání s výrobky s ukončenou životností
a s odpady ze zpracování výrobků s ukončenou životností
v České republice,

Čl. 9 odst. 1 Každé tři roky podávají členské státy Komisi zprávu o
provádění této směrnice. Zpráva je vypracována na
základě dotazníku nebo osnovy, které vypracuje Komise
postupem podle článku 6 směrnice 91/692/EHS (1) s
cílem vytvořit databáze vozidel s ukončenou životností a
jejich zpracování. Zpráva obsahuje relevantní informace
o možných strukturálních změnách v oblasti prodeje
motorových vozidel a v odvětví sběru, demontáže,
drcení a využívání a recyklace, které by způsobovaly
narušení hospodářské soutěže mezi členskými státy
nebo v uvnitř členských států. Dotazník nebo osnova
jsou zaslány členským státům šest měsíců před
začátkem období, na které se zpráva vztahuje. Zpráva
je Komisi předána do devíti měsíců od konce tříletého
období, na které se vztahuje.
První zpráva se vztahuje na období tří let, které začíná
dne 21. dubna 2002.
Na základě výše uvedených informací zveřejní Komise
zprávu o provádění této směrnice do devíti měsíců od
přijetí zpráv od členských států.
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Formáty dat pro databázový systém se stanoví
regulativním postupem podle čl. 11 odst. 2.
32006L0066 Čl. 10 odst.
ve
znění 3
32018L0849

Členské státy sledují úrovně sběru každoročně v
souladu se systémem stanoveným v příloze I této
směrnice. Aniž je dotčeno nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (*4), předkládají
členské státy Komisi údaje elektronicky do osmnácti
měsíců od konce vykazovaného roku, za který byly
shromážděny. Přitom uvedou, jak byly získány údaje
nezbytné pro výpočet úrovní sběru.
_________________
(*4)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů (Úř.
věst. L 332, 9.12.2002, s. 1).

32006L0066
ve
znění
32018L0849

32006L0066
ve znění
32013L0056

Čl. 12 odst.
5

Čl. 22

5. Členské státy předkládají údaje o úrovni recyklace
dosažené v každém dotčeném kalendářním roce a o
tom, zda bylo dosaženo účinnosti recyklace uvedené v
příloze III části B. Údaje předkládají Komisi elektronicky
do osmnácti měsíců od konce vykazovaného roku, za
který byly shromážděny.
Zprávy členských států o provádění
1. Členské státy zašlou Komisi jednou za tři roky zprávu
o provádění této směrnice. První zpráva se však bude
týkat období do 26. září 2012.
2. Zpráva se vypracuje na základě dotazníku nebo
osnovy. Komise stanoví prostřednictvím prováděcích
aktů dotazník nebo osnovu pro tyto zprávy. Tyto
prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle
čl. 24 odst. 2. Dotazník nebo osnova se členským státům
zašle šest měsíců před začátkem prvního období, jehož
se zpráva týká.

117

3. Členské státy rovněž podají zprávu o všech
opatřeních, která přijaly v zájmu podpory vývoje
ovlivňujícího dopad baterií a akumulátorů na životní
prostředí, zejména o:
a) vývoji vedoucímu ke snižování množství těžkých kovů
a ostatních nebezpečných látek obsažených v bateriích
a akumulátorech, včetně dobrovolných kroků učiněných
výrobci;
b) nových technikách recyklace a zpracování;
c) účasti hospodářských subjektů na programech řízení
životního prostředí;
d) výzkumu v uvedených oblastech a
e) opatřeních přijatých na podporu předcházení vzniku
odpadů.
4. Zpráva bude Komisi k dispozici nejpozději do devíti
měsíců po skončení dotyčného tříletého období nebo, v
případě první zprávy, nejpozději do 26. června 2013.
5. Komise zveřejní zprávu o provádění této směrnice a
o jejím dopadu na životní prostředí a na fungování
vnitřního trhu nejpozději do devíti měsíců po obdržení
zpráv z členských států podle odstavce 4.
32012L0019 Čl. 16 odst.
ve
znění 6
32018L0849
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6. Členské státy předkládají Komisi údaje týkající se
provádění odstavce 4 za každý kalendářní rok.
Údaje předkládají elektronicky do osmnácti měsíců od
konce vykazovaného roku, za který byly shromážděny.
Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví
Komise v souladu s odstavcem 9.

První sledované období začíná v prvním úplném
kalendářním roce po přijetí prováděcího aktu podle
odstavce 9, kterým se stanoví formát pro předkládání
údajů, a první předložené údaje zahrnují údaje za toto
sledované období.
§ 128 odst.
3 písm. j)

(3) Ministerstvo

32012R0493 Čl. 3 odst. 4

(…)
j) vykonává funkci příslušného orgánu pro zasílání zpráv o
recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií nebo
akumulátorů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
o prováděcích pravidlech pro výpočet recyklační účinnosti
procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů18) a

Subjekty provádějící recyklaci oznamují každoročně
informace uvedené v příloze IV, příloze V a příloze VI a
zašlou je příslušným orgánům členských států
nejpozději čtyři měsíce od konce dotyčného
kalendářního roku. Subjekty provádějící recyklaci
zašlou své první výroční zprávy nejpozději do 30.
dubna 2015.

____________________
18)

Nařízení Komise (EU) č. 493/2012, kterým se stanoví prováděcí
pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace
odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2006/66/ES.

§ 128 odst.
3 písm. k)

(3) Ministerstvo

32018L0851

(…)
k) zajišťuje pravidelný dialog v každé příslušné oblasti
zpětného odběru podle druhu vybraného výrobku mezi
provozovateli kolektivních systémů, výrobci, zpracovateli,
územními samosprávnými celky a spolky, jejichž činnost se
týká tohoto zákona.

§ 130 odst.
1 písm. a)

(1) Inspekce

32008L0098

a) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, podnikajícími
fyzickými osobami a obcemi dodržována ustanovení právních
předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech
působnosti tohoto zákona, s výjimkou oblastí, v nichž je podle
§ 131 odst. 1 písm. a) až d) ke kontrole příslušná Česká
obchodní inspekce,
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6. Členské státy zajistí pravidelný dialog mezi
Čl. 1 odst. 9
příslušnými zúčastněnými stranami zapojenými do
bod 6 (Čl.
provádění systémů rozšířené odpovědnosti výrobce,
8a odst. 6)
včetně výrobců a distributorů, soukromých nebo
veřejných zpracovatelů odpadu, místních orgánů,
organizací občanské společnosti a případně subjektů
sociální ekonomiky, sítí pro opětovné použití výrobků a
jejich opravu a provozovatelů zařízení pro přípravu k
opětovnému použití.

Čl. 34 odst.
1a2

1. Zařízení nebo podniky, které zpracovávají odpady,
zařízení nebo podniky, které na profesionálním základě
zajišťují sběr nebo přepravu odpadů, zprostředkovatelé
a obchodníci a zařízení a podniky, které jsou původci
nebezpečných odpadů, podléhají náležitým pravidelným
kontrolám prováděným příslušnými orgány.

2. Kontroly zaměřené na činnosti sběru a přepravy
zahrnují původ, povahu, množství a místo určení
shromážděných a přepravovaných odpadů.
32012L0019

Čl. 23 odst.
1

Členské státy provádějí vhodné inspekce a kontroly, aby
ověřily řádné uplatňování této směrnice.
Tyto inspekce se vztahují alespoň na:
a) informace, jež jsou poskytovány v rámci registru
výrobců;
b) přepravu, a zejména vývoz OEEZ mimo Unii v
souladu s nařízením (ES) č. 1013/2006 a nařízením (ES)
č. 1418/2007 a
c) postupy ve zpracovatelských zařízeních podle
směrnice 2008/98/ES a přílohy VII této směrnice.

§ 131 odst.
1 písm. a) a
e) až g)

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje, jak jsou právnickými 32012L0019
a podnikajícími fyzickými osobami dodržována ustanovení
tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
která upravují

Čl. 23 odst.
1

Členské státy provádějí vhodné inspekce a kontroly, aby
ověřily řádné uplatňování této směrnice.
Tyto inspekce se vztahují alespoň na:
a) informace, jež jsou poskytovány v rámci registru
výrobců;

a) označování elektrozařízení a baterií nebo akumulátorů při
jejich uvedení na trh,

b) přepravu, a zejména vývoz OEEZ mimo Unii v
souladu s nařízením (ES) č. 1013/2006 a nařízením (ES)
č. 1418/2007 a
c) postupy ve zpracovatelských zařízeních podle
směrnice 2008/98/ES a přílohy VII této směrnice.

(…)
e) povinnosti posledních prodejců informovat konečného
uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru odpadních
elektrozařízení, odpadních baterií nebo akumulátorů a
odpadních pneumatik,
f) povinnosti posledních prodejců zajistit zpětný odběr
odpadních elektrozařízení nebo odpadních přenosných baterií
nebo akumulátorů a
g) povinnosti posledních prodejců označit místa, kde je možné
odpadní elektrozařízení nebo odpadní baterie nebo
akumulátory odevzdat.
§ 132 odst.
1 písm. a)

(1) Celní úřad při dovozu vybraných výrobků kontroluje, zda

32012L0019
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Čl. 23 odst.
1

Členské státy provádějí vhodné inspekce a kontroly, aby
ověřily řádné uplatňování této směrnice.

a) pro dovážené vybrané výrobky, s výjimkou vozidel, je
v Seznamu výrobců zapsána osoba, která odpovídá za plnění
povinností výrobce stanovených tímto zákonem,

Tyto inspekce se vztahují alespoň na:
a) informace, jež jsou poskytovány v rámci registru
výrobců;
b) přepravu, a zejména vývoz OEEZ mimo Unii v
souladu s nařízením (ES) č. 1013/2006 a nařízením (ES)
č. 1418/2007 a
c) postupy ve zpracovatelských zařízeních podle
směrnice 2008/98/ES a přílohy VII této směrnice.

§ 132 odst.
3

(3) Celní úřad dále kontroluje, zda při přeshraniční přepravě 32012L0019
použitých elektrozařízení, vozidel a jejich částí nebo
pneumatik jsou splněny podmínky stanovené tímto zákonem a
právními předpisy vydanými k jeho provedení.

Čl. 23 odst.
1

Členské státy provádějí vhodné inspekce a kontroly, aby
ověřily řádné uplatňování této směrnice.
Tyto inspekce se vztahují alespoň na:
a) informace, jež jsou poskytovány v rámci registru
výrobců;
b) přepravu, a zejména vývoz OEEZ mimo Unii v
souladu s nařízením (ES) č. 1013/2006 a nařízením (ES)
č. 1418/2007 a
c) postupy ve zpracovatelských zařízeních podle
směrnice 2008/98/ES a přílohy VII této směrnice.

§ 135 odst.
1

(1) Kolektivní systém může být provozován na základě 32018L0851
oprávnění vydaného podle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo na
základě zápisu právnické osoby podle § 37h odst. 1 písm. c)
zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, do Seznamu výrobců elektrozařízení
podle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže toto oprávnění nebo
zápis byly platné v den předcházející dni nabytí účinnosti
tohoto zákona, a to do dne 31. prosince 2022 nebo do nabytí
právní moci rozhodnutí o žádosti o vydání oprávnění k
provozování kolektivního systému podle tohoto zákona, jejímž
předmětem je provozování téhož kolektivního systému, pokud
byla žádost podána do dne 31. prosince 2022.

Příloha č. 1

1. Zařízení pro tepelnou výměnu

32012L0019

Čl. 1 odst. 9 Členské státy přijmou opatření k zajištění toho, aby
bod 7 (Čl.
systémy rozšířené odpovědnosti výrobce zavedené před
8a odst. 7) 4. červencem 2018 byly v souladu s tímto článkem do 5.
ledna 2023.

Příloha III

KATEGORIE EEZ SPADAJÍCÍCH
PŮSOBNOSTI TÉTO SMĚRNICE
1. Zařízení pro tepelnou výměnu
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DO

OBLASTI

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o
ploše větší než 100 cm 2

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky
o ploše větší než 100 cm 2
3. Světelné zdroje

3. Světelné zdroje

4. Velká zařízení (kterýkoli vnější rozměr větší než 50
cm) zahrnující mimo jiné:
domácí spotřebiče; zařízení informačních technologií a
telekomunikační zařízení; spotřební elektroniku; svítidla;
zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení;
elektrické a elektronické nástroje; hračky, vybavení pro
volný čas a sporty; zdravotnické prostředky; přístroje pro
monitorování a kontrolu; výdejní automaty; zařízení pro
výrobu elektrického proudu. Do této kategorie nepatří
zařízení kategorií 1, 2 a 3.

4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50
cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3, zahrnující
kromě jiného:
domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a
telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla,
zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení,
elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný
čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro
monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu
elektrického proudu

5. Malá zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50
cm) zahrnující mimo jiné:
domácí spotřebiče; spotřební elektroniku; svítidla;
zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení;
elektrické a elektronické nástroje; hračky, vybavení pro
volný čas a sporty; zdravotnické prostředky; přístroje pro
monitorování a kontrolu; výdejní automaty; zařízení pro
výrobu elektrického proudu. Do této kategorie nepatří
zařízení kategorií 1 až 3 a 6.
6. Malá zařízení informačních technologií a
telekomunikační zařízení (žádný vnější rozměr není
větší než 50 cm)

5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50
cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6,
zahrnující kromě jiného:
domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení
reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a
elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty,
zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu,
výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu
6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační
zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm
Příloha č. 2

Minimální úroveň zpětného odběru výrobků s ukončenou 32012L0019
životností v jednotlivých letech
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Čl. 7 odst. 1 1. Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1, zajistí každý členský stát,
a3
aby byla uplatňována zásada odpovědnosti výrobce a
aby na tomto základě byla každoročně dosažena
minimální úroveň sběru. Od 2016 činí tato minimální
úroveň sběru 45 %, počítáno na základě celkové

2021

2022
násl.

%

%

65

65

Odpadní elektrozařízení skupiny 1

65

65

Odpadní elektrozařízení skupiny 2

65

65

Odpadní elektrozařízení skupiny 3

65

65

Odpadní přenosné baterie nebo akumulátory

45

45

Odpadní pneumatiky (všechny skupiny)

70

80

Odpadní elektrozařízení (všechny skupiny)

a

hmotnosti OEEZ sebraných podle článků 5 a 6 v daném
roce v dotyčném členském státě a vyjádřeno jako
procentní podíl průměrné roční hmotnosti EEZ
uvedených na trh v uvedeném členském státě v
předchozích třech letech. Členské státy zajistí, aby se
objem sebraných OEEZ v období od 2016 do 2019
postupně zvyšoval, dokud není dosaženo úrovně sběru
stanovené ve druhém pododstavci.
Od 2019 činí minimální úroveň sběru, které má být
každoročně dosaženo, buď 65 % průměrné hmotnosti
EEZ uvedených na trh v předchozích třech letech v
dotčeném členském státě, anebo 85 % hmotnosti
produkce OEEZ na území tohoto členského státu.
Do 31. prosince 2015 se nadále uplatňuje úroveň
tříděného sběru v průměru nejméně čtyř kilogramů
OEEZ z domácností na osobu za rok nebo stejná úroveň
hmotnosti OEEZ, jaká byla sebrána v dotyčném
členském státě v průměru v předchozích třech letech,
podle toho, která z těchto hodnot je vyšší.
Členské státy si mohou stanovit ambicióznější úrovně
tříděného sběru OEEZ a v takovém případě ji oznámí
Komisi.
3. Odchylně od odstavce 1 se Bulharsko, Česká
republika, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko,
Rumunsko, Slovensko a Slovinsko mohou z důvodu
nedostatku potřebné infrastruktury a nízké úrovně své
spotřeby EEZ rozhodnout:
a) dosáhnout do 14. srpna 2016 úrovně sběru nižší než
45 %, avšak vyšší než 40 % průměrné hmotnosti EEZ
uvedených na trh v předchozích třech letech a
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b) odložit dosažení úrovně sběru uvedené ve druhém
pododstavci odstavce 1 do dne, který samy určí a který
nastane nejpozději 14. srpna 2021.
32006L0066

Čl. 10 odst.
2

Členské státy musí dosáhnout těchto minimálních úrovní
sběru:
a) 25 % do 26. září 2012;
b) 45 % do 26. září 2016.

32018L0851

Příloha č. 3

Čl. 1 odst. 9
bod 1 (Čl.
8a odst. 1
písm. b))

Minimální úroveň využití odpadních elektrozařízení 32012L0019 Příloha V
Skupina
elektrozařízení

1.
Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně
těch, které se řídí jinými legislativními akty Unie, členské
státy:
b) v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady
stanoví cíle pro nakládání s odpady zaměřené na
dosažení alespoň kvantitativních cílů, jež pro systém
rozšířené odpovědnosti výrobce stanoví tato směrnice,
směrnice 94/62/ES, 2000/53/ES, 2006/66/ES a
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU
(*4), a stanoví další kvantitativní nebo kvalitativní cíle,
které jsou považovány za relevantní z hlediska systému
rozšířené odpovědnosti výrobce;
MINIMÁLNÍ CÍLE TÝKAJÍCÍ SE VYUŽITÍ PODLE
ČLÁNKU 11

A

B

%

%

1.

85

80

2.

80

70

a) v případě OEEZ spadajících do kategorie 1 nebo 10
přílohy I

3.

-

80*

— musí být využito 80 % a

4.

85

80

— musí být recyklováno 75 %;

5.

75

55

6.

75

55

b) v případě OEEZ spadajících do kategorie 3 nebo 4
přílohy I

Část 1: Minimální cíle podle kategorií použitelné od 13.
srpna 2012 do 14. srpna 2015 s odkazem na kategorie
uvedené v příloze I:

— musí být využito 75 % a
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— musí být recyklováno 65 %;
c) v případě OEEZ spadajících do kategorie 2, 5, 6, 7, 8
nebo 9 přílohy I
— musí být využito 70 % a
— musí být recyklováno 50 %;
d) v případě výbojek musí být recyklováno 80 %.
Část 2: Minimální cíle podle kategorií platné od 15. srpna
2015 do 14. srpna 2018 s odkazem na kategorie
uvedené v příloze I:
a) v případě OEEZ spadajících do kategorie 1 nebo 10
přílohy I
— musí být využito 85 % a
— musí být připraveno k opětovnému použití a
recyklováno 80 %;
b) v případě OEEZ spadajících do kategorie 3 nebo 4
přílohy I
— musí být využito 80 % a
— musí být připraveno k opětovnému použití a
recyklováno 70 %;
c) v případě OEEZ spadajících do kategorie 2, 5, 6, 7, 8
nebo 9 přílohy I
— musí být využito 75 % a
— musí být připraveno k opětovnému použití a
recyklováno 55 %;
d) v případě výbojek musí být recyklováno 80 %.
Část 3: Minimální cíle podle kategorií platné od 15. srpna
2018 s odkazem na kategorie uvedené v příloze III
a) v případě OEEZ spadajících do kategorie 1 nebo 4
přílohy III
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— musí být využito 85 % a
— musí být připraveno k opětovnému použití a
recyklováno 80 %;
b) v případě OEEZ spadajících do kategorie 2 přílohy III
— musí být využito 80 % a
— musí být připraveno k opětovnému použití a
recyklováno 70 %;
c) v případě OEEZ spadajících do kategorie 5 nebo 6
přílohy III
— musí být využito 75 % a
— musí být připraveno k opětovnému použití a
recyklováno 55 %;
d) v případě OEEZ spadajících do kategorie 3 přílohy III
musí být recyklováno 80 %.
32018L0851

Příloha č. 5

Minimální recyklační účinnost
odpadních baterií a akumulátorů

procesů

recyklace 32006L0066

1. Olověné baterie a akumulátory:

Čl. 1 odst. 9
bod 1 (Čl.
8a odst. 1
písm. b))

1.
Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně
těch, které se řídí jinými legislativními akty Unie, členské
státy:
b) v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady
stanoví cíle pro nakládání s odpady zaměřené na
dosažení alespoň kvantitativních cílů, jež pro systém
rozšířené odpovědnosti výrobce stanoví tato směrnice,
směrnice 94/62/ES, 2000/53/ES, 2006/66/ES a
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU
(*4), a stanoví další kvantitativní nebo kvalitativní cíle,
které jsou považovány za relevantní z hlediska systému
rozšířené odpovědnosti výrobce;

Příloha III
část B

ČÁST B: RECYKLACE
3. Recyklační procesy musí dosahovat této minimální
recyklační účinnosti:
a) recyklace 65 % průměrné hmotnosti olověných baterií
a akumulátorů, včetně recyklace obsahu olova na
nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná bez
nadměrných nákladů;
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recyklace 65 % průměrné hmotnosti odpadních baterií a
akumulátorů, včetně recyklace obsahu olova na nejvyšší
úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných
nákladů

b) recyklace 75 % průměrné hmotnosti niklkadmiových
baterií a akumulátorů, včetně recyklace obsahu kadmia
na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná bez
nadměrných nákladů, a
c) recyklace 50 % průměrné hmotnosti ostatních
použitých baterií a akumulátorů.

2. Niklkadmiové baterie a akumulátory:
recyklace 75 % průměrné hmotnosti odpadních baterií a
akumulátorů, včetně recyklace obsahu kadmia na nejvyšší
úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných
nákladů
3. Ostatní baterie a akumulátory:
recyklace 50 % průměrné hmotnosti odpadních baterií a
akumulátorů

Příloha č. 7

Minimální úroveň využití odpadních pneumatik

32018L0851

Čl. 1 odst. 9
bod 1 (Čl.
8a odst. 1
písm. b))

32018L0851

Čl. 1 odst. 9 1. Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené
bod 1 (Čl.
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně
8a odst. 1
těch, které se řídí jinými legislativními akty Unie, členské
písm. b))
2024 a státy:
násl.

Způsoby využití

2021

2022

2023

A

100 %

100 %

100 %
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100 %

1. Pokud jsou zavedeny systémy rozšířené
odpovědnosti výrobce v souladu s čl. 8 odst. 1, včetně
těch, které se řídí jinými legislativními akty Unie, členské
státy:
b) v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady
stanoví cíle pro nakládání s odpady zaměřené na
dosažení alespoň kvantitativních cílů, jež pro systém
rozšířené odpovědnosti výrobce stanoví tato směrnice,
směrnice 94/62/ES, 2000/53/ES, 2006/66/ES a
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU
(*4), a stanoví další kvantitativní nebo kvalitativní cíle,
které jsou považovány za relevantní z hlediska systému
rozšířené odpovědnosti výrobce;

B

10 %

15 %

25 %

Způsoby využití odpadních pneumatik pod písmeny A a B
zahrnují:
A – využití odpadních pneumatik, které zahrnuje všechny
způsoby využití včetně recyklace a přípravy k opětovnému
použití

30 % b) v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady
stanoví cíle pro nakládání s odpady zaměřené na
dosažení alespoň kvantitativních cílů, jež pro systém
rozšířené odpovědnosti výrobce stanoví tato směrnice,
směrnice 94/62/ES, 2000/53/ES, 2006/66/ES a
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU
(*4), a stanoví další kvantitativní nebo kvalitativní cíle,
které jsou považovány za relevantní z hlediska systému
rozšířené odpovědnosti výrobce;

B – recyklaci a přípravu k opětovnému použití odpadních
pneumatik

Číslo předpisu EU (kód CELEX)

Název předpisu EU

32008L0098

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu
2008, o odpadech a o zrušení některých směrnic

32018L0851

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018,
kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech.

32012L0019

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o
bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení
směrnice 91/157/EHS
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/56/EU ze dne 20. listopadu 2013,
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích
a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na
trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do
bezšňůrových elektrických nástrojů, a knoflíkových článků s nízkým obsahem
rtuti, a kterou se zrušuje rozhodnutí Komise 2009/603/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000
o vozidlech s ukončenou životností

32006L0066
32013L0056

32000L0053
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/849 ze dne 30. května 2018,
kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností,
2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech
a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.
Nařízení Komise (EU) č. 493/2012 ze dne 11. června 2012, kterým se stanoví
prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních
baterií a akumulátorů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/290 ze dne 19. února 2019, kterým se
stanoví formát pro registraci a podávání zpráv výrobců elektrických a
elektronických zařízení do registru.

32018L0849

32012R0493
32019R0290
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