
Ekologická zátěž 
 

Vážení partneři, 

v tomto dokumentu naleznete veškeré potřebné informace o tom, jak pomáháme snížit 

ekologickou zátěž.  

Rovněž zde uvádíme informace o certifikátech, kterých se nám podařilo dosáhnout. 

 

Tím, že se naše společnost zapojila do projektu „Zelená firma“, umožňuje našim 

zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a 

baterií čímž výrazně rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Cílem 

projektu „Zelená firma“ je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a 

efektivní recyklace odpadů vysloužilých elektrospotřebičů. Ty obsahují mnohé nebezpečné 

látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, ale také velké 

množství recyklovatelných a využitelných materiálů. 

  

 

 

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností mohou zaměstnanci odkládat do boxu, který je 

umístěn v administrativní budově. Projekt naší společnosti dále umožňuje recyklaci také 

objemného firemního elektroodpadu. 

 

Zapojením se do projektu „Zelená firma“ naše společnost dokazuje ekologické myšlení, a to 

jak směrem k zaměstnancům, tak i směrem k veřejnosti. Jedná se o další krok k našemu 

dlouhodobému cíli – snižovat zatížení životního prostředí. Zároveň nabízíme zaměstnancům 

benefit v podobě možnosti recyklace drobného „domácího“ elektroodpadu. 

 

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, 

třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice. Certifikát ke stažení 

zde. 

 

Prohlášení o obalech 

 

Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh a o zajištění povinnosti zpětného odkupu: 

Společnost 100MEGA Distribution s.r.o. prohlašuje, že níže uvedené obaly splňují podmínky 

pro uvádění obalu na trh stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech v jeho platném znění. 

Veškeré používané obaly byly navrženy a vyrobeny podle příslušných platných technických 

norem. Společnost 100MEGA Distribution s.r.o. má k dispozici veškerou technickou 

dokumentaci vztahující se k tomuto prohlášení a je schopna ji předložit příslušnému 

kontrolnímu orgánu. 

 

Seznam a popis přepravních a spotřebitelských obalů: 

 Papírová krabice z třívrstvé vlnité lepenky se samolepící páskou 
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 Papírová krabice z lepenky s vnitřní fixací z pěnového polystyrénu pro počítačové 

monitory  

 Smrštitelná folie (složení oxen, buten, metatoxen) 

 Vázací páska VP-PP 

 Nevratná paleta se stahovací páskou 

 Papírová krabice z lepenky s vnitřní fixací a s ochranným sáčkem (PE) 

 Sáček polyetylen – PE 

(při kliknutí na konkrétní obal je možné stáhnout vydané platné prohlášení) 

 

Společnost 100MEGA Distribution s.r.o. potvrzuje, že obaly a balené výrobky uváděné naší 

společností na trh nebo do oběhu jsou označeny v souladu s § 6 zákona č. 477/2001 Sb., o 

obalech v jeho platném znění. 

 

Společnost 100MEGA Distribution s.r.o. má od roku 2002 uzavřenou Smlouvu o sdruženém 

plnění povinností zpětného odběru dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech v jeho platném 

znění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. Certifikát ke stažení zde. 

 

Zákon elektroodpady 
185/2001 Sb., ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

 

Změna: 477/2001 Sb. 

Změna: 76/2002 Sb. , 275/2002 Sb. , 320/2002 Sb. 

Změna: 188/2004 Sb. 

Změna: 356/2003 Sb. , 167/2004 Sb. , 188/2004 Sb. (část) 

Změna: 317/2004 Sb. 

Změna: 7/2005 Sb. 

Změna: 7/2005 Sb. (část) 

Změna: 7/2005 Sb. (část) 

 

Ustanovení týkající se elektroodpadu 

 

Díl 8 

 

Elektrická a elektronická zařízení 

 

§ 37f 

 

(1) Ustanovení tohoto dílu zákona v souladu s právem Evropských společenství 31m) stanoví 

povinnosti výrobcům, posledním prodejcům a distributorům elektrických a elektronických 

zařízení náležejících do skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu, nejsou-li součástí 

jiného typu zařízení, na který se tento díl zákona nevztahuje, a povinnosti zpracovatelům 

takových elektrických a elektronických zařízení, která se stala odpadem. 

 

 

(2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem seznam výrobků, které spadají do 

skupin elektrických a elektronických zařízení uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu. 

 

§ 37g 
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Základní pojmy 

 

Pro účely tohoto dílu zákona se rozumí 

 

a) elektrickým nebo elektronickým zařízením (dále jen "elektrozařízení") - zařízení, jehož 

funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, 

přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé 

ze skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu a které je určeno pro použití při napětí 

nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou 

zařízení určených výlučně pro účely obrany státu, 

 

b) elektroodpadem - elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, 

konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení, 

 

c) opětovným použitím - použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení 

nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, 

pro který byly původně určeny, 

 

d) zpracováním elektroodpadu - jakákoli operace prováděná po převzetí elektroodpadu do 

zařízení ke zpracování elektroodpadu za účelem jeho dekontaminace, demontáže, drcení, 

využití nebo přípravy na odstranění nebo jakákoli jiná činnost provedená s cílem využití nebo 

odstranění elektroodpadu, 

 

e) výrobcem - fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která bez ohledu na 

způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku 31n) 

 

1. pod vlastní značkou vyrábí a prodává elektrozařízení, nebo 

2. prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se a 

zařízení značka osoby podle bodu 1, nebo 

3. v rámci své podnikatelské činnosti dováží elektrozařízení do České republiky, nebo tato 

elektrozařízení uvádí v České republice na trh, 

 

f) elektrozařízením pocházejícím z domácností - použité elektrozařízení pocházející z 

domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických 

osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, 

 

g) zpětným odběrem elektrozařízení - odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z 

domácností od spotřebitelů bez nároku na úplatu na místě k tomu výrobcem určeném, 

 

h) odděleným sběrem elektroodpadu - odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z 

domácností od konečných uživatelů na místě k tomu výrobcem určeném. 

 

§ 37h 

 

Základní povinnosti výrobců elektrozařízení 

 

(1) Výrobce splní povinnosti stanovené pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a 

odstranění elektrozařízení a elektroodpadu 

 

a) samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady, 



 

b) společně s jiným výrobcem nebo výrobci na základě písemně uzavřené smlouvy; smluvní 

strany odpovídají za plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona solidárně, 

 

c) přenesením těchto povinností na jinou, právnickou osobu, zajišťující společné plnění 

povinností výrobců podle tohoto dílu zákona; odpovědnost výrobců za plnění povinností 

stanovených v tomto dílu zákona, pokud tato právnická osoba povinnosti neplní, nezaniká. 

 

(2) Výrobce je povinen zpracovávat roční zprávu o plnění povinností podle odstavce 1 za 

uplynulý kalendářní rok (dále jen "roční zpráva") a každoročně ji zasílat ministerstvu do 31. 

března. V případě, že výrobce plní povinnosti uvedené v odstavci 1 společně s jiným 

výrobcem, může spolu s ním zpracovat společnou roční zprávu. V případě podle odstavce 1 

písm. c) zpracovává roční zprávu příslušná právnická osoba. Tato roční zpráva nahrazuje 

roční zprávu podle § 38 odst. 10. 

 

(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem bližší podmínky jednotlivých 

způsobů plnění povinností výrobců podle odstavce 1 a obsah roční zprávy podle odstavce 2. 

 

§ 37i 

 

Seznam výrobců elektrozařízení 

 

(1) Výrobce elektrozařízení, na kterého se vztahují povinnosti podle tohoto dílu zákona, je 

povinen podat návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení (dále jen "Seznam") v 

rozsahu podle odstavce 3. 

 

(2) Návrh na zápis do Seznamu podává výrobce ministerstvu k rozhodnutí ve dvou 

vyhotoveních a na technickém nosiči dat, a to nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti 

podle odstavce 1. 

 

(3) Návrh na zápis do Seznamu obsahuje 

 

a) jméno a příjmení, nebo obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, místo podnikání, 

identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a úředně ověřenou kopii podnikatelského oprávnění, 

například živnostenský list, jde-li o fyzickou osobu; je-li fyzická osoba zapsána v obchodním 

rejstříku, též výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, 

 

b) obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a výpis z 

obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, jde-li o právnickou osobu a je-li v tomto rejstříku 

zapsána, 

 

c) seznam a popis elektrozařízení, 

 

d) způsob plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona, 

 

e) způsob zajištění financování podle § 37n a 37o a doklady o něm. 

 

(4) Osoba zapsaná v Seznamu je povinna oznámit ministerstvu jakékoli změny údajů 

předložených podle odstavce 3 do 14 dnů od jejich uskutečnění. V téže lhůtě je povinna 

oznámit ministerstvu, že zanikly důvody pro její vedení v Seznamu. 



 

(5) Ministerstvo na základě oznámení nebo vlastního zjištění provede rozhodnutím změnu v 

zápisu v Seznamu nebo osobu, u které zákonné důvody pro vedení v Seznamu zanikly, ze 

Seznamu vyřadí. 

 

(6) Seznam je veřejně přístupný. Ministerstvo zpřístupní Seznam na portálu veřejné správy. 

 

(7) Pro účely zápisu do Seznamu ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem bližší 

podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování podle odstavce 3 písm. d) a e). 

 

§ 37j 

 

Uvádění elektrozařízení na trh 

 

(1) Výrobce elektrozařízení zajistí, aby elektrozařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby se 

usnadnila demontáž a využití, zejména opětovné použití těchto elektrozařízení a materiálové 

využití elektroodpadu, jeho komponentů a materiálů v souladu s právními předpisy na 

ochranu životního prostředí a právními předpisy na ochranu veřejného zdraví. 31o) 

 

(2) Výrobce elektrozařízení uvedeného na trh 31p) po 13. srpnu 2005 zajistí, aby z označení 

elektrozařízení bylo patrné, že bylo na trh uvedeno po tomto datu, a bylo možné zjistit 

výrobce, na kterého se vztahují povinnosti podle tohoto dílu zákona. 

 

(3) Výrobce elektrozařízení, které náleží do skupin 1 až 7 nebo 10 podle přílohy č. 7 k tomuto 

zákonu včetně elektrozařízení určených výlučně pro účely obrany státu, a výrobce 

elektrických žárovek nebo svítidel určených k použití v domácnostech zajistí, aby 

elektrozařízení, je-li uvedeno na trh po 30. červnu 2006, neobsahovalo olovo, rtuť, kadmium, 

šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenylétery (PBDE), 

nejedná-li se o 

 

a) použití látek podle seznamu uvedeného v prováděcím právním předpise, nebo 

 

b) náhradní díly určené k opravě nebo opětovnému použití elektrozařízení uvedeného na trh 

před 1. červencem 2006. 

 

(4) Ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od 

výrobců zapsaných v Seznamu podle § 37i, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho 

povinností stanovených v tomto dílu zákona. 

 

(5) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem způsob označení elektrozařízení 

podle odstavce 2 a seznam látek, na které se za vyhláškou stanovených podmínek nevztahuje 

ustanovení § 37j odstavce 3. 

 

§ 37k 

 

Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu 

 

(1) Výrobce elektrozařízení zajistí zpětný odběr elektrozařízení pocházejícího z domácností. 

Pro elektroodpad nepocházející z domácností výrobce elektrozařízení zajistí jeho oddělený 

sběr. 



 

(2) Výrobce elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru 

elektroodpadu označí elektrozařízení grafickým symbolem. Není-li možné elektrozařízení 

takto označit vzhledem k jeho velikosti nebo funkci, označí se grafickým symbolem obal 

nebo návod k použití nebo záruční list elektrozařízení. 

 

(3) Výrobce prostřednictvím distributorů 31p) zajistí, aby byl konečný uživatel informován o 

způsobu provedení odděleného sběru. Distributor informuje při prodeji elektrozařízení 

konečného uživatele o způsobu zajištění odděleného sběru. 

 

(4) Poslední prodejce zajistí, aby spotřebitel31r) měl při nákupu elektrozařízení možnost 

odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového 

elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití. 

 

(5) Zbavit se elektroodpadu nebo elektrozařízení pocházejícího z domácností smí jeho držitel 

jen jeho předáním zpracovateli podle § 37l nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného 

sběru. Elektrozařízení z míst zpětného odběru a elektroodpad z míst odděleného sběru musí 

být předán pouze zpracovateli podle § 37l, není-li elektrozařízení jako celek opětovně 

použito. 

 

(6) Způsob provedení zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu a 

jejich předání zpracovateli nesmí ztížit opětovné použití nebo materiálové využití 

elektrozařízení nebo jejich komponentů, nebo materiálové využití elektroodpadu. 

 

(7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem vzor grafického symbolu pro 

označování elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru 

elektroodpadu. 

 

§ 37l 

 

Zpracování elektroodpadu 

 

(1) Výrobce elektrozařízení vytvoří systém pro zpracování elektroodpadu za použití 

nejlepších dostupných technik 31s) jeho zpracování, využívání a materiálového využívání. 

 

(2) Výrobce elektrozařízení poskytne zpracovatelům elektroodpadu veškeré informace, které 

jsou nutné k jeho zpracování, především údaje o obsažených nebezpečných látkách, 

možnostech opětovného použití elektrozařízení a materiálového využití elektroodpadu, 

případně 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 dálkové 

komunikace. 

 

(3) Zpracovatel elektroodpadu je povinen 

 

a) provozovat zařízení ke zpracování elektroodpadu v souladu s jeho provozním řádem a plnit 

další povinnosti oprávněné osoby, 

 

b) přednostně odstranit z elektroodpadu všechny látky a součásti stanovené prováděcím 

právním předpisem, 



 

c) skladovat a zpracovávat elektroodpad v souladu s technickými požadavky stanovenými 

prováděcím právním předpisem, 

 

d) zajistit využití elektroodpadu v souladu s § 37m, 

 

e) vést v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem evidenci o převzatém 

elektroodpadu a způsobu jeho zpracování a zasílat příslušnému správnímu úřadu údaje o 

zařízení. 

 

(4) Rozhodnutí, kterým se uděluje souhlas k provozu zařízení ke zpracování elektroodpadu a s 

jeho provozním řádem (§ 14 odst. 1), musí obsahovat podmínky nezbytné ke splnění 

požadavků podle odstavce 3 písm. b) a c) a § 37m. 

 

(5) Elektroodpad může být převezen přes hranice ke zpracování v souladu s předpisy 

Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského 

společenství 39) a v souladu s částí devátou. Zpracování elektroodpadu ve státě, který není 

členským státem Evropské unie, lze zahrnout do plnění požadavků stanovených v § 37m, 

doloží-li vývozce, že využití, opětovné použití nebo materiálové využití proběhlo za 

podmínek srovnatelných s podmínkami stanovenými tímto zákonem. 

 

(6) Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti zpracovatele stanovené zvláštním právním 

předpisem 31t) pro zacházení s regulovanými látkami. 

 

(7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem technické požadavky na přednostní 

odstranění látek a součástí z elektroodpadu, skladování a zpracování elektroodpadu, rozsah a 

způsob vedení evidence o převzatém elektroodpadu a způsobech jeho zpracování a využití a 

způsob ohlašování zařízení ke sběru, zpracování a využití elektroodpadu. 

 

§ 37m 

 

Využívání elektroodpadu 

 

(1) Výrobce elektrozařízení vytvoří systém, podle kterého bude zajištěno využití 

elektroodpadu navazující na zpětný odběr elektrozařízení nebo oddělený sběr elektroodpadu. 

 

(2) Zpětně odebraná a odděleně sebraná elektrozařízení se před předáním zpracovateli 

přednostně opětovně použijí jako celek. Opětovně lze použít pouze elektrozařízení či jejich 

komponenty, které splňují požadavky příslušných právních předpisů.31o) 

 

(3) Výrobce elektrozařízení je povinen zajistit využití elektroodpadu předaného 

zpracovatelům v souladu s § 37k odst. 5 minimálně v tomto rozsahu a) u elektrozařízení 

uvedeného ve skupinách 1 a 10 přílohy č. 7 k tomuto zákonu v rozsahu 80 % jeho průměrné 

hmotnosti a opětovné použití a materiálové využití komponentů, materiálů a látek v rozsahu 

75 % jeho průměrné hmotnosti, b) u elektrozařízení uvedeného ve skupinách 3 a 4 přílohy č. 7 

k tomuto zákonu v rozsahu 75 % jeho průměrné hmotnosti a opětovné použití a materiálové 

využití komponentů, materiálů a látek v rozsahu 65 % jeho průměrné hmotnosti, c) u 

elektrozařízení uvedeného ve skupinách 2, 5, 6, 7 a 9 přílohy č. 7 k tomuto zákonu v rozsahu 

70 % jeho průměrné hmotnosti a opětovné použití a materiálové využití komponentů, 

materiálů a látek v rozsahu 50 % jeho průměrné hmotnosti, d) u výbojek a zářivek opětovné 



použití a materiálové využití komponentů, materiálů a látek v rozsahu 80 % jejich hmotnosti. 

 

§ 37n 

 

Financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácností 

 

(1) Je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, výrobce elektrozařízení je 

povinen financovat zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení 

pocházejícího z domácností, které bylo zpětně odebráno podle § 37k a 38, jedná-li se o 

elektrozařízení, jehož je výrobcem podle tohoto zákona. Náklady vynaložené podle tohoto 

odstavce se při prodeji nových elektrozařízení odděleně neuvádějí. 

 

(2) Před uvedením elektrozařízení podle odstavce 1 na trh, je výrobce povinen poskytnout 

záruku prokazující, že nakládání s veškerým elektroodpadem bude finančně zajištěno. Tato 

záruka musí být dostatečná k pokrytí financování zpětného odběru, zpracování, využití a 

odstranění elektrozařízení pocházejícího z domácností, které bylo odevzdáno v rámci systému 

zpětného odběru vytvořeného a provozovaného podle § 37k a 38. Výrobce, který zajišťuje 

plnění povinností podle § 37h odst. 1 písm. a), poskytne záruku formou účelově vázaného 

bankovního účtu nebo pojištění za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. 

Údaje o stavu a čerpání z účelově vázaného účtu nebo výši pojistného plnění za uplynulý rok 

uvádí v roční zprávě. Prostředky uložené na účelově vázaném bankovním účtu mohou být 

použity pouze se souhlasem ministerstva k zajištění financování zpětného odběru, zpracování, 

využití a odstranění elektrozařízení pocházejícího z domácností; tyto prostředky nemohou být 

předmětem nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, ani exekuce, ani zahrnuty do konkurzní 

podstaty výrobce. Výrobce, který zajišťuje plnění povinností podle § 37h odst. 1 písm. b) 

nebo c), záruku neposkytuje. 

 

 

(3) Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005, jsou k zajištění zpětného 

odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejícího z domácností, které 

bylo zpětně odebráno podle § 37k a 38, výrobci povinni vytvořit systém, do kterého v 

odpovídajícím rozsahu, zejména podle podílu na trhu, přispívají všechny osoby, které jsou 

podnikatelsky činné v okamžiku vzniku příslušných nákladů. Na dobu osmi let od účinnosti 

tohoto zákona a na dobu deseti let v případě elektrozařízení uvedeného ve skupině 1 přílohy č. 

7 k tomuto zákonu od účinnosti tohoto zákona mohou tyto osoby při prodeji nových 

elektrozařízení odděleně uvádět náklady na zpětný odběr, zpracování a odstranění 

elektrozařízení uvedených na trh do dne 13. srpna 2005. Uvádí-li výrobce, ve smyslu tohoto 

ustanovení, náklady odděleně, je takto povinen je uvádět každý prodávající při prodeji v rámci 

své podnikatelské činnosti. Uvedené náklady nesmí překročit náklady skutečně vzniklé. 

 

(4) Povinnosti podle odstavců 1 a 2 plní i výrobce obchodující s využitím prostředků dálkové 

komunikace pro elektrozařízení dodávaná do členského státu Evropské unie, ve kterém má 

kupující bydliště nebo sídlo. 

 

(5) Ministerstvo stanoví po projednání s Ministerstvem financí prováděcím právním 

předpisem bližší podmínky financování, zejména způsob výpočtu minimální výše uložených 

finančních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu a minimální výše pojistného 

plnění. 

 

§ 37o 



 

Financování nakládání s elektroodpadem 

 

(1) Výrobce elektrozařízení zajistí financování odděleného sběru, zpracování, využití a 

odstranění elektroodpadu takto: 

 

a) je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, zajistí jeho financování sám, 

 

b) bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005 a je-li nahrazováno výrobky 

stejného typu nebo výrobky, které plní stejnou funkci, zajistí financování výrobce takového 

nového výrobku při jejich dodávce, nejvýše však v počtu dodávaných elektrozařízení, 

 

c) bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005, není však nahrazováno 

výrobky stejného typu nebo výrobky, které plní stejnou funkci, zajistí financování koneční 

uživatelé, kteří nejsou spotřebiteli. 

 

(2) Ministerstvo stanoví po projednání s Ministerstvem financí prováděcím právním 

předpisem bližší podmínky financování podle odstavce 1. 

____________________ 

 

31m) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o 

odpadních elektrických a elektronických zařízeních, ve znění směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2003/108/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze 

dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a 

elektronických zařízeních. 

 

31n) § 53 zákona č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

31o) Například zákon č. 102/2001 Sb. , o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

31p) § 2 zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

31s) 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 

zákona č. 521/2002 Sb. 

 

31t) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

39) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského 

společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým 

se mění nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění rozhodnutí Komise 1999/816/ES, kterým se 

přizpůsobují, v souladu s čl. 16 odst. 1 a čl. 42 odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení Rady 



(EHS) č. 259/93, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2557/2001, kterým se mění příloha V 

nařízení Rady (EHS) č. 259/93. 

 

Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu 

některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD, ve znění nařízení Komise 

(ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 

1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2630/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) 

č. 1420/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) 

č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, 

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, a ve 

znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a 

nařízení Rady (ES) č. 1547/1999. 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, 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, ve znění nařízení Komise (ES) č. 

334/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 

354/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 

1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 

1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1552/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) 

č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) 

č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, 

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, a ve 

znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a 

nařízení Rady (ES) č. 1547/1999. 

 

Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve smyslu nařízení Rady 

(EHS) č. 259/93 o dozoru nad zásilkami odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z 

něj a o jejich kontrole. 

 

Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační povinnost členských států podle 

článku 41 odstavce 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/93.Aplikace zákona o elektroodpadech u 

nás 

 

Vážení obchodní partneři, 
rádi bychom vás touto cestou seznámili s realizací aplikace zákona 185/2001 Sb., o odpadech 

a zákona č. 7/2005 Sb, který vychází z evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES, známého 

pod používaným názvem „Zákon o elektroodpadu“, na základě kterého plyne dovozci zboží 

povinnost od 13.8.2005 spolupodílet se a zajišťovat financování likvidace elektroodpadu.  

Společnost 100MEGA Distribution je členem sběrného systému REMA 

(www.remasystem.cz), prostřednictvím kterého se bude spolupodílet na financování sběru a 

likvidace IT produktů a spotřební AV elektrotechniky. 

V souladu se zákonem bude probíhat financování likvidace „elektroodpadu“ v rámci 

společného systému REMA (spolu s ostatními distributory a výrobci), a to formou fakturace 

recyklačního finančního navýšení, které bude uváděno na každém prodejním dokladu jako 

samostatná položka pro každý druh produktu zvlášť. Toto finanční navýšení je dále účtováno 

i Vámi - prodejcem (dealerem) dál, tedy Vám jako přeprodejci produktu nevzniká žádný 

náklad. Pouze v případě, že jste vy sami spotřebitelem (uživatelem) produktu se pro Vás 

částka stává navýšením ceny produktu. 

Výše finančního navýšení – „poplatku“ pro jednotlivé typy produktů je v současné době ve 



stavu jednání s Ministerstvem životního prostředí (MŽP), jejich přesný soupis s cenou 

jednotlivých položek by měl být zveřejněn nejpozději 13. 8. 2005. 

Po dohodě se všemi ostatními výrobci a distributory bude přistoupeno k aplikaci poplatku na 

likvidaci elektroodpadu od 1.9.2005. 

Z důvodu zachování transparentnosti aplikace zákona v celém IT prodejním kanále, ale 

zejména pak s ohledem na povinnosti statistické, účetní a skladové evidence, které pro Vás 

vyplývají z aplikace zákona o odpadech (pokud byste nebyli součástí stejného 

REMAsystému), tímto dáváme doporučení, aby Vaše společnost, pokud je výrobcem nebo 

dovozcem jakéhokoliv elektrozařízení ve smyslu výše uvedených zákonů, byla registrována 

ve stejném sběrném systému REMA a tím se vyhla složité „dvojí“ evidenci. 

Dále je potřeba Vás upozornit na důležité ustanovení zákona, kdy v případě, že váš dodavatel 

nebude schopen prokázat, že plní povinnosti dané mu zákonem, vystavujete se Vy sami a 

konečný prodejce převzetí odpovědnosti za daného výrobce (distributora) dle §37j odst. 4. 

"Ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od 

výrobců zapsaných v Seznamu podle § 37i, nese odpovědnost výrobce (distributora) za plnění 

jeho povinností stanovených zákonem." 

  

Často kladené otázky - odpady 

Jaký je zákonný rámec pro nakládání s tzv. elektroodpadem? Kdy vešel zákon v 

platnost? 
Nakládání s tzv. elektroodpadem upravuje zákon 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, 

který byl novelizován zákonem č. 7/2005 Sb. a vychází z evropské legislativy o odpadech 

2002/96/ES. Tyto zákony stanovují podmínky pro nakládání s elektroodpadem, jeho oddělený 

sběr a likvidaci od 13. 8. 2005. 

 

Co je Rema Systém? 
Rema systém vznikl pro splnění zákonem daných povinností jako první kolektivní systém v 

ČR. Vznik této neziskově hospodařící akciové společnosti iniciovali největší dovozci a 

výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Systém zahrnuje organizaci sběru, 

třídění, nakládání a recyklaci odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v České 

republice. Systém byl založen 14. února 2005. 

100MEGA Distribution, stejně jako celá řada dalších významných IT firem v ČR se rozhodla, 

do tohoto systému zapojit a jeho prostřednictvím má zajištěno plnění povinností, daných 

výrobcům a dovozcům elektrozařízení zákonem č. 185/20001 Sb. (ve znění pozdějších 

předpisů) o odpadech. Podle našeho názoru má REMA systém nejlépe zajištěno plnění 

povinností z uvedeného zákona pro kategorii 3. typu odpadu (produkty informačních 

technologií), která v naší nabídce drtivě převládá. 

 

Kdo stanovil výši poplatku, z čeho se skládá a od kdy se platí? 
Poplatek se odvíjí od recyklačních nákladů a je nastaven tak, aby pokrýval náklady na 

hospodaření s historickým elektroodpadem a aby negeneroval zisk. Způsob výpočtu výše 

poplatku je posuzován Ministerstvem životního prostředí a byl vypočten na základě 

důkladných studií, za použití informací ze zemí EU, kde kolektivní systémy recyklace 

elektroodpadu již několik let fungují. Poplatek se skládá z příspěvku na historické 

elektrozařízení a z příspěvku do garančního fondu. Povinnost nést náklady na recyklaci platí 

od 13. 8. 2005. Vzhledem ke zjednodušení administrativy se společnosti, jež spolupracující s 

Rema systém, dohodly na zavedení poplatku pro zákazníky od 1. 9. 2005. Více na 



www.remasystem.cz. 

 

Proč platíme příspěvek na historická zařízení? 
Povinnost nést tyto náklady stanovila výše uvedená novela zákona č. 7/2005 Sb, která je 

výsledkem uplatňované legislativy Evropské unie. 

 

Kdo stanovil výši příspěvku na historická zařízení, a jak dlouho bude tento příspěvek v 

této výši? 
Výši příspěvků stanovil Rema systém, na základě studií využívajících podkladů ze stejně 

fungujících systémů v Evropě, výši příspěvků schvaluje Ministerstvo životního prostředí. 

Zároveň každoročně bude Ministerstvo životního prostředí revidovat jednotlivé příspěvky, 

aby byla zajištěna neziskovost takovéto ekologické recyklace. 100MEGA Distribution, stejně 

jako i ostatní IT distributoři sdružení v systému REMA, má zájem, nyní i v budoucnu, na co 

nejmenší nutné míře zatížení prodejní ceny zařízení poplatkem na likvidaci odpadu. 

 

Kdy se náklady na elektroodpad promítnou do ceny produktů? 

Náklady na elektroodpad budou uváděny odděleně. Členové Rema systému shodně zavedou 

tyto příspěvky do jejich systémů od 1. 9. 2005. 

 

Bude tato částka uvedena na faktuře? 
Částka bude uvedena na faktuře odděleně od produktu, vždy jasně označena jako náklady na 

elektroodpad u každého typu produktu zvlášť.  

 

Je tato částka zdaněna? 
Částka se daní 19% sazbou DPH. 

 

Jak rozpoznám zboží, za které byl zaplacen tzv. “recyklační poplatek“? 
Na faktuře za zboží to bude uvedeno u každého typu produktu zvlášť. Dále bude produkt 

označen značkou přeškrtnuté popelnice. 

 

Mám na skladě zboží, které jsem nakoupil před 13. 8. 2005 bez recyklačního poplatku, 

musím jej zaplatit? A komu? 
Ne. Toto zboží je již předmětem historického elektrozařízení, tedy zařízení prodaného před 

13.8.2005  

 

Ucházím se o zakázku, která má být rozhodnuta na konci září 2005, s jakými cenami 

mám jít do nabídky? 

K veškerému zboží, které budete odebírat od členů Rema systému po 1. 9. 2005 bude 

připočítán tzv. „recyklační poplatek“. Z tohoto důvodu Vám radíme s tímto poplatkem 

počítat. Pokud by jste nakoupil zboží od dodavatele, jež není registrován v Seznamu výrobců 

a distributorů u MŽP, nebo by jste zboží nakoupil přímo v zahraniční, vztahují se na Vás 

veškeré povinnosti výrobce elektrozařízení dané zákonem a tím tedy i povinnost financovat 

nakládání s elektroodpadem. Financování likvidace elektroodpadu se tedy nelze nijak 

vyhnout. Pro menší obchodníky je tedy takový jednorázový nákup v zahraničí nebo od osoby 

jež není v Seznamu velmi nevýhodný a riskantní, neboť pouhým jedním takovým nákupem se 

stáváte ze zákona výrobcem (distributorem) elektrozařízení, který je povinen se registrovat u 

Ministerstva životního prostředí a zajišťovat nakládání s elektroodpadem. 

 

Objednám-li si zboží dnes a bude se fakturovat až po zavedení tj. 1. 9. 2005, budu od 

tohoto poplatku oproštěn? 

http://www.remasystem.cz/


Obecně po 1. 9. 2005 vám bude poplatek fakturován i na dříve zavedené objednávky. Pro 

určení je tedy rozhodné datum fakturace.  

 

Jak je to s poplatkem, prodávám-li zboží do zahraničí? 
Poplatek vám bude fakturován, ale vy nebo koncový zákazník si může nárokovat navrácení 

příspěvku u společnosti Rema systém. Koncový zákazník si pak recyklační poplatek uhradí v 

zemi dodání, pokud ho k tomu zavazují zákony této země.  

 

Slyšel jsem, že zákon 185/2001 sb. také ukládá povinnost označit veškeré zboží 

„přeškrtnutou popelničkou“. Co to znamená? Kde toto označení najdu a co mám dělat 

se zbožím, které není tímto symbolem označeno? 
Máte pravdu. Zákon udává dovozcům a výrobcům povinnost označit výrobky, jež jsou 

definovány zákonem jako elektroodpad. Většina zboží je již tímto symbolem opatřena, nebo 

je tento symbol uveden na průvodní dokumentaci. Existuje také symbol přeškrtnuté 

„popelničky“ s černým pruhem pod tímto symbolem. Co se týče povinnosti označovat 

elektozařízení těmito symboly existuje „období tolerance“, které je v současné době 

nastaveno do 1. 1. 2006.  

(více o značení výrobků zde)  

 

Pro více informací, prosíme, navštivte webové stránky Rema systému www.remasystem.cz. 

Co se týče otázek k budoucím prodejům a nejasnostem ohledně cen, prosíme kontaktujte naše 

obchodníky. 

 

http://www.remasystem.cz/pdf/znaceni.doc
http://www.remasystem.cz/

