Informace k plnění povinností výrobců chladících a klimatizačních
elektrozařízení neurčených k použití v domácnosti s hmotností nad 80 kg
a zrušení stanoviska č.j. 20647/ENV06, 2343/720/06 z 6. dubna 2006 v této věci
Subjekty, uvádějící na trh1 elektrozařízení2 bez ohledu na jejich hmotnost, která spadají do
oblasti působnosti dílu 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon o odpadech“)
např. chladničky, mrazničky, chladící pulty apod., a která zároveň nespadají pod výjimku
uvedenou v § 37f odst. 4 písm. b) zákona o odpadech - pod tuto výjimku spadají např.
klimatizace, které jsou součástí staveb, tepelná čerpadla – pouze do roku 2018), jsou
povinny plnit povinnosti výrobců elektrozařízení3 uvedené v dílu 8 zákona o odpadech, tzn.
zajistit zpětný odběr elektrozařízení, oddělený sběr elektroodpadů se zajištěním zpracování
těchto odpadů s minimálním využitím stanoveným v příloze č. 14 zákona o odpadech,
registrovat se do Seznamu výrobců elektrozařízení atd. Výše uvedené povinnosti výrobců
elektrozařízení je možné plnit individuálním způsobem (samostatně, organizačně a technicky
na vlastní náklady), solidárním způsobem (společně s jiným výrobcem), nebo v rámci
kolektivních systémů (přenesením povinnosti na jinou právnickou osobu, která plní
povinnosti výrobců elektrozařízení).
Smyslem prodloužené odpovědnosti výrobce, z které vychází výše uvedené povinnosti,
a která je zakotvena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4.
července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, a která nahradila
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003, je přenesení
zodpovědnosti za nakládání s výrobky po době ukončení jejich životnosti na jejich výrobce.
Ministerstvo životního prostředí vydalo v roce 2006 v návaznosti na proběhlá jednání se
Svazem chladící a klimatizační techniky ČR stanovisko ve věci hranice pro zatřídění
ostatních chladících zařízení nepocházejících z domácností ze skupiny č. 1 dle přílohy
č. 7 zákona o odpadech. V tomto stanovisku bylo uvedeno, že: „…výrobky, používající ke
své činnosti chladící okruh, příp. tepelná čerpadla a která nejsou určena pro použití
v domácnostech, spadají pod účinnost zákona o odpadech a o změněně některých dalších
zákonů, a to do skupiny č. 1 „Velké domácí spotřebiče“, pouze pokud nepřesahují hmotnost
80 kg“.
Z výše uvedeného stanoviska tak vyplývalo, že pokud subjekt uvádí na trh elektrozařízení,
které lze zařadit do sk. č. 1 „Velké domácí spotřebiče“, a zároveň, které není určeno k použití
1

§ 4 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech - uvedení výrobku na trh v ČR - první úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné
osobě v ČR jeho výrobcem nebo osobou, která jej nabyla z jiné členské země EU. Za uvedení na trh se považuje též dovoz
výrobku
2
§ 37g písm. a) zákona o odpadech - elektrické zařízení nebo elektronické zařízení - zařízení, jehož funkce závisí na
elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo
elektromagnetického pole a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro
stejnosměrný proud,
3
výrobce - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která v ČR
1. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku31n), pod vlastní značkou vyrábí a uvádí na
trh elektrozařízení a je v ČR usazena,
2. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku31n), prodává pod vlastní značkou
elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka osoby podle bodu 1, a je v ČR usazena,
3. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku31n), v rámci své podnikatelské činnosti uvádí
elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh a je v ČR usazena, nebo
4. prodává elektrozařízení prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přímo konečným uživatelům do ČR z jiného státu,
kde je usazena,

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz
1z2

v domácnosti a přesahuje hmotnost 80 kg, nemusí plnit žádné povinnosti výrobců stanovené
v dílu 8 zákona o odpadech (zajištění sběru a zpracování vzniklých odpadů z těchto výrobků
po době ukončení jejich životnosti, podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců
elektrozařízení atd.).
S ohledem na nové požadavky vyplývající ze směrnice č. 2012/19/EU o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních, konkrétně např. změna výpočtu a navýšení cílů
sběru elektroodpadů, která se nově počítá také ze sebraných elektrozařízení neurčených
k použití v domácnosti, neexistenci výjimky týkající se výhradně pro chladící zařízení
neurčené k použití v domácnosti s hmotností nad 80 kg, změnu některých definic, navýšení
míry recyklace odpadů vzniklých z elektroodpadů o 5 % od roku 2016 a v neposlední řadě
také s ohledem na Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 517/2014 o fluorovaných
skleníkových plynech z kterého vyplývá povinnost aplikace tzv. rozšířené odpovědnosti
výrobce pro zajištění znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů, jejich recyklaci,
regeneraci nebo zneškodnění, ruší odbor odpadů MŽP ČR výše citované stanovisko ze
dne 6. dubna 2006 evidované pod č.j. 20647/ENV06, 2343/720/06.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že výrobci chladících elektrozařízení neurčených
k použití v domácnosti s hmotností nad 80 kg, jsou povinni plnit všechny povinnosti
výrobců elektrozařízení vyplývající z dílu 8 zákona o odpadech (elektrická a
elektronická zařízení).

Vypracoval: Odbor odpadů MŽP ČR, 10. 3. 2016
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