Odbor odpadů
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Vážený pan
Aleš Blahuta
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Praha dne 14. ledna 2019
Č. j.: MZP/2019/720/228
Vyřizuje: Mgr. Matěj Čermák
Tel.: 267 122 650
E-mail: matej.cermak@mzp.cz

Vážený pane Blahuto,
reaguji na Váš e-mail, který jste zaslal na odbor odpadů dne 9. ledna 2019
(č.j. MZP/2019/720/228), kterým se dotazujete na recyklační příspěvky za osvětlovací zařízení
ve smyslu dílu 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“).
K Vašemu dotazu uvádím následující:
Na základě ustanovení § 37f odst. 2 písm. b) zákona o odpadech došlo ode dne 15. srpna 2018
ke změně rozsahu působnosti dílu 8 zákona o odpadech, a to tak, že od uvedeného data se rozšířil
okruh elektrozařízení, která spadají pod regulaci dílu 8 zákona o odpadech. Nově se tak
díl 8 vztahuje na všechna elektrozařízení splňující definici uvedenou v § 37g písm. a) zákona
o odpadech, kromě případů vyjmenovaných v § 37f odst. 4 a odst. 5 zákona o odpadech. Dle § 37f
odst. 3 citovaného předpisu se každé elektrozařízení od 15. srpna 2018 nově zařadí do jedné
ze šesti skupin uvedených v příloze č. 7 části II. zákona o odpadech. Od výše uvedeného data tak
mají povinnosti ve smyslu dílu 8 zákona o odpadech výrobci všech svítidel, tedy i těch
určených pro domácnosti.
Svítidla se od 15. srpna zařadí dle velikosti buď do skupiny 4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli
vnější rozměr přesahuje 50 cm (dle přílohy č. 7 části II zákona o odpadech) a podskupiny
4.7 Svítidla dle přílohy č. 1. (II. Podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení
uvedených v příloze č. 7 části II zákona o odpadech) vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech
nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování a nakládání
s nimi nebo do skupiny 5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm
a podskupiny 5.4 Svítidla.
Smyslem recyklačních příspěvků je zajištění ekologického nakládání s vybranými výrobky
po ukončení jejich životnosti. Povinnost odvádět recyklační příspěvky se vztahuje i na výrobky, které
neobsahují nebezpečné látky, ale je žádoucí zajistit jejich materiálové využití, které tak šetří primární
zdroje surovin a tím i životní prostředí. Aby vybrané elektrovýrobky neskončily po jejich dosloužení
bez využití na skládkách jako odpad, mají jejich výrobci povinnost zajistit jejich zpětný oděr
od zákazníků a to prostřednictvím vytvořené sběrné sítě a jejich následnou ekologickou recyklaci
ve specializovaných zařízeních. Recyklační příspěvky slouží k vytvoření a financování chodu
popsaného systému.
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Výjimka pro neodvádění recyklačních příspěvků za svítidla, která neobsahují nebezpečné látky,
by z výše uvedených důvodů, nebyla žádoucí a platná legislativa ji nepřipouští.

S pozdravem
Ing. Jaromír Manhart
ředitel odboru odpadů
podepsáno elektronicky
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