Příloha č. 1
Pozměňovací návrh Svazu průmyslu druhotných surovin ČR k Vládnímu návrhu
zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
V Čl. I (vládního návrhu)
V bodě 7 se doplňuje text v písm. i) a j):
7. V § 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:
„i) místem zpětného odběru - místo určené výrobcem, ve kterém jsou zpětně
odebírána elektrozařízení pocházející z domácností, nebo zařízení ke sběru a
výkupu elektroodpadu provozované oprávněnou osobou podle §12 odst. 3,

j) místem odděleného sběru - místo určené výrobcem, ve kterém je odděleně
sbírán elektroodpad, nebo zařízení ke sběru a výkupu elektroodpadu
provozované oprávněnou osobou podle §12 odst. 3“.

Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písmena k) až n).
V bodě 16 se doplňuje text odst. 5
16. V § 37k odstavce 4 a 5 znějí:
„(4) Poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech zajistí,
aby konečný uživatel měl možnost

a) při nákupu elektrozařízení bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité
elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve
stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití,
b) odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru použité elektrozařízení, u něhož žádný
z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, bez ohledu na výrobní značku a bez
vázání na nákup zboží, v místě prodeje nového elektrozařízení nebo v jeho
bezprostřední blízkosti po celou provozní dobu, jestliže velikost prodejní plochy
určené k prodeji elektrozařízení je alespoň 400 m2.

(5) Zbavit se elektrozařízení pocházejícího z domácností nebo elektroodpadu
smí jeho držitel jen jeho předáním zpracovateli podle § 37l nebo na místo zpětného
odběru nebo odděleného sběru nebo osobě oprávněné k jejich převzetí podle
§ 12 odst. 3 . Konečný uživatel se smí zbavit elektrozařízení pocházejícího z
domácností také jeho předáním poslednímu prodejci podle odstavce 4. Zpětně
odebraná elektrozařízení a odděleně sebraný elektroodpad musí být předány pouze
zpracovateli podle § 37l, není-li elektrozařízení jako celek opětovně použito. Tím není
dotčena možnost předání zpětně odebraného elektrozařízení posledním prodejcem
na místo zpětného odběru. Jiné osoby než zpracovatelé podle § 37l, provozovatelé
míst zpětného odběru nebo odděleného sběru a poslední prodejci podle odstavce 4
nejsou oprávněny elektrozařízení pocházející z domácností a elektroodpad převzít.“.
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V bodě 18 se upravuje text odst. 10

18. V § 37k se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Ministerstvo může vyhláškou stanovit stanoví technické požadavky na
provádění zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu a na
skladování a přepravu zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného
elektroodpadu.“.

V bodě 21 se upravuje text
19. V § 37m odstavec 3 zní:
„(3) Výrobce elektrozařízení je povinen zajistit využití elektroodpadu, který byl
předán zpracovatelům v souladu s § 37k odst. 5, minimálně v rozsahu stanoveném
v příloze č. 14 k tomuto zákonu. Tato povinnost se vztahuje i na oprávněné
osoby, které převzali elektroodpad podle § 37g písm. i) a nebo elektroodpad
podle §37g písm. j)“.

V bodě 25 se upravuje text:
24. V § 37n odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 59 zní:

„(4) Výrobce může při prodeji nového elektrozařízení uvádět náklady na zpětný
odběr, zpracování, využití a odstranění tohoto elektrozařízení pocházejícího z
domácností odděleně. Uvádí-li výrobce náklady odděleně, je takto povinen je uvádět
každý prodávající při prodeji v rámci své podnikatelské činnosti. Uvedené náklady
nesmějí převýšit náklady známé výrobci v okamžiku uvedení nového elektrozařízení
na trh, plní-li své povinnosti podle § 37h odst. 1 písm. c), nebo prokazatelný odhad
předpokládaných nákladů, plní-li své povinnosti podle § 37h odst. 1 písm. a) nebo b).
Povinnosti posledního prodejce podle cenových předpisů59) nejsou tímto
ustanovením dotčeny.
____________________
59) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.“.

V bodě 27 se upravuje text:
27. V § 37o se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:
„(2) Výrobce může při prodeji nového elektrozařízení uvádět náklady na oddělený
sběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu z tohoto elektrozařízení
odděleně. Uvádí-li výrobce náklady odděleně, je takto povinen je uvádět každý
prodávající při prodeji v rámci své podnikatelské činnosti. Uvedené náklady nesmějí
převýšit náklady známé výrobci v okamžiku uvedení nového elektrozařízení na trh
nebo prokazatelný odhad předpokládaných nákladů v případě, že náklady výrobci
vzniknou až po tomto okamžiku.

(3) Výrobce a konečný uživatel, který není spotřebitelem, mohou nejpozději při
dodání nového elektrozařízení konečnému uživateli uzavřít písemnou formou dohodu
o zajištění financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění
elektroodpadu odchylně od způsobů stanovených v odstavci 1; ostatní ustanovení
tohoto dílu zákona zůstávají takovou dohodou nedotčena. Informaci o uzavření
dohody a základních dohodnutých podmínkách financování zašle výrobce
ministerstvu jako součást roční zprávy za kalendářní rok, v němž byla smlouva
uzavřena.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

V bodě 32 se upravuje text:

32. Za § 37r se vkládá nový § 37s, který včetně nadpisu zní:

„§ 37s
Registr míst zpětného odběru

(1) Registr míst zpětného odběru (dále jen „Registr“) je informačním systémem
veřejné správy, který slouží k vedení údajů o místech zpětného odběru. Správcem
Registru je ministerstvo.

(2) Registr je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) V Registru se vedou tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, nebo název nebo firma, adresa sídla, a
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, provozovatele místa zpětného odběru,
b) adresa místa zpětného odběru,
c) indikativní údaj o provozní době místa zpětného odběru,
d) skupiny odebíraných elektrozařízení podle přílohy č. 7 k tomuto zákonu,
e) typy odebíraných elektrozařízení podle seznamu výrobků uvedeného v § 37f
odst. 5,
f)

jméno, popřípadě jména, a příjmení, nebo obchodní firma, adresa sídla,
a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, výrobce nebo právnické osoby podle
§ 37h odst. 1 písm. c), která místo zpětného odběru zřídila, nebo oprávněné
osoby k převzetí elektrozařízení.

(4) Výrobce elektrozařízení určených k použití v domácnostech je povinen
vkládat dálkovým přístupem do Registru údaje uvedené v odstavci 3 a stejným
způsobem tyto údaje aktualizovat, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy
nastala skutečnost zakládající změnu údaje.“.
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