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VYHLÁ!KA 

 
ze dne ................. 2013, 

 
kterou se mČní vyhlá"ka þ. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozaĜízeními 

a elektroodpady a o bli#"ích podmínkách financování nakládání s nimi (vyhlá"ka o 
nakládání s elektrozaĜízeními a elektroodpady), ve znČní pozdČj"ích pĜedpisĤ 

 
 
Ministerstvo !ivotního prostĜedí  po projednání s Ministerstvem financí stanoví podle § 37h 
odst. 3, § 37i odst. 7 a § 37p odst. 4 zákona þ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ nČkter"ch 
dal#ích zákonĤ, ve znČní zákona þ. 7/2005 Sb. a zákona þ. 165/2012 Sb., (dále jen „zákon“): 
 

ýl. I 
 

Vyhlá#ka þ. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozaĜízeními 
a elektroodpady a o bli!#ích podmínkách financování nakládání s nimi (vyhlá#ka o nakládání 
s elektrozaĜízeními a elektroodpady), ve znČní vyhlá#ky þ. 65/2010 Sb., vyhlá#ky þ. 285/2010 
Sb., vyhlá#ky þ. 158/2011 Sb. a vyhlá#ky þ. 249/2012 Sb., se mČní takto: 
 
1. V úvodní vČtČ vyhlá#ky se za slova „§ 37o odst. 2“ vkládají slova „, § 37p odst. 4“. 
 
2. V § 1 odst. 1 se písmeno f) zru#uje. 
 
Dosavadní písmena g) a! j) se oznaþují jako písmena f) a! i). 
 
3. V § 1 se na konci odstavce 2 teþka nahrazuje þárkou a doplĖují se písmena d) a e), která 

znČjí: 
 

„d) bli!#í podmínky financování oddČleného sbČru, zpracování, vyu!ití a odstranČní 
elektroodpadu ze solárních panelĤ podle § 37p odst. 1 zákona, vþetnČ zpĤsobu 
v"poþtu minimální v"#e ulo!en"ch finanþních prostĜedkĤ na úþelovČ vázaném 
bankovním úþtu a zpĤsobu jejich þerpání a dále zpĤsobu v"poþtu minimální v"#e 
pĜíspČvkĤ a zpĤsobu nakládání s nimi, 

 
e)  bli!#í podmínky financování podle § 37p odst. 2 zákona vþetnČ zpĤsobu v"poþtu 

minimální v"#e pĜíspČvkĤ a zpĤsobu nakládání s nimi.“. 
 
4. V § 5 se za odstavec 9 vkládá nov" odstavec 10, kter" zní: 
 

„(10) V návrhu na zápis provozovatele kolektivního sytému do Seznamu pro 
zaji#Ģování financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelĤ musí b"t 
dolo!eno, !e pĜíspČvky v navr!ené v"#i zahrnují ve#keré pĜedpokládané budoucí náklady 
na zaji#tČní pĜedání ke zpracování, zpČtného odbČru a oddČleného sbČru, zpracování, 
vyu!ití a odstranČní elektroodpadu ze solárních panelĤ.“. 

 
Dosavadní odstavec 10 se oznaþuje jako odstavec 11. 
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5. V § 5 odst. 11 se za slova „prostĜednictvím kolektivního systému“ vkládají slova „, s 
v"jimkou plnČní povinností podle § 37p zákona,“. 

 
6. V § 6 se dosavadní text oznaþuje jako odstavec 1 a doplĖuje se odstavec 2, kter" zní: 

 
„(2) Samostatnou pĜílohou roþní zprávy podle odstavce 1 zpracovávané 

provozovatelem kolektivního systému, kter" zaji#Ģuje financování pĜedání ke zpracování, 
vyu!ití a odstranČní elektroodpadu ze solárních panelĤ podle § 37p odst. 2 zákona, vþetnČ 
plnČní tČchto povinností, je seznam provozovatelĤ solárních elektráren, pro které tento 
provozovatel kolektivního systému zaji#Ģuje plnČní povinností podle § 37p odst. 2 
zákona. Tento seznam obsahuje: 

 
a)  jméno a pĜíjmení, název nebo obchodní firmu provozovatele solární elektrárny, 
 
b)  adresu bydli#tČ, místo podnikání nebo sídlo provozovatele solární elektrárny, 
 
c)  identifikaþní þíslo a þíslo licence na v"robu elektĜiny provozovatele solární 

elektrárny,  
 
d)  hmotnost a instalovan" v"kon v#ech solárních panelĤ uveden"ch na trh do dne 

1. ledna 2013 v ka!dé solární elektrárnČ, pro kterou má její provozovatel sjednáno 
plnČní povinností podle § 37p odst. 2 zákona na základČ smlouvy s provozovatelem 
kolektivního systému, 

 
e)  v"#i pĜíspČvkĤ vybran"ch v daném kalendáĜním roce od provozovatele solární 

elektrárny, 
 
f)  hmotnost elektroodpadu ze solárních panelĤ uveden"ch na trh do dne 1. ledna 2013, 

kter" byl zpČtnČ odebrán nebo oddČlenČ sebrán v daném kalendáĜním roce z ka!dé 
solární elektrárny, pro kterou provozovatel kolektivního systému zaji#Ģuje plnČní 
povinností provozovatele solární elektrárny podle § 37p odst. 2 zákona, 

 
g)  hmotnost elektroodpadu ze solárních panelĤ uveden"ch na trh do dne 1. ledna 2013, 

kter" byl zpracován v daném kalendáĜním roce z ka!dé solární elektrárny, pro 
kterou provozovatel kolektivního systému zaji#Ģuje plnČní povinností 
provozovatele solární elektrárny podle § 37p odst. 2 zákona, 

 
h)  v"#i penČ!ních prostĜedkĤ vynalo!en"ch v daném kalendáĜním roce na plnČní 

povinností podle § 37p odst. 2 zákona v rámci kolektivního systému.“. 
 
7. § 7 se zru#uje. 
 
8. Za § 14 se vkládají nové § 14a a! 14c, které vþetnČ nadpisĤ a poznámek pod þarou þ. 14 

a! 16 znČjí: 
 

„§ 14a 
Bli#"í podmínky financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelĤ 

uveden$ch na trh po dni 1. ledna 2013 
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(1) V"robce, kter" plní povinnosti stanovené pro nakládání s elektroodpadem ze 
solárních panelĤ uveden"ch na trh po dni 1. ledna 2013 v rámci individuálního nebo 
solidárního systému, ukládá na úþelovČ vázan" bankovní úþet podle § 37p odst. 1 zákona 
penČ!ní prostĜedky pĜed uvedením solárního panelu na trh. Minimální v"#i tČchto penČ!ních 
prostĜedkĤ vypoþítá v"robce jako násobek hmotnosti solárních panelĤ, které v daném období 
uvede na trh, a sazby vypoþítané podle pĜílohy þ. 10 k této vyhlá#ce. 

 
(2) Vzor !ádosti o souhlas ministerstva s pou!itím penČ!ních prostĜedkĤ z úþelovČ 

vázaného bankovního úþtu je uveden v pĜíloze þ. 9 k této vyhlá#ce. 
 
(3) V roþní zprávČ podle § 6 uvede v"robce vyúþtování ulo!en"ch a vybran"ch 

penČ!ních prostĜedkĤ z úþelovČ vázaného bankovního úþtu. 
 
(4) Minimální v"#i pĜíspČvkĤ v"robcĤ, kteĜí plní povinnosti stanovené pro nakládání s 

elektroodpadem ze solárních panelĤ uveden"ch na trh po dni 1. ledna 2013 v rámci 
kolektivního systému, stanoví provozovatel kolektivního systému tak, aby odpovídala 
násobku hmotnosti solárních panelĤ, které v"robce v daném období uvedl na trh, a sazby 
vypoþítané podle pĜílohy þ. 10 k této vyhlá#ce. PenČ!ní prostĜedky vybrané provozovatelem 
kolektivního systému od v"robcĤ, kteĜí v rámci tohoto kolektivního systému plní povinnosti 
podle § 37p odst. 1 zákona, a z nich plynoucí v"nosy mohou b"t pou!ity v"hradnČ na zaji#tČní 
financování zpČtného odbČru, oddČleného sbČru, zpracování, vyu!ití a 
odstranČní elektroodpadu ze solárních panelĤ, které byly zpČtnČ odebrány a oddČlenČ sebrány 
v ýeské republice, vþetnČ nezbytn"ch administrativních nákladĤ spojen"ch s plnČním tČchto 
povinností. KĜí!ové financování mezi þinností nakládání s elektroodpadem ze solárních 
panelĤ uveden"ch na trh po dni 1. ledna 2013 a ostatními þinnostmi provozovatele 
kolektivního systému není pĜípustné. 

 
(5) V pĜípadČ zru#ení provozovatele kolektivního systému, pĜi nČm! nedochází k 

pĜevzetí závazkĤ t"kajících se nakládání s elektroodpadem ze solárních panelĤ a jeho 
financování podle § 37p odst. 1 zákona právním nástupcem, mohou b"t penČ!ní prostĜedky 
vybrané od v"robcĤ, kteĜí v rámci tohoto kolektivního systému plní povinnosti podle § 37p 
odst. 1 zákona, vþetnČ v"nosĤ z nich pĜevedeny pouze do jiného kolektivního systému, kter" 
pĜevezme zaji#Ģování plnČní tČchto povinností v"robce, nebo na v"robcem zĜízen" úþelovČ 
vázan" bankovní úþet, pokud jde o penČ!ní prostĜedky vybrané od tohoto v"robce. 
 

§ 14b 
Bli#"í podmínky financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelĤ 

uveden$ch na trh do dne 1. ledna 2013 
 

(1) Minimální úhrnná v"#e pĜíspČvkĤ na financování nakládání s elektroodpadem ze 
solárních panelĤ uveden"ch na trh do dne 1. ledna 2013 se vypoþítá jako násobek hmotnosti 
v#ech solárních panelĤ v ka!dé solární elektrárnČ, pro kterou má její provozovatel uzavĜenou 
smlouvu s provozovatelem kolektivního systému podle § 37p odst. 2 zákona, a sazby 
vypoþítané podle pĜílohy þ. 10 k této vyhlá#ce. 

 
(2) PenČ!ní prostĜedky vybrané od provozovatelĤ solárních elektráren v rámci plnČní 

jejich povinností podle § 37p odst. 2 zákona a v"nosy z jejich doþasného investování mohou 
b"t pou!ity v"hradnČ na zaji#tČní financování pĜedání ke zpracování, vyu!ití a 
odstranČní elektroodpadu z tČch solárních panelĤ, na které byly tyto penČ!ní prostĜedky 
urþeny, vþetnČ nezbytn"ch administrativních nákladĤ spojen"ch s plnČním tČchto povinností. 
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KĜí!ové financování mezi þinností nakládání s elektroodpadem ze solárních panelĤ 
uveden"ch na trh do dne 1. ledna 2013 a ostatními þinnostmi provozovatele kolektivního 
systému není pĜípustné. 

 
(3) Provozovatel kolektivního systému hospodaĜí s penČ!ními prostĜedky získan"mi z 

pĜíspČvkĤ podle § 37p odst. 2 zákona tak, aby byla zaji#tČna kontrolovatelnost nakládání 
s nimi, a to zejména oddČlenČ od jin"ch penČ!ních prostĜedkĤ a oddČlenČ od penČ!ních 
prostĜedkĤ získan"ch z pĜíspČvkĤ na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních 
panelĤ uveden"ch na trh po 1. lednu 2013. Provozovatel kolektivního systému ukládá ve#keré 
pĜíspČvky vybrané od provozovatelĤ solárních elektráren podle § 37p odst. 2 zákona na 
zvlá#tní bankovní úþet v bance se sídlem v ýeské republice nebo v poboþce zahraniþní banky 
v ýeské republice. PĜehled o stavu tohoto úþtu je souþástí roþní zprávy podle § 6. 

 
(4) PenČ!ní prostĜedky ulo!ené na bankovním úþtu podle odstavce 3 mohou b"t pĜed 

pou!itím k pĜímému plnČní povinností podle § 37p odst. 2 zákona doþasnČ investovány do 
 

a)  dluhopisĤ, jejich! emitentem je ýeská republika nebo ýeská národní banka, 
 
b)  dluhopisĤ nebo obdobn"ch cenn"ch papírĤ pĜedstavujících právo na splacení dlu!né 

þástky, jejich! emitentem je jin" þlensk" stát Evropské unie nebo þlensk" stát 
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo centrální banka 
takového státu a jejich! rating, popĜípadČ rating jejich emitenta, patĜí mezi 5 nejlep#ích 
ratingov"ch kategorií dlouhodob"ch závazkĤ v investiþním stupni renomované 
ratingové agentury14) nebo mezi srovnatelné ratingové kategorie jiné uznané ratingové 
agentury15) a je vydán uznanou ratingovou agenturou, 

  
c)  dluhopisĤ nebo obdobn"ch cenn"ch papírĤ pĜedstavujících právo na splacení dlu!né 

þástky, jejich! emitentem je Evropsk" fond finanþní stability, Evropská centrální banka, 
SvČtová banka, Mezinárodní mČnov" fond nebo jiná mezinárodní finanþní instituce, 
její! závazky jsou zaruþeny státy, které jsou jejími þleny, a kterou ýeská národní banka 
zapí#e do seznamu, kter" vede, 

   
d)  nástrojĤ penČ!ního trhu, jejich! emitentem je ýeská republika nebo ýeská národní 

banka. 
 
(5) Popis investice, její v"#e a doba jejího trvání jsou souþástí roþní zprávy podle § 6. 

PenČ!ní prostĜedky doþasnČ investované v souladu s odstavcem 4 vþetnČ v"nosĤ z nich musí 
b"t pĜevedeny zpČt na bankovní úþet podle odstavce 3. 

 
(6) V pĜípadČ zru#ení provozovatele kolektivního systému, pĜi nČm! nedochází k 

pĜevzetí závazkĤ t"kajících se nakládání s elektroodpadem ze solárních panelĤ a jeho 
financování podle § 37p odst. 2 zákona právním nástupcem, mohou b"t penČ!ní prostĜedky 
vybrané od provozovatelĤ solárních elektráren vþetnČ v"nosĤ z jejich doþasného investování 
pĜevedeny pouze do jiného kolektivního systému, kter" pĜevezme zaji#Ģování plnČní 
povinností provozovatele solární elektrárny podle § 37p odst. 2 zákona. 

 
(7) Po zaji#tČní splnČní povinností zpČtného odbČru, oddČleného sbČru, zpracování, 

vyu!ití a odstranČní elektroodpadu ze solárních panelĤ v rozsahu jedné tĜetiny celkové 
hmotnosti v#ech solárních panelĤ uveden"ch na trh do dne 1. ledna 2013 z ka!dé solární 
elektrárny, ne v#ak dĜíve ne! k 1. lednu 2019, pĜedlo!í provozovatel kolektivního systému 
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provozovateli solární elektrárny prĤbČ!né finanþní vypoĜádání, ve kterém uvede pĜehled 
nákladĤ spojen"ch se splnČním tČchto povinností na jedné stranČ a pomČrnou v"#i pĜíspČvkĤ 
pĜijat"ch od provozovatele solární elektrárny vþetnČ v"nosĤ z jejich doþasného investování, 
pokud jich bylo dosa!eno, na stranČ druhé. PĜípadn" rozdíl vypoĜádají provozovatel 
kolektivního systému a provozovatel solární elektrárny mezi sebou tak, !e provozovatel 
kolektivního systému vrátí provozovateli solární elektrárny do jednoho mČsíce od pĜedlo!ení 
prĤbČ!ného finanþního vypoĜádání pĜebytek na stranČ pĜijat"ch pĜíspČvkĤ a v"nosĤ z jejich 
doþasného investování, nebo mu vymČĜí doplatek k pokrytí vynalo!en"ch nákladĤ se 
splatností v té!e lhĤtČ. Stejn"m zpĤsobem provedou provozovatel kolektivního systému a 
provozovatel solární elektrárny následující prĤbČ!né finanþní vypoĜádání po zaji#tČní splnČní 
povinností podle vČty první v rozsahu dvou tĜetin celkové hmotnosti v#ech solárních panelĤ 
uveden"ch na trh do dne 1. ledna 2013 z ka!dé solární elektrárny a závČreþné finanþní 
vypoĜádání po úplném zaji#tČní splnČní tČchto povinností. 
____________________ 
14) § 93 odst. 6 písm. g) zákona þ. 427/2011 Sb., o doplĖkovém penzijním spoĜení, ve znČní 
pozdČj#ích pĜedpisĤ. 
15) § 93 odst. 6 písm. h) zákona þ. 427/2011 Sb., ve znČní pozdČj#ích pĜedpisĤ. 
 

§ 14c 
ýlenČní nákladĤ a v$nosĤ v souvislosti s financováním nakládání s elektroodpadem ze 

solárních panelĤ 
 

(1) Provozovatel kolektivního systému þlení náklady a v"nosy podle úþelu, na kter" 
byly vynalo!eny nebo se kter"m souvisejí. Toto þlenČní je alespoĖ tak podrobné, aby 
umo!nilo 

 
a)  oddČlené sledování financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelĤ a 

ostatních þinností provozovatele kolektivního systému, 
 
b)  ovČĜení, !e nedochází ke kĜí!ovému financování mezi þinností nakládání 

s elektroodpadem ze solárních panelĤ a ostatními þinnostmi provozovatele kolektivního 
systému, 

 
c)  oddČlené sledování v"nosĤ z pĜíspČvkĤ jednotliv"ch v"robcĤ a oddČlené sledování 

v"nosĤ z pĜíspČvkĤ jednotliv"ch provozovatelĤ solárních elektráren, 
 
d)  oddČlené sledování nákladĤ na pĜedání ke zpracování solárních panelĤ od jednotliv"ch 

provozovatelĤ solárních elektráren, kteĜí plní povinnosti podle § 37p odst. 2 zákona a  
 
e)  oddČlené sledování zaji#Ģování plnČní povinností podle § 37p odst. 1 a podle § 37p odst. 

2 zákona.  
 
(2) PĜi þlenČní nákladĤ a v"nosĤ podle odstavce 1 vychází provozovatel kolektivního 

systému z ocenČní podle zákona o úþetnictví16). 
____________________ 
16) Zákon þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČj#ích pĜedpisĤ.“. 
 
9. V pĜíloze þ. 1 bod 4 vþetnČ nadpisu zní: 
 

„4  SpotĜebitelská zaĜízení a solární panely 
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4a SpotĜebitelská zaĜízení 
 
4.1 Rádiové soupravy (radiobudíky, radiomagnetofony) 
4.2 Televizory 
4.3 Videokamery 
4.4 Videorekordéry 
4.5 Hi-fi rekordéry 
4.6 Audiozesilovaþe 
4.7 Hudební nástroje 
4.8 Ostatní v"robky nebo zaĜízení pro úþely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo 

obrazu, vþetnČ signálĤ nebo technologií pro #íĜení zvuku nebo obrazu jin"ch ne! 
telekomunikací (spotĜebitelská zaĜízení) v jiné podskupinČ neuvedené 

 
4b Solární panely“. 

 
10. PĜíloha þ. 2 zní: 

 
„PĜíloha þ. 2 k vyhlá"ce þ. 352/2005 Sb. 

 
Návrh na zápis v$robcĤ do Seznamu pro individuální a solidární systém 

 
I. díl 
Identifikaþní údaje: 
1 Jméno a pĜíjmení nebo 

obchodní firma 
 

2 
Právní forma a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. dru!stvo fyzická osoba 

3 jiná  
4 Sídlo spoleþnosti  

 
 

5 Iý  DIý  
Identifikace statutárního orgánu nebo zástupce v$robce, kter$ návrh vyplnil 
6 Jméno a pĜíjmení  Podpis  
7 Kontaktní adresa  
8 Funkce  
9 E-mail  
10 Telefon  
11 Fax  
Seznam a popis elektrozaĜízení 
 Skupina Podskupina Mno!ství uvedené na trh 

v pĜedcházejícím roce 
tuny kusy 

12 1 – Velké domácí spotĜebiþe    
13 2 – Malé domácí spotĜebiþe    
14 3 – ZaĜízení informaþních 

technologií a telekomunikaþní 
zaĜízení 

   

15 4a – SpotĜebitelská zaĜízení    
4b – Solární panely    
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16 5 – OsvČtlovací zaĜízení    
17 6- Elektrické a elektronické 

nástroje 
   

18 7 – Hraþky, vybavení pro 
voln" þas a sporty 

   

19 8 – LékaĜské pĜístroje    
20 9 – PĜístroje pro monitorování 

a kontrolu 
   

21 10 – V"dejní automaty    
22 ZpĤsob znaþení v"robkĤ 

(znaþení v"robce, datum uvedení na 
trh a grafick" symbol) pĜíloha 
návrhu na zápis 

 

 
II. díl 
Forma finanþní záruky podle § 37n odst. 2 zákona – pĜílohy návrhu na zápis 
23 ÚþelovČ vázan" bankovní úþet (vþetnČ plánu zaji#tČní)  
24 Poji#tČní (vþetnČ metodiky v"poþtu v"#e pojistného plnČní)  
ZpĤsob financování zpČtného odbČru, zpracování, vyu#ití a odstranČní elektrozaĜízení 
pocházejících z domácností podle § 37n  zákona – pĜílohy návrhu na zápis 
ZpĤsob financování zpČtného odbČru, oddČleného sbČru, zpracování, vyu#ití a odstranČní 
elektroodpadu ze solárních panelĤ podle § 37p odst. 1 zákona – pĜílohy návrhu na zápis 

25 
Metodika pro financování nakládání s elektrozaĜízeními uveden"mi na trh 
po dni 13. srpna 2005 podle § 37n odst. 1 zákona vþetnČ plánu zaji#tČní 
vkladĤ penČ!ních prostĜedkĤ na úþelovČ vázan" bankovní úþet 

 

25S Metodika pro financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelĤ 
uveden"ch na trh po dni 1. ledna 2013 podle § 37p odst. 1 zákona 

 

26 Návrh hospodaĜení pĜi finanþním zaji#tČní nakládání s elektrozaĜízeními 
uveden"mi na trh po dni 13. srpna 2005 – vedení úþetnictví 

 

26S Návrh hospodaĜení pĜi finanþním zaji#tČní nakládání s elektroodpadem ze 
solárních panelĤ uveden"ch na trh po dni 1. ledna 2013 – vedení úþetnictví 

 

27 
Návrh kontrolních mechanismĤ hospodaĜení pĜi zaji#tČní nakládání s 
elektrozaĜízeními uveden"mi na trh po dni 13. srpna, plán odbČru odpadu a 
financování jeho recyklace na urþité období (1, 3 nebo 5 let) 

 

27S 
Návrh kontrolních mechanismĤ hospodaĜení pĜi zaji#tČní nakládání 
s elektroodpadem ze solárních panelĤ uveden"ch na trh po dni 1. ledna 
2013 

 

28 
PĜíloha o finanþním zaji#tČní nakládání s historick"mi elektrozaĜízeními – 
smlouva s provozovatelem kolektivního systému vþetnČ zpĤsobu uvádČní 
pĜíspČvku na historická elektrozaĜízení pĜi prodeji elektrozaĜízení 

 

ZpĤsob financování oddČleného sbČru, zpracování, vyu#ití a odstranČní elektroodpadu 
podle § 37o zákona – pĜílohy návrhu na zápis 
29 Metodika pro financování elektroodpadĤ podle § 37o zákona  
30 Návrh vedení úþetnictví pro elektroodpady podle § 37o zákona  
31 Návrh kontrolních mechanismĤ hospodaĜení s finanþními prostĜedky pro 

elektroodpady podle § 37o zákona 
 

 
III. díl 
ZpĤsob plnČní povinností – pĜílohy návrhu na zápis 
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32 PĜílohy k identifikaþním údajĤm v"robce  
33 PĜíloha s popisem zpĤsobu informování distributorĤ, koneþn"ch u!ivatelĤ 

a spotĜebitelĤ elektrozaĜízení o po!adavku odkládat elektrozaĜízení mimo 
komunální odpad a o místech k tomu urþen"ch podle § 38 odst. 4 písm. a) 
zákona 

 

34 PĜíloha s popisem zpĤsobu informování o úloze spotĜebitele v opČtovném 
pou!ití elektrozaĜízení a materiálovém nebo jiném vyu!ití elektroodpadĤ a 
o mo!n"ch #kodliv"ch vlivech nebezpeþn"ch látek obsa!en"ch 
v elektrozaĜízeních na !ivotní prostĜedí a na lidské zdraví podle § 38 odst. 
4 písm. b) a c) zákona 

 

35 PĜíloha s popisem zpĤsobu informování zpracovatelĤ elektroodpadĤ o 
technick"ch po!adavcích nutn"ch k jeho zpracování podle § 37l odst. 2 
zákona 

 

36 PĜíloha se  seznamem míst zpČtného odbČru elektrozaĜízení, návrh typové 
smlouvy s provozovateli míst zpČtného odbČru 

 

37 PĜíloha s  popisem sbČrné sítČ pro oddČlen" sbČr elektroodpadĤ, návrh 
typové smlouvy s provozovateli míst oddČleného sbČru 

 

38 PĜíloha s popisem zaji#tČní zpracování zpČtnČ odebran"ch elektrozaĜízení a 
oddČlenČ sebran"ch elektroodpadĤ podle § 37l odst. 3 zákona 

 

Dal"í pĜedané pĜílohy ANO NE 

39 ÚĜednČ ovČĜená kopie !ivnostenského listu nebo v"pisu z obchodního 
rejstĜíku 

  

40 Smlouva v"robcĤ zapojen"ch do solidárního systému   
41 Smlouva s provozovatelem kolektivního systému financování 

historického elektrozaĜízení 
  

42 Smlouva o zĜízení úþelovČ vázaného bankovního úþtu a v"pis z úþtu   
43 Smlouva o uzavĜení poji#tČní a platba pojistného   
44 Dal#í pĜílohy neuvedené jinde v pĜíloze þ. 2 (uvećte jejich poþet):  
Rozhodnutí (vyplĖuje ministerstvo) 
45 Datum doruþení návrhu na zápis do Seznamu:  
46 Datum vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu:  
47 Evidenþní þíslo v"robce elektrozaĜízení:  
 
VysvČtlivky 
PĜílohu þ. 2 pou!ijí v"robci, kteĜí plní své povinnosti podle þásti þtvrté hlavy II dílu 8 zákona 
v rámci individuálního nebo solidárního systému, jako formuláĜ pro úþely podání návrhu na 
zápis nebo pro podání zmČny údajĤ uveden"ch pĜi zápisu do Seznamu. Za úþelem podání 
zmČny údajĤ uveden$ch pĜi zápisu do Seznamu se na formuláĜi vyplĖují pouze ty údaje, 
které se zmČnily. 
 
VysvČtlivky k dílu I. 
Identifikaþní údaje 
ěádek 1 – vyplĖuje se název v"robce, jak je zapsán v obchodním rejstĜíku nebo 
v !ivnostenském listu. 
ěádek 2 – za#krtne se právní forma v"robce; není-li v nabídce, vyplní se její název v Ĝádku 3. 
ěádek 3 – vyplní se jin" název právní formy v"robce, není-li uveden na Ĝádku 2. 
ěádek 4 – vyplní se pĜesná a úplná adresa sídla spoleþnosti v"robce – ulice, obec, PSý. 
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ěádek 5 – vyplĖuje se identifikaþní þíslo v"robce Iý a má-li ho pĜidČleno, vyplĖuje se i 
daĖové identifikaþní þíslo DIý. Pokud má v"robce Iý ménČ ne! osmimístné, doplní se zleva 
nuly na celkov" poþet 8 míst. 
 
Identifikace statutárního zástupce v$robce, kter$ návrh vyplnil 
V Ĝádcích 6 a! 11 se vyplní po!adované údaje vztahující se ke statutárnímu zástupci v"robce 
uvedeného na Ĝádku 1. 
Podpis – podpis statutárního zástupce v"robce podávajícího návrh na zápis do Seznamu. 
 
Seznam a popis elektrozaĜízení 
Uvádí se údaje o elektrozaĜízeních, která v"robce uvádí na trh v ýeské republice. 
V Ĝádcích 12 a! 21 se vyplĖují údaje pro jednotlivé skupiny elektrozaĜízení podle pĜílohy þ. 7 
zákona. 
Podskupina – v dané skupinČ se uvedou þísla podskupin podle pĜílohy þ. 1. 
Mno!ství uvedené na trh v minulém roce – do sloupcĤ se uvede mno!ství elektrozaĜízení, 
které v"robce uvedl na trh v ýeské republice v pĜedcházejícím roce pĜed rokem podání 
návrhu na zápis do Seznamu. Údaje se uvedou v tunách na tĜi desetinná místa a souþasnČ se 
uvede mno!ství v kusech. 
ěádek 22 – v pĜíloze se pro jednotlivé v"robky (jsou-li znaþeny rozdílnČ) uvede, jak"m 
zpĤsobem budou v"robky znaþeny podle data v"roby, znaþka pro identifikaci v"robce, 
znaþení pro úþely zpČtného odbČru, napĜ. pĜilo!ená kopie pou!itého symbolu, znaþky. 
 
VysvČtlivky k dílu II. 
Forma finanþní záruky podle § 37n odst. 2 zákona – pĜílohy návrhu na zápis 
ěádek 23 – uvede se þíslo úþelovČ vázaného bankovního úþtu a plán zaji#tČní, kter" musí 
obsahovat:  

- v"poþet minimální v"#e penČ!ních prostĜedkĤ ukládan"ch na úþet, 
- v"#i mČsíþních vkladĤ na úþet, tj. plán zaji#tČní vkladĤ penČ!ních prostĜedkĤ na 

úþelovČ vázan" bankovní úþet. 
Údaj o pĜilo!ení kopie smlouvy o zĜízení úþelovČ vázaného bankovního úþtu se uvádí v dílu 
III., Ĝádek 42. 
ěádek 24 – uvede se þíslo uzavĜené pojistné smlouvy a zpĤsob v"poþtu pro sjednanou v"#i 
pojistného plnČní; údaj o pĜilo!ení kopie pojistné smlouvy se uvádí v dílu III., Ĝádek 43. 
ěádek 25 a! 31 – vyplĖují se názvy pĜíloh v!dy do Ĝádku k pĜedepsanému po!adovanému 
údaji. VyplĖovan" název pĜílohy mĤ!e b"t napĜ. PĜíloha s þíslem pĜíslu#ného Ĝádku, ke 
kterému je vyplĖována. 
 
ZpĤsob financování zpČtného odbČru, zpracování, vyu#ití a odstranČní elektrozaĜízení 
pocházejících z domácností podle § 37n zákona 
ZpĤsob financování zpČtného odbČru, oddČleného sbČru, zpracování, vyu#ití a 
odstranČní elektroodpadĤ ze solárních panelĤ podle § 37p odst. 1 zákona – pĜílohy 
návrhu na zápis 
ěádek 25 – popis zpĤsobu, jak"m bude postupováno pĜi stanovování pĜíspČvku na 
elektrozaĜízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005. Jde o obdobu pĜíspČvku, kter" bude 
vybírán na historick" elektroodpad kolektivním systémem. 
ěádek 25S – v"poþet v"#e penČ!ních prostĜedkĤ ukládan"ch na úþelovČ vázan" bankovní 
úþet, vþetnČ podrobn"ch podkladĤ, ze kter"ch v"robce pĜi kalkulaci vycházel. 
ěádek 26 – detailní popis zpĤsobu hospodaĜení s pĜíspČvkem na elektrozaĜízení uvedená na 
trh po dni 13. srpna 2005 – napĜ. úþtování provozovatelĤm sbČrn"ch míst, svozov"m 
spoleþnostem, zpracovatelĤm, obecná informovanost. 
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ěádek 26S – pro solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013 se vyplĖuje obdobnČ jako 
v Ĝádku 26. 
ěádek 27 – popis zpĤsobu kontroly hospodaĜení s pĜíspČvkem na elektrozaĜízení uvedená na 
trh po dni 13. srpna 2005 tak, aby bylo zabránČno vyu!ívání pĜíspČvku na jiné úþely, ne! na 
jak" je urþen. 
ěádek 27S – pro solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013 se vyplĖuje obdobnČ jako 
v Ĝádku 27. 
ěádek 28 – finanþní zaji#tČní nakládání s historick"mi elektrozaĜízeními – zapojení do 
kolektivního systému, vþetnČ zpĤsobu uvádČní pĜíspČvku na historická elektrozaĜízení pĜi 
prodeji elektrozaĜízení. Tento Ĝádek se nevztahuje na solární panely. 
 
ZpĤsob financování oddČleného sbČru, zpracování, vyu#ití a odstranČní elektroodpadĤ 
podle § 37o zákona – pĜílohy návrhu na zápis 
ěádek 29 – metodika financování elektroodpadu podle § 37o zákona – rozli#ení zaĜízení 
uveden"ch na trh po dni 13. srpna 2005 a pĜed dnem 13. srpna 2005, nahrazování nov"mi 
v"robky kus za kus. 
ěádek 31 – zpĤsob vedení úþetnictví pro elektroodpad podle § 37o zákona. 
ěádek 32 – popis kontroly hospodaĜení s finanþními prostĜedky pro elektroodpad podle § 37o 
zákona tak, aby bylo zabránČno vyu!ívání pĜíspČvku na jiné úþely, ne! na jak" je urþen. 
 
VysvČtlivky k dílu III. 
ZpĤsob plnČní povinností podle § 5 vyhlá"ky – pĜílohy návrhu 
ěádky 32 a! 38 – vyplĖují se názvy pĜíloh v!dy do Ĝádku k pĜedepsanému po!adovanému 
údaji. VyplĖovan" název pĜílohy mĤ!e b"t napĜ. PĜíloha s þíslem pĜíslu#ného Ĝádku, ke 
kterému je vyplĖována. 
ěádky 36 a 37 – v"robce pĜedkládá seznam smluvnČ zaji#tČn"ch míst zpČtného odbČru nebo 
oddČleného sbČru, typovou smlouvu s pĜíslu#n"mi subjekty, plán rozvoje sbČrné sítČ a 
zaji#tČní odpovídajících sbČrn"ch nádob vzta!en"ch k danému druhu elektroodpadu. 
ěádek 38 – v"robce pĜedkládá smlouvy se zpracovatelsk"mi zaĜízeními, popis zpracování 
elektroodpadu v zaĜízeních a dolo!ení v"stupĤ zaĜízení tak, aby bylo dosa!eno po!adované 
úrovnČ materiálového vyu!ití a opČtovného pou!ití. ZaĜízení musí b"t schopné zpracovávat 
typ elektroodpadu vázan" k dané skupinČ a typu elektrozaĜízení (nutno samostatnČ popsat 
zejména pro specifické toky odpadu, jako jsou monitory, záĜivky a v"bojky, solární panely 
nebo chladící zaĜízení). 
 
Dal"í pĜedané pĜílohy 
ěádek 39 a! 44 – je-li po!adovaná pĜíloha (specifikované v jednotliv"ch Ĝádcích) souþástí 
návrhu, oznaþí se v Ĝádku kĜí!kem buĖka ve sloupci ANO. Není-li pĜíloha souþástí návrhu, 
oznaþí se v Ĝádku kĜí!kem buĖka ve sloupci NE. 
ěádek 40 – Smlouva o solidárním plnČní musí obsahovat: 

PĜedmČt smlouvy 
a. pĜistoupení k závazku druhého, 
b. povinnost uhradit náklady spojené s financováním se zpČtn"m odbČrem a 

nakládáním s elektrozaĜízeními pocházejícími z domácností a s oddČlen"m 
sbČrem a nakládáním s elektroodpady. 

ZpĤsob záruky, vystoupí-li ze smluvního závazku jeden v"robce nebo zanikne-li jeden 
v"robce. 

ZĤstane-li jen jeden v"robce, poskytne záruku v rámci individuálního plnČní, nebo uzavĜe 
smlouvu o solidárním plnČní s jin"m v"robcem, nebo se pĜihlásí do kolektivního systému, a to 
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v#e vþetnČ pĜevzetí v#ech závazkĤ za dĜíve nabyté povinnosti z pĤvodního solidárního 
systému. 
 
ěádek 42 – Smlouva o zĜízení úþelovČ vázaného bankovního úþtu musí obsahovat ustanovení, 
!e banka umo!ní þerpání z takto zĜízeného úþtu pouze na základČ písemného rozhodnutí o 
souhlasu ministerstva. PĜedlo!ená kopie v"pisu z úþtu je potvrzením o ulo!en"ch penČ!ních 
prostĜedcích dle plánu zaji#tČní (viz vysvČtlivky k Ĝádku 23). 
ěádek 43 – Smlouva o uzavĜení poji#tČní musí obsahovat ustanovení o pĜevedení penČ!ních 
prostĜedkĤ z poji#tČní v pĜípadČ, !e v"robce zmČní zpĤsob plnČní sv"ch povinností podle þásti 
þtvrté hlavy II dílu 8 zákona. PĜedlo!ení kopie platby pojistného. 
ěádek 44 – v prázdné buĖce na Ĝádku 44 se uvede poþet pĜíloh k  návrhu, které nejsou jinde 
v pĜíloze uvedeny, napĜ. KomentáĜ k financování historického odpadu. 
 
Rozhodnutí 
ěádky 45 a# 47 se nevyplĖují, slou#í pro záznamy ministerstva. 
ěádek 47 – Evidenþní þíslo v"robce elektrozaĜízení (max. 12 znakĤ) bude pĜidČlováno ve 
tvaru: poĜadové þíslo zápisu v daném kalendáĜním roce (5 míst) / poslední dvojþíslí 
kalendáĜního roku - ECZ, kde E znaþí ElektrozaĜízení (napĜ. 00001/05-ECZ).“. 
 
11. PĜíloha þ. 3 zní: 

 
„PĜíloha þ. 3 k vyhlá"ce þ. 352/2005 Sb. 

 
Návrh na zápis v$robcĤ do Seznamu pro kolektivní systém 

 
I. díl 
Identifikaþní údaje: 
1 Jméno a pĜíjmení nebo 

obchodní firma 
 

2 
Právní forma a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. dru!stvo fyzická osoba 

3 jiná  
4 Sídlo spoleþnosti  

 
 

5 Iý  DIý  
Identifikace statutárního orgánu nebo zástupce v$robce 
6 Jméno a pĜíjmení  Podpis  
7 Kontaktní adresa  
8 Funkce  
9 E-mail  
10 Telefon  
11 Fax  
Seznam a popis elektrozaĜízení 
 Skupina Podskupina Mno!ství uvedené na trh 

v pĜedcházejícím roce 
tuny kusy 

12 1 – Velké domácí spotĜebiþe    
13 2 – Malé domácí spotĜebiþe    
14 3 – ZaĜízení informaþních 

technologií a telekomunikaþní 
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zaĜízení 
15 4a – SpotĜebitelská zaĜízení    

4b – Solární panely    
16 5 – OsvČtlovací zaĜízení    
17 6 – Elektrické a elektronické 

nástroje 
   

18 7 – Hraþky, vybavení pro 
voln" þas a sporty 

   

19 8 – LékaĜské pĜístroje    
20 9 – PĜístroje pro monitorování 

a kontrolu 
   

21 10 – V"dejní automaty    
22 ZpĤsob znaþení v"robkĤ 

(znaþení v"robce, datum uvedení na 
trh a grafick" symbol) pĜíloha 
návrhu na zápis 

 

 
II. díl 
Identifikaþní údaje provozovatele kolektivního systému 
23 Název provozovatele 

kolektivního systému 
 

24 Právní forma  
25 Sídlo spoleþnosti 

 
 

 

26 Iý  DIý  
Identifikace statutárního zástupce provozovatele kolektivního systému, kter$ návrh 
vyplnil 
27 Jméno a pĜíjmení  Podpis  
28 Kontaktní adresa  
29 Funkce  
30 E-mail  
31 Telefon  
32 Fax  
 

ZpĤsob financování zpČtného odbČru, zpracování, vyu#ití a odstranČní elektrozaĜízení 
uveden$ch na trh po dni 13. srpna 2005 podle § 37n  odst. 1 zákona 
ZpĤsob financování zpČtného odbČru, oddČleného sbČru, zpracování, vyu#ití a odstranČní 
elektroodpadu ze solárních panelĤ podle § 37p odst. 1 zákona – pĜílohy návrhu na zápis 

33 Metodika pro financování nakládání s elektrozaĜízeními uveden"mi na trh 
po dni 13. srpna 2005 podle § 37n  odst. 1 zákona 

 

33S Metodika pro financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelĤ 
uveden"ch na trh po 1. lednu 2013 podle § 37p odst. 1 zákona 

 

34 Návrh hospodaĜení pĜi finanþním zaji#tČní nakládání s elektrozaĜízeními 
uveden"mi na trh po dni 13. srpna 2005 – vedení úþetnictví 

 

34S Návrh hospodaĜení pĜi finanþním zaji#tČní nakládání s elektroodpadem ze 
solárních panelĤ uveden"ch na trh po 1. lednu 2013 – vedení úþetnictví 

 

35 Návrh kontrolních mechanismĤ hospodaĜení pĜi zaji#tČní nakládání s 
elektrozaĜízeními uveden"mi na trh po dni 13. srpna 2005, plán odbČru 
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odpadu a financování jeho recyklace na urþité období (1, 3 nebo 5 let) 

35S Návrh kontrolních mechanismĤ hospodaĜení pĜi zaji#tČní nakládání s 
elektroodpadem ze solárních panelĤ uveden"ch na trh po dni 1. ledna 2013 

 

Finanþní zaji"tČní nakládání s historick$mi elektrozaĜízeními (podle § 37n odst. 3 zákona) 
Finanþní zaji"tČní nakládání s elektroodpadem ze solárních panelĤ uveden$ch na trh do 
dne 1. ledna 2013 (podle § 37p odst. 2 zákona) – pĜílohy návrhu na zápis 
36 Metodika pro v"poþet pĜíspČvku na historická elektrozaĜízení vþetnČ 

uvedení v"#e pĜíspČvkĤ pro jednotlivé podskupiny a uvádČní pĜíspČvku na 
historická elektrozaĜízení pĜi prodeji elektrozaĜízení 

 

36S 
Metodika pro v"poþet pĜíspČvku na financování nakládání s 
elektroodpadem ze solárních panelĤ uveden"ch na trh do dne 1. ledna 2013 
vþetnČ uvedení v"#e pĜíspČvkĤ 

 

37 Návrh hospodaĜení s penČ!ními prostĜedky získan"mi z pĜíspČvkĤ na 
historická elektrozaĜízení 

 

37S 
Návrh hospodaĜení s penČ!ními prostĜedky získan"mi z pĜíspČvkĤ na 
financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelĤ uveden"ch na 
trh do dne 1. ledna 2013 

 

38 
Návrh kontrolních mechanismĤ hospodaĜení s penČ!ními prostĜedky 
získan"mi z pĜíspČvkĤ na historická elektrozaĜízení, plán odbČru odpadu a 
financování jeho recyklace na urþité období (1, 3 nebo 5 let) 

 

38S 

Návrh kontrolních mechanismĤ hospodaĜení s penČ!ními prostĜedky 
získan"mi z pĜíspČvkĤ na financování nakládání s elektroodpadem ze 
solárních panelĤ uveden"ch na trh do dne 1. ledna 2013, plán odbČru 
odpadu a financování jeho recyklace na urþité období (20 – 25 let) 

 

39 
Informace o zpĤsobu zaji#tČní povinností, zejména financování 
historick"ch elektrozaĜízení v období ode dne 13. srpna 2005 do vydání 
rozhodnutí o zápisu do Seznamu 

 

ZpĤsob financování oddČleného sbČru, zpracování, vyu#ití a odstranČní elektroodpadĤ 
podle §37o zákona – pĜílohy návrhu na zápis 
40 Metodika pro financování nakládání s elektroodpady podle § 37o zákona  
41 Návrh hospodaĜení pĜi finanþním zaji#tČní nakládání s elektroodpady podle 

§ 37o zákona 
 

42 Návrh kontrolních mechanismĤ hospodaĜení s finanþními prostĜedky pro 
nakládání s elektroodpady podle § 37o zákona 

 

 
III. díl 
ZpĤsob plnČní povinností – pĜílohy návrhu na zápis 

43 PĜílohy k identifikaþním údajĤm v#ech v"robcĤ a provozovatele 
kolektivního systému 

 

44 
PĜíloha se seznamem v"robcĤ, kteĜí plní povinnosti dané zákonem v rámci 
kolektivního systému, dolo!ení souhlasu jednotliv"ch v"robcĤ s návrhem 
systému s ovČĜen"m podpisem statutárního zástupce ka!dého v"robce 

 

45 

PĜíloha se seznamem skupin a podskupin elektrozaĜízení, pro které bude 
plnČní zaji#Ģováno v rámci zvoleného systému vþetnČ souhrnného 
mno!ství elektrozaĜízení uveden"ch na trh v minulém roce (v tunách nebo 
kusech) za v#echny v"robce, kteĜí plní povinnosti dané zákonem v rámci 
kolektivního systému, vþetnČ pĜedpokládaného podílu na trhu 

 

46 PĜíloha s popisem zpĤsobu informování distributorĤ, koneþn"ch u!ivatelĤ 
a spotĜebitelĤ elektrozaĜízení o po!adavku odkládat elektrozaĜízení na 
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místech k tomu urþen"ch mimo komunální odpad podle § 38 odst. 4 písm. 
a) zákona 

47 

PĜíloha s popisem zpĤsobu informování o úloze spotĜebitele v opČtovném 
pou!ití elektrozaĜízení a materiálovém nebo jiném vyu!ití elektroodpadĤ a 
o mo!n"ch #kodliv"ch vlivech nebezpeþn"ch látek obsa!en"ch 
v elektrozaĜízeních na !ivotní prostĜedí a na lidské zdraví podle § 38 odst. 
4 písm. b) a c) zákona 

 

48 
PĜíloha s popisem zpĤsobu informování zpracovatelĤ elektroodpadĤ o 
technick"ch po!adavcích nutn"ch k jeho zpracování podle § 37l odst. 2 
zákona 

 

49 PĜíloha se seznamem míst zpČtného odbČru elektrozaĜízení, návrh typové 
smlouvy s provozovateli míst zpČtného odbČru 

 

50 PĜíloha s  popisem sbČrné sítČ pro oddČlen" sbČr elektroodpadĤ, návrh 
typové smlouvy s provozovateli míst oddČleného sbČru 

 

51 PĜíloha s popisem zaji#tČní zpracování zpČtnČ odebran"ch elektrozaĜízení a 
oddČlenČ sebran"ch elektroodpadĤ podle § 37l odst. 3 zákona 

 

Dal"í pĜedané pĜílohy 

52 ÚĜednČ ovČĜené kopie !ivnostensk"ch listĤ nebo v"pisĤ z obchodního 
rejstĜíku v#ech v"robcĤ a provozovatele kolektivního systému 

 

53 Vzorová smlouva provozovatele kolektivního systému s v"robci  
53S Vzorová smlouva provozovatele kolektivního systému s provozovateli 

solárních elektráren 
 

54 Plné moci od v"robcĤ provozovateli kolektivního systému (poþet):  
55 Dal#í pĜílohy neuvedené jinde v pĜíloze þ. 3 (uvećte jejich poþet):  
Rozhodnutí (vyplĖuje ministerstvo) 
56 Datum doruþení návrhu na zápis do Seznamu:  
57 Datum vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu:  
58 Evidenþní þíslo v"robce elektrozaĜízení:  
59 Evidenþní þíslo provozovatele kolektivního systému:  
 
VysvČtlivky 
PĜílohu þ. 3 pou!ijí v"robci, kteĜí své povinnosti podle þásti þtvrté hlavy II dílu 8 zákona plní 
v rámci kolektivního systému, jako formuláĜ pro úþely podání návrhu na zápis nebo pro 
podání zmČny údajĤ uveden"ch pĜi zápisu do Seznamu. Za úþelem podání zmČny údajĤ 
uveden$ch pĜi zápisu do Seznamu se na formuláĜi vyplĖují pouze ty údaje, které se 
zmČnily. 
 
VysvČtlivky k dílu I. 
Díl I. se vyplĖuje samostatnČ pro ka!dého v"robce v rámci kolektivního systému. Poþet 
vyplnČn"ch dílĤ I. musí odpovídat poþtu v"robcĤ zapojen"ch v daném kolektivním systému a 
uveden"ch v seznamu v"robcĤ tohoto kolektivního systému, vþetnČ dolo!ení souhlasu 
s návrhem systému s ovČĜen"m podpisem statutárního orgánu nebo zástupce. Pouze údaje o 
mno#ství elektrozaĜízení uveden"ch na trh v minulém roce (v tunách nebo kusech) zĤstanou 
pro jednotlivé v"robce nevyplnČny. Uvádí je provozovatel kolektivního systému souhrnnČ – 
viz díl III., Ĝádek 45. 
 
Identifikaþní údaje 
ěádek 1 – vyplĖuje se název v"robce, jak je zapsán v obchodním rejstĜíku nebo 
v !ivnostenském listu. 
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ěádek 2 – za#krtne se právní forma v"robce; není-li v nabídce, vyplní se její název v Ĝádku 3. 
ěádek 3 – vyplní se jin" název právní formy v"robce, není-li uveden na Ĝádku 2. 
ěádek 4 – vyplní se pĜesná a úplná adresa sídla spoleþnosti v"robce – ulice, obec, PSý. 
ěádek 5 – vyplĖuje se identifikaþní þíslo v"robce Iý a má-li ho pĜidČleno, vyplĖuje se i 
daĖové identifikaþní þíslo DIý. Pokud má v"robce Iý ménČ ne! osmimístné, doplní se zleva 
nuly na celkov" poþet 8 míst. 
 
Identifikace statutárního zástupce v$robce, kter$ návrh vyplnil 
V Ĝádcích 6 a! 11 se vyplní po!adované údaje vztahující se ke statutárnímu zástupci v"robce 
uvedeného na Ĝádku 1. 
Podpis – podpis statutárního zástupce v"robce podávajícího návrh na zápis do Seznamu. 
Podpis mĤ!e b"t nahrazen plnou mocí danou v"robcem provozovateli kolektivního systému. 
Kopie pln"ch mocí jsou pĜílohou návrhu (Ĝádek 48). 
 
Seznam a popis elektrozaĜízení 
Uvádí se údaje o elektrozaĜízeních, která v"robce uvádí na trh v ýeské republice. 
V Ĝádcích 12 a! 21 se vyplĖují údaje pro jednotlivé skupiny elektrozaĜízení. 
Podskupina – v dané skupinČ se uvedou þísla podskupin podle pĜílohy þ. 1 
Mno!ství uvedené na trh v minulém roce – zĤstanou pro jednotlivé v"robce nevyplnČny. 
Uvádí je provozovatel kolektivního systému souhrnnČ – viz díl III., Ĝádek 45. 
ěádek 22 – v pĜíloze návrhu na zápis se pro jednotlivé v"robky (jsou-li znaþeny rozdílnČ) 
uvede, jak"m zpĤsobem budou v"robky znaþeny podle data v"roby, znaþka pro identifikaci 
v"robce, znaþení pro úþely zpČtného odbČru, napĜ. pĜilo!ená kopie pou!itého symbolu, 
znaþky. 
 
VysvČtlivky k dílu II. 
Díl II. se vyplĖuje jednou, spoleþnČ pro v#echny v"robce v rámci kolektivního systému. 
 
Identifikaþní údaje provozovatele kolektivního systému 
V dílu II. se vyplĖují údaje o provozovateli kolektivního systému zaji#Ģujícím plnČní 
povinností v"robcĤ v rámci kolektivního systému. 
ěádek 23 – vyplĖuje se název provozovatele kolektivního systému, jak je zapsán v 
obchodním rejstĜíku nebo v !ivnostenském listu. 
ěádek 24 – vyplní se právní forma provozovatele kolektivního systému. 
ěádek 25 – vyplní se pĜesná a úplná adresa sídla spoleþnosti provozovatele kolektivního 
systému – ulice, obec, PSý. 
ěádek 26 – vyplĖuje se identifikaþní þíslo provozovatele kolektivního systému Iý a má-li ho 
pĜidČleno, vyplĖuje se i daĖové identifikaþní þíslo DIý. Pokud má v"robce Iý ménČ ne! 
osmimístné, doplní se zleva nuly na celkov" poþet 8 míst. 
 
Identifikace statutárního zástupce provozovatele kolektivního systému, kter$ návrh 
vyplnil 
V Ĝádcích 27 a! 32 se vyplní po!adované údaje vztahující se ke statutárnímu zástupci 
provozovatele kolektivního systému uvedeného na Ĝádku 23. 
Podpis – podpis statutárního zástupce provozovatele kolektivního systému podávající návrh 
na zápis do Seznamu. 
ěádek 33 a! 42 – vyplĖují se názvy pĜíloh v!dy do Ĝádku k pĜedepsanému po!adovanému 
údaji. VyplĖovan" název pĜílohy mĤ!e b"t napĜ. PĜíloha s þíslem pĜíslu#ného Ĝádku, ke 
kterému je vyplĖována. Popis k ĜádkĤm 33 a! 42 mĤ!e b"t vyplnČn do spoleþné pĜílohy s 
þlenČním dle po!adavkĤ uveden"ch na jednotliv"ch Ĝádcích. 
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ZpĤsob financování zpČtného odbČru, zpracování, vyu#ití a odstranČní elektrozaĜízení 
uveden$ch na trh po dni 13. srpna 2005 podle § 37n odst. 1 zákona 
ZpĤsob financování zpČtného odbČru, oddČleného sbČru, zpracování, vyu#ití a 
odstranČní elektroodpadu ze solárních panelĤ podle § 37p odst. 1 zákona – pĜílohy 
návrhu na zápis 
ěádek 33 – popis zpĤsobu, jak"m bude postupováno pĜi nakládání s elektrozaĜízením 
uveden"m na trh po dni 13. srpna 2005, vþetnČ potvrzení závazku na urþité období (napĜ. 1 
rok) k financování napĜ. formou: 

a. pĜíspČvku na jeden odebran" a identifikovan" kus (v"robek) od jednotlivého 
v"robce. Jde o obdobu pĜíspČvku na historické elektrozaĜízení a bude 
stanovován pro v"robce, kteĜí se rozhodnou Ĝe#it i elektroodpady z tČchto 
zaĜízení kolektivním systémem. VyplĖuje se v pĜípadČ, !e kolektivní systém 
plánuje tuto slu!bu v"robcĤm také zaji#Ģovat, a 

b. závazku kolektivního systému (napĜ. veĜejn" pĜíslib) odebrat elektrozaĜízení a 
elektroodpady od v#ech v"robcĤ, kteĜí se zavá!í v daném období plnit své 
povinnosti prostĜednictvím tohoto systému. 
 

ěádek 33S – v pĜípadČ solárních panelĤ uveden"ch na trh po 1. lednu 2013 stanovení v"#e 
pĜíspČvku na jeden kilogram solárního panelu na zaji#tČní financování nakládání 
s elektroodpadem z tohoto panelu po ukonþení jeho !ivotnosti, vþetnČ podrobn"ch podkladĤ, 
ze kter"ch provozovatel kolektivního systému pĜi kalkulaci vycházel. 
ěádek 34 – popis zpĤsobu hospodaĜení s pĜíspČvkem na elektrozaĜízení uvedená na trh po dni 
13. srpna 2005 – napĜ. úþtování provozovatelĤm sbČrn"ch míst, svozov"m firmám, 
zpracovatelĤm. 
ěádek 34S – pro solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013 se vyplĖuje obdobnČ jako 
v Ĝádku 34. 
ěádek 35 – nástroje provádČní kontroly hospodaĜení s penČ!ními prostĜedky získan"mi z 
pĜíspČvkĤ na nakládání s elektrozaĜízeními uveden"mi na trh po dni 13. srpna 2005 tak, aby 
se zabránilo vyu!ívání tČchto penČ!ních prostĜedkĤ na jiné úþely, ne! na jak" jsou urþeny. 
PĜedkládání plánu odbČru odpadu a financování jeho recyklace na urþité období (1, 3 nebo 5 
let). VyplĖuje se v pĜípadČ, !e kolektivní systém plánuje tuto slu!bu v"robcĤm zaji#Ģovat, viz 
Ĝádek 33. 
ěádek 35S – pro solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013 se vyplĖuje obdobnČ jako 
v Ĝádku 35, pĜiþem! plán odbČru odpovídá !ivotnosti solárních panelĤ. 
 
Finanþní zaji"tČní nakládání s historick$mi elektrozaĜízeními (podle § 37n odst. 3 
zákona) Finanþní zaji"tČní nakládání s elektroodpadem ze solárních panelĤ uveden$ch 
na trh do dne 1. ledna 2013 (podle § 37p odst. 2 zákona) – pĜílohy návrhu na zápis 
ěádek 36 – popis stanovení pĜíspČvku na historická elektrozaĜízení (uvedená na trh do dne 13. 
srpna 2005) podle skupin a v"robkĤ ve skupinách, které kolektivní systém hodlá zaji#Ģovat, 
vþetnČ uvedení v"#e pĜíspČvkĤ pro jednotlivé podskupiny. 
ZpĤsob uvádČní pĜíspČvku podle § 37n odst. 3 zákona pĜi prodeji elektrozaĜízení, kter" zvolí 
kolektivní systém. 
ěádek 36S – stanovení v"#e pĜíspČvku na jeden kilogram solárního panelu na zaji#tČní 
financování nakládání s elektroodpadem z tohoto panelu po ukonþení jeho !ivotnosti, vþetnČ 
podrobn"ch podkladĤ, ze kter"ch provozovatel kolektivního systému pĜi kalkulaci vycházel. 
ýíslo úþtu zĜízeného u banky se sídlem v ýeské republice nebo v poboþce zahraniþní banky v 
ýeské republice pro úþely ulo!ení penČ!ních prostĜedkĤ získan"ch z pĜíspČvkĤ na zaji#tČní 
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financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelĤ uveden"ch na trh do dne 1. ledna 
2013.  
ěádek 37 – popis zpĤsobu, jak"m bude kolektivní systém hospodaĜit s penČ!ními prostĜedky 
získan"mi z pĜíspČvkĤ na historická elektrozaĜízení – napĜ. úþtování provozovatelĤm 
sbČrn"ch míst, svozov"m firmám, zpracovatelĤm, obecná informovanost. 
ěádek 37S – pro solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013 se vyplĖuje obdobnČ 
jako v Ĝádku 37. 
ěádek 38 – popis zpĤsobu kontroly hospodaĜení s penČ!ními prostĜedky získan"mi z 
pĜíspČvkĤ na historická elektrozaĜízení, kter" kolektivní systém nastaví tak, aby se zabránilo 
vyu!ívání tČchto penČ!ních prostĜedkĤ na jiné úþely, ne! na jak" jsou urþeny. Rozsah 
kontroly ze strany v"robcĤ zapojen"ch do kolektivního systému. 
ěádek 38S – pro solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013 se vyplĖuje obdobnČ 
jako v Ĝádku 38. 
ěádek 39 – podle § 37n zákona povinnost v"robcĤ zajistit financování nakládání 
s historick"mi elektrozaĜízeními ode dne 13. srpna 2005. Popis zpĤsobu, jak"m kolektivní 
systém tuto povinnost za v"robce splní. Tato þást se nevztahuje na solární panely. 
 
ZpĤsob financování oddČleného sbČru, zpracování, vyu#ití a odstranČní elektroodpadĤ 
podle §37o zákona – pĜílohy návrhu na zápis 
ěádek 40 – popis zpĤsobu (metodika) financování elektroodpadu podle § 37o zákona – 
rozli#ení zaĜízení uveden"ch na trh po dni 13. srpna 2005 a pĜed dnem 13. srpna 2005, 
nahrazování nov"mi v"robky, které kolektivní systém sjedná s v"robci. 
ěádek 41 – zpĤsob, jak"m bude kolektivní systém hospodaĜit s penČ!ními prostĜedky 
získan"mi z pĜíspČvkĤ na zaji#tČní nakládání s elektroodpadem podle § 37o zákona. 
ěádek 42 – popis kontroly hospodaĜení kolektivního systému s finanþními prostĜedky pro 
zaji#tČní nakládání s elektroodpadem podle § 37o zákona tak, aby se zabránilo vyu!ívání 
tČchto prostĜedkĤ na jiné úþely, ne! na jak" jsou urþeny. 
 
Pokud kolektivní systém zaji"Ģuje financování podle § 37n a § 37o zákona pro v#echna 
elektrozaĜízení v rámci dané skupiny elektrozaĜízení podle pĜílohy þ. 7 zákona, bez ohledu na 
to, zda pocházejí z domácností þi nikoli a bez ohledu na datum, kdy bylo elektrozaĜízení 
uvedeno na trh, dolo!í pĜílohy dle ĜádkĤ 36 a! 39. V Ĝádcích 33 a! 35 a 40 a! 42 se vyplĖují 
k pĜedepsanému po!adovanému údaji odkazy na Ĝádky 36 a! 39. 
Na Ĝádku 36 bude uvedena v"#e celkového pĜíspČvku, kterou budou v"robci hradit ve 
prospČch kolektivního systému. 
 
VysvČtlivky k dílu III. 
Díl III. se vyplĖuje jednou, spoleþnČ pro v#echny v"robce v rámci kolektivního systému. 
 
ZpĤsob plnČní povinností podle § 5 – pĜílohy návrhu 
ěádky 43 a! 51 – vyplĖují se názvy pĜíloh k § 5 v!dy do Ĝádku k pĜedepsanému 
po!adovanému údaji. VyplĖovan" název pĜílohy mĤ!e b"t napĜ. PĜíloha s þíslem pĜíslu#ného 
Ĝádku, ke kterému je vyplĖována. 
 
ěádek 45 – provozovatel kolektivního systému uvede seznam skupin, pro které zaji#Ģuje 
povinnosti v"robcĤ, vþetnČ souhrnného mno!ství elektrozaĜízení, které v"robci uvedli na trh 
v ýeské republice v pĜedcházejícím roce pĜed rokem podání návrhu. Údaje se uvedou 
v tunách na tĜi desetinná místa a souþasnČ se uvede mno!ství v kusech. K tomuto úþelu se 
pou!ije þást dílu I. – Seznam a popis elektrozaĜízení, Ĝádky 12 – 21. ZároveĖ uvedou pro 
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ka#dou skupinu pĜedpokládan$ podíl na trhu v"ech v$robcĤ zapojen$ch do kolektivního 
systému. 
 
ěádky 49 a 50 – provozovatel kolektivního systému pĜedkládá seznam smluvnČ zaji#tČn"ch 
míst zpČtného odbČru nebo oddČleného sbČru, typovou smlouvu s pĜíslu#n"mi subjekty, plán 
rozvoje sbČrné sítČ a zaji#tČní odpovídajících sbČrn"ch nádob vzta!en"ch k danému druhu 
elektroodpadu. 
 
ěádek 51 – provozovatel kolektivního systému pĜedkládá vzorové smlouvy se 
zpracovatelsk"mi zaĜízeními, seznam zpracovatelĤ a popis zpracování elektroodpadu 
v zaĜízeních tak, aby bylo mo!né posoudit úroveĖ materiálového vyu!ití a opČtovného 
pou!ití. ZaĜízení musí b"t schopné zpracovávat typ elektroodpadu dané skupiny 
elektrozaĜízení (nutno samostatnČ popsat zejména pro specifické toky odpadu, jako jsou 
monitory, záĜivky a v"bojky nebo chladící zaĜízení). 
 
Dal"í pĜedané pĜílohy 
ěádek 52 –  v prázdné buĖce na Ĝádku 52 se uvede poþet úĜednČ ovČĜen"ch kopií 
!ivnostensk"ch listĤ nebo v"pisĤ z obchodního rejstĜíku v#ech v"robcĤ a provozovatele 
kolektivního systému pĜilo!en"ch k návrhu. 
ěádek 53 – pĜílohou je vzorová smlouva, která bude uzavírána se v#emi v"robci, kteĜí se 
zapojí do kolektivního systému, resp. se v#emi v"robci v pĜípadČ kolektivního systému pro 
financování historického odpadu. 
ěádek 53S – pĜílohou je vzorová smlouva, která bude uzavírána se v#emi provozovateli 
solárních elektráren, kteĜí se zapojí do kolektivního systému. 
ěádek 54 – v prázdné buĖce na Ĝádku 54 se uvede poþet pln"ch mocí od v$robcĤ 
provozovateli kolektivního systému 
Kopie pln"ch mocí i s jejich abecedním pĜehledem podle názvĤ v"robcĤ jsou samostatnou 
pĜílohou návrhu. 
ěádek 55 – v prázdné buĖce na Ĝádku 55 se uvede poþet pĜíloh k návrhu, které nejsou jinde 
v pĜíloze uvedeny. 
 
ěádky 56 a# 59 se nevyplĖují, slou#í pro záznamy ministerstva 
ěádek 58 – Evidenþní þíslo v"robce elektrozaĜízení (max. 12 znakĤ) bude pĜidČlováno ve 
tvaru: poĜadové þíslo zápisu v daném kalendáĜním roce (5 míst) / poslední dvojþíslí 
kalendáĜního roku - ECZ, kde E znaþí ElektrozaĜízení (napĜ. 00001/05-ECZ). 
ěádek 59 – Evidenþní þíslo provozovatele kolektivního systému (max. 12 znakĤ) bude 
pĜidČlováno ve tvaru: Zkratka systému (2 místa) K – kolektivní, KH – finanþní zaji#tČní 
nakládání s historick"m elektrozaĜízením, poĜadové þíslo zápisu v daném kalendáĜním roce (3 
místa) / poslední dvojþíslí rozhodnutí kalendáĜního roku (2 místa) - ECZ, kde E znaþí 
ElektrozaĜízení (napĜ. KH001/05-ECZ). 
Rozhodnutí o zápisu do Seznamu s pĜidČlen"m evidenþním þíslem v"robce a evidenþním 
þíslem provozovatele systému navrhovateli. Ka!d" v"robce, kter" se zavázal plnit své 
povinnosti prostĜednictvím kolektivního systému, pokud návrh provozovatele tohoto 
kolektivního systému nebyl zamítnut, obdr!í té! samostatné rozhodnutí o zápisu do Seznamu 
s pĜidČlen"m evidenþním þíslem.“. 
 
12. PĜíloha þ. 5 se zru#uje. 
 
13. PĜíloha þ. 9 zní: 
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„PĜíloha þ. 9 k vyhlá"ce þ. 352 /2005 Sb. 
 

Vzor #ádosti o souhlas Ministerstva #ivotního prostĜedí 
s pou#itím penČ#ních prostĜedkĤ z úþelovČ vázaného bankovního úþtu 
zĜízeného v$robcem za úþelem financování nakládání s elektroodpady 

 
1. ZĜizovatel úþelovČ vázaného bankovního úþtu – v$robce elektrozaĜízení 
Evidenþní þíslo v"robce-Seznam                 
Iý         
V"robce elektrozaĜízení (název): 
 
Ulice, þ.p.: 
Obec: PSý      
2.  Banka 
Název banky: Kód banky     
Adresa poboþky: PSý:      
 
ýíslo zĜízeného vázaného úþtu                 
Konstantní symbol     Variabilní symbol           
Specifick" symbol           
Datum: Datum: 
 
 
 
 
 
Razítko banky a podpis odpovČdné osoby 

 
 
 
 
 
Razítko a podpis majitele úþtu 

3. Celková v$"e þerpan$ch penČ#ních prostĜedkĤ z úþelovČ vázaného úþtu 
Finanþní þástka v Kþ podle pĜílohy þ. 1  
Finanþní þástka slovy podle pĜílohy þ. 1  
4. Ministerstvo #ivotního prostĜedí ýeské republiky 
Adresa sídla: 
OdpovČdná úĜední osoba ministerstva: 
Telefon: 
e-mail: 
Datum:      
Razítko a podpis odpovČdné úĜední osoby ministerstva 

 
PĜíloha þ. 1 Doklady o vynalo!en"ch nákladech na financování nakládání s elektrozaĜízeními 
pocházejícími z domácností uveden"mi na trh po dni 13. srpna 2005 nebo doklady 
o vynalo!en"ch nákladech na financování nakládání s elektroodpady ze solárních panelĤ 
uveden"ch na trh po dni 1. ledna 2013 
PĜíloha þ. 2 V"pis stavu finanþních prostĜedkĤ ulo!en"ch na úþelovČ vázaném bankovním 
úþtu za uplynul" kalendáĜní rok 
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VysvČtlivky k pĜíloze þ. 9 
K þásti 1 
Tuto þást vyplĖují v"robci elektrozaĜízení, kteĜí plní povinnosti zpĤsobem podle § 12 odst. 1 
písm. a) nebo podle § 14a odst. 1. V"robce je oprávnČn þerpat penČ!ní prostĜedky z úþelovČ 
vázaného bankovního úþtu v"hradnČ na plnČní povinností nakládání s elektrozaĜízením 
pocházejícím z domácností, které bylo uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, a 
s elektroodpady ze solárních panelĤ, které byly uvedeny na trh po dni 1. ledna 2013, nebo jej 
zru#it pouze s tímto souhlasem ministerstva.  
Pokud v"robce v individuálním systému neplní své povinnosti financovat nakládání 
s elektrozaĜízením pocházejícím z domácností, které bylo uvedeno na trh po dni 13. srpna 
2005, ministerstvo na základČ rozhodnutí ýeské inspekce !ivotního prostĜedí podle § 76 odst. 
1 písm. c) zákona vydá souhlas s v"#í penČ!ních prostĜedkĤ, které v"robce pĜevede ze svého 
úþelovČ vázaného bankovního úþtu na úþet provozovatele kolektivního systému financování 
nakládání s historick"mi elektrozaĜízeními pocházejícími z domácností stejné skupiny 
elektrozaĜízení, která v"robce uvádí nebo uvádČl na trh po dni 13. srpna 2005. 
Pokud se v"robce v individuálním systému rozhodne plnit své povinnosti jin"m zpĤsobem ne! 
individuálním, v rámci správního Ĝízení podle § 37i odst. 4 zákona vydá ministerstvo souhlas 
s pĜevedením penČ!ních prostĜedkĤ z úþelovČ vázaného bankovního úþtu v souladu s 
pĜedlo!en"mi údaji. 
 
K þásti 2 
Tuto þást vyplĖuje banka, u které je úþelovČ vázan" úþet zalo!en. 
Správnost údajĤ uveden"ch v obou þástech potvrzují podpisem a razítkem zástupce banky a 
majitel úþtu. 
 
K þásti 3 
V"robce elektrozaĜízení uvede v"#i po!adované finanþní þástky. 
PĜíloha þ. 1 obsahuje v#echny podklady, faktury a jejich sumarizaci, na základČ kter"ch je 
vypoþtena þástka, kterou po!aduje v"robce þerpat z úþelovČ vázaného bankovního úþtu. 
V#echny podklady pro þerpání musí b"t pouze za uplynul" kalendáĜní rok pĜed rokem, kdy je 
roþní zpráva s návrhem þerpání finanþních prostĜedkĤ pĜedkládána. 
 
K þásti 4 
Tuto þást vyplĖuje ministerstvo. V pĜípadČ souhlasu s þerpáním navr!ené finanþní þástky je 
tato þást vyplnČna.  
 
Na základČ potvrzeného „Souhlasu“ ministerstvem je banka oprávnČna uvedenou finanþní 
þástku z úþelovČ vázaného bankovního úþtu uvolnit majiteli úþtu. 
 
Souþástí !ádosti je i v"pis stavu finanþních prostĜedkĤ ulo!en"ch na úþelovČ vázaném 
bankovním úþtu za uplynul" kalendáĜní rok (PĜíloha þ. 2).“. 
 
14. DoplĖuje se pĜíloha þ. 10, která zní: 
 

„PĜíloha þ. 10 k vyhlá"ce þ. 352/2005 Sb. 
 
ZpĤsob v$poþtu minimální v$"e pĜíspČvkĤ a zpĤsob v$poþtu minimální v$"e ulo#en$ch 

finanþních prostĜedkĤ na úþelovČ vázaném bankovním úþtu na zaji"tČní financování 
nakládání s elektroodpadem ze solárních panelĤ 
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Minimální v"#e pĜíspČvku v"robce, kter" plní povinnosti podle § 37p odst. 1 zákona v rámci 
kolektivního systému a minimální úhrnná v"#e pĜíspČvkĤ provozovatele solární elektrárny, 
kter" plní povinnosti podle § 37p odst. 2 zákona, (dále jen „minimální v"#e pĜíspČvkĤ“) a 
minimální v"#e ulo!en"ch penČ!ních prostĜedkĤ na úþelovČ vázaném bankovním úþtu na 
zaji#tČní financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelĤ se stanoví tak, aby byly 
pokryty ve#keré pĜedpokládané náklady na zaji#tČní pĜedání ke zpracování, zpČtného odbČru, 
oddČleného sbČru, pĜepravy, zpracování, vyu!ití a odstranČní pĜedpokládaného mno!ství 
elektroodpadu ze solárních panelĤ a na vedení související evidence, a to v Kþ v závislosti na 
hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelĤ. U solárních panelĤ uveden"ch na trh po dni 
1. ledna 2013 se údaj o jejich hmotnosti urþí podle skuteþné hmotnosti tČchto panelĤ. U 
solárních panelĤ uveden"ch na trh do dne 1. ledna 2013, které tvoĜí souþást solární elektrárny, 
se údaj o jejich hmotnosti urþí podle vzorce:  
 
M = P x K 
 
ve kterém: 
 
M pĜedstavuje hmotnost solárních panelĤ instalovan"ch v solární elektrárnČ pro úþely 
v"poþtu minimální v"#e pĜíspČvku uvedenou v kg. 
 
P pĜedstavuje v"kon solární elektrárny podle licence na v"robu elektĜiny v této solární 
elektrárnČ vydané Energetick"m regulaþním úĜadem uveden" ve wattech (Wp). 
 
K pĜedstavuje prĤmČrnou hmotnost solárního panelu pĜipadající na jednotku v"konu; tato 
prĤmČrná hmotnost þiní 0,11 kg. 
 
Skuteþnou v"#i pĜedpokládan"ch nákladĤ v"robce a provozovatel kolektivního systému 
dokládají ve vazbČ na: 
 

• pĜedpokládané celkové mno!ství zpČtnČ odebran"ch a oddČlenČ sebran"ch solárních 
panelĤ, 

• pĜedpokládané mno!ství míst zpČtného odbČru a oddČleného sbČru, 
• smlouvy s provozovateli míst zpČtného odbČru a oddČleného sbČru s uvedením ceny za 

zaji#tČní zpČtného odbČru a oddČleného sbČru, 
• smlouvy se zpracovateli s uvedením ceny za zpracování solárních panelĤ, 
• smlouvy s dopravci s uvedením ceny za dopravu panelĤ. 

 
Sazba pro v"poþet minimální v"#e pĜíspČvkĤ a minimální v"#e ulo!en"ch penČ!ních 
prostĜedkĤ na úþelovČ vázaném bankovním úþtu se vypoþítá podle vzorce: 
 
S = Nos + NpĜ + Nzpr + Nadm – Pds 
 
ve kterém: 
 
S se rovná sazbČ pro v"poþet minimální v"#e pĜíspČvkĤ a minimální v"#e ulo!en"ch 
penČ!ních prostĜedkĤ na úþelovČ vázaném bankovním úþtu na 1 kilogram hmotnosti 
elektroodpadu ze solárních panelĤ. 
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Nos se rovná pĜedpokládan"m nákladĤm na  
 

• zpČtn" odbČr a oddČlen" sbČr 1 kilogramu hmotnosti elektroodpadu ze solárních 
panelĤ, pĜiþem! tyto náklady zahrnují náklady na zĜízení a provozování míst zpČtného 
odbČru a oddČleného sbČru v dostateþné dostupnosti v rámci ýeské republiky 
v souladu s § 37k odst. 6 zákona, pokud jde o solární panely uvedené na trh po dni 
1. ledna 2013,  
 

• pĜedání ke zpracování, pokud jde o solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 
2013. Místem pĜedání ke zpracování je místo zpČtného odbČru a/nebo oddČleného 
sbČru nebo solární elektrárna, pokud je to stanoveno smlouvou mezi provozovatelem 
kolektivního systému a  provozovatelem solární elektrárny a pokud jsou pro pĜípad 
shroma!ćování (soustĜećování) solárních panelĤ urþen"ch k pĜedání ke zpracování 
v místČ solární elektrárny splnČny po!adavky na shroma!ćování (soustĜećování) 
odpadĤ podle zvlá#tního právního pĜedpisu2).  

 
NpĜ se rovná pĜedpokládan"m nákladĤm na zaji#tČní pĜepravy 1 kilogramu hmotnosti 
elektroodpadu ze solárních panelĤ z místa zpČtného odbČru a oddČleného sbČru nebo z místa 
pĜedání ke zpracování, pokud jde o solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013, ke 
zpracovateli elektroodpadu ze solárních panelĤ, vþetnČ zaji#tČní skladování elektroodpadu ze 
solárních panelĤ pĜed jeho zpracováním, nakládky a vykládky a nákladĤ na provozování míst, 
kde budou solární panely shroma!ćovány a skladovány pĜed pĜedáním zpracovateli. 
 
Nzpr se rovná pĜedpokládan"m nákladĤm na zpracování 1 kilogramu hmotnosti elektroodpadu 
ze solárních panelĤ za pou!ití nejlep#ích dostupn"ch technik, a to vþetnČ nákladĤ na vyu!ití a 
odstranČní získan"ch materiálov"ch slo!ek, vþetnČ kabelá!e, pĜipojovacích modulĤ (tzv. 
junction boxy) a mČniþĤ napČtí (tzv. inventory – stĜídaþe). 
 
Náklady na zpracování elektroodpadu ze solárních panelĤ musí b"t stanoveny tak, aby 
 

• bylo finanþnČ zaji#tČno vyu!ití elektroodpadu ze solárních panelĤ v rozsahu nejménČ 
85 % jeho prĤmČrné hmotnosti a pĜíprava na opČtovné pou!ití a recyklace 
elektroodpadu ze solárních panelĤ v rozsahu nejménČ 80 % jeho prĤmČrné hmotnosti,  

 
• nakládání s elektroodpadem ze solárních panelĤ bylo finanþnČ zaji#tČno i v pĜípadČ, !e 

dojde k poklesu cen druhotn"ch surovin a rĤstu cen energií. 
 
Nadm se rovná pĜedpokládan"m nákladĤm na administrativu spojenou s pĜím"m zaji#tČním 
plnČní povinností v"robce nebo provozovatele solární elektrárny podle ustanovení þásti þtvrté 
hlavy II dílu 8 zákona na 1 kilogram hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelĤ (napĜ. 
provozování dispeþinku pro odvoz panelĤ z místa zpČtného odbČru a oddČleného sbČru, 
v"kaznictví a vedení úþetnictví a zaji#tČní kontrolních mechanismĤ systému a jeho úþastníkĤ 
– v"robcĤ, provozovatelĤ solárních elektráren, provozovatele kolektivního systému, 
provozovatelĤ zaĜízení ke zpracování elektroodpadu). 
 
Pds se rovná pĜedpokládan"m pĜíjmĤm z prodeje druhotn"ch surovin získan"ch ze zpracování 
1 kilogramu hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelĤ. 
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Minimální sazba pro v"poþet minimální úhrnné v"#e pĜíspČvkĤ provozovatele solární 
elektrárny, kter" plní povinnosti podle § 37p odst. 2 zákona, a minimální v"#e ulo!en"ch 
penČ!ních prostĜedkĤ na úþelovČ vázaném bankovním úþtu þiní 8,50 Kþ.“. 
 

 
ýl. II 

PĜechodná ustanovení 
 

1. Vyúþtování ulo!en"ch a vybran"ch penČ!ních prostĜedkĤ z úþelovČ vázaného 
bankovního úþtu podle § 14a odst. 3 vyhlá#ky þ. 352/2005 Sb., ve znČní úþinném po dni 
nabytí úþinnosti této vyhlá#ky, uvede v"robce poprvé v roþní zprávČ o plnČní povinností 
za kalendáĜní rok 2013. 

 
2. Osoba zapsaná v Seznamu v"robcĤ elektrozaĜízení podle právních pĜedpisĤ ve znČní 

úþinném pĜede dnem nabytí úþinnosti této vyhlá#ky jako provozovatel kolektivního 
systému pro zaji#Ģování financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelĤ 
nebo v"robce solárních panelĤ oznámí ministerstvu zmČnu údajĤ vypl"vající z pĜijetí této 
vyhlá#ky postupem podle § 37i odst. 4 zákona s tím, !e za den uskuteþnČní této zmČny se 
pova!uje 31. Ĝíjen 2013. 

 
 

ýl. III 
Úþinnost 

 
Tato vyhlá#ka nab"vá úþinnosti dnem jejího vyhlá#ení. 

 
 
 

Ministr:  
 
 
 


