VYHLÁŠKA
ze dne ................. 2013,
kterou se m ní vyhláška . 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními
a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o
nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady), ve zn ní pozd jších p edpis
Ministerstvo životního prost edí po projednání s Ministerstvem financí stanoví podle § 37h
odst. 3, § 37i odst. 7 a § 37p odst. 4 zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých
dalších zákon , ve zn ní zákona . 7/2005 Sb. a zákona . 165/2012 Sb., (dále jen „zákon“):
l. I
Vyhláška . 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními
a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání
s elektroza ízeními a elektroodpady), ve zn ní vyhlášky . 65/2010 Sb., vyhlášky . 285/2010
Sb., vyhlášky . 158/2011 Sb. a vyhlášky . 249/2012 Sb., se m ní takto:
1.

V úvodní v t vyhlášky se za slova „§ 37o odst. 2“ vkládají slova „, § 37p odst. 4“.

2.

V § 1 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmena g) až j) se ozna ují jako písmena f) až i).
3.

V § 1 se na konci odstavce 2 te ka nahrazuje árkou a dopl ují se písmena d) a e), která
zn jí:
„d) bližší podmínky financování odd leného sb ru, zpracování, využití a odstran ní
elektroodpadu ze solárních panel podle § 37p odst. 1 zákona, v etn zp sobu
výpo tu minimální výše uložených finan ních prost edk na ú elov vázaném
bankovním ú tu a zp sobu jejich erpání a dále zp sobu výpo tu minimální výše
p ísp vk a zp sobu nakládání s nimi,
e) bližší podmínky financování podle § 37p odst. 2 zákona v etn zp sobu výpo tu
minimální výše p ísp vk a zp sobu nakládání s nimi.“.

4.

V § 5 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:
„(10) V návrhu na zápis provozovatele kolektivního sytému do Seznamu pro
zajiš ování financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panel musí být
doloženo, že p ísp vky v navržené výši zahrnují veškeré p edpokládané budoucí náklady
na zajišt ní p edání ke zpracování, zp tného odb ru a odd leného sb ru, zpracování,
využití a odstran ní elektroodpadu ze solárních panel .“.

Dosavadní odstavec 10 se ozna uje jako odstavec 11.
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5.

V § 5 odst. 11 se za slova „prost ednictvím kolektivního systému“ vkládají slova „, s
výjimkou pln ní povinností podle § 37p zákona,“.

6.

V § 6 se dosavadní text ozna uje jako odstavec 1 a dopl uje se odstavec 2, který zní:
„(2) Samostatnou p ílohou ro ní zprávy podle odstavce 1 zpracovávané
provozovatelem kolektivního systému, který zajiš uje financování p edání ke zpracování,
využití a odstran ní elektroodpadu ze solárních panel podle § 37p odst. 2 zákona, v etn
pln ní t chto povinností, je seznam provozovatel solárních elektráren, pro které tento
provozovatel kolektivního systému zajiš uje pln ní povinností podle § 37p odst. 2
zákona. Tento seznam obsahuje:
a)

jméno a p íjmení, název nebo obchodní firmu provozovatele solární elektrárny,

b) adresu bydlišt , místo podnikání nebo sídlo provozovatele solární elektrárny,
c)

identifika ní
elektrárny,

íslo a

íslo licence na výrobu elekt iny provozovatele solární

d) hmotnost a instalovaný výkon všech solárních panel uvedených na trh do dne
1. ledna 2013 v každé solární elektrárn , pro kterou má její provozovatel sjednáno
pln ní povinností podle § 37p odst. 2 zákona na základ smlouvy s provozovatelem
kolektivního systému,
e)

výši p ísp vk
elektrárny,

vybraných v daném kalendá ním roce od provozovatele solární

f)

hmotnost elektroodpadu ze solárních panel uvedených na trh do dne 1. ledna 2013,
který byl zp tn odebrán nebo odd len sebrán v daném kalendá ním roce z každé
solární elektrárny, pro kterou provozovatel kolektivního systému zajiš uje pln ní
povinností provozovatele solární elektrárny podle § 37p odst. 2 zákona,

g) hmotnost elektroodpadu ze solárních panel uvedených na trh do dne 1. ledna 2013,
který byl zpracován v daném kalendá ním roce z každé solární elektrárny, pro
kterou provozovatel kolektivního systému zajiš uje pln ní povinností
provozovatele solární elektrárny podle § 37p odst. 2 zákona,
h) výši pen žních prost edk vynaložených v daném kalendá ním roce na pln ní
povinností podle § 37p odst. 2 zákona v rámci kolektivního systému.“.
7.

§ 7 se zrušuje.

8.

Za § 14 se vkládají nové § 14a až 14c, které v etn nadpis a poznámek pod arou . 14
až 16 zn jí:
„§ 14a
Bližší podmínky financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panel
uvedených na trh po dni 1. ledna 2013
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(1) Výrobce, který plní povinnosti stanovené pro nakládání s elektroodpadem ze
solárních panel uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 v rámci individuálního nebo
solidárního systému, ukládá na ú elov vázaný bankovní ú et podle § 37p odst. 1 zákona
pen žní prost edky p ed uvedením solárního panelu na trh. Minimální výši t chto pen žních
prost edk vypo ítá výrobce jako násobek hmotnosti solárních panel , které v daném období
uvede na trh, a sazby vypo ítané podle p ílohy . 10 k této vyhlášce.
(2) Vzor žádosti o souhlas ministerstva s použitím pen žních prost edk z ú elov
vázaného bankovního ú tu je uveden v p íloze . 9 k této vyhlášce.
(3) V ro ní zpráv podle § 6 uvede výrobce vyú tování uložených a vybraných
pen žních prost edk z ú elov vázaného bankovního ú tu.
(4) Minimální výši p ísp vk výrobc , kte í plní povinnosti stanovené pro nakládání s
elektroodpadem ze solárních panel uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 v rámci
kolektivního systému, stanoví provozovatel kolektivního systému tak, aby odpovídala
násobku hmotnosti solárních panel , které výrobce v daném období uvedl na trh, a sazby
vypo ítané podle p ílohy . 10 k této vyhlášce. Pen žní prost edky vybrané provozovatelem
kolektivního systému od výrobc , kte í v rámci tohoto kolektivního systému plní povinnosti
podle § 37p odst. 1 zákona, a z nich plynoucí výnosy mohou být použity výhradn na zajišt ní
financování
zp tného
odb ru,
odd leného
sb ru,
zpracování,
využití
a
odstran ní elektroodpadu ze solárních panel , které byly zp tn odebrány a odd len sebrány
v eské republice, v etn nezbytných administrativních náklad spojených s pln ním t chto
povinností. K ížové financování mezi inností nakládání s elektroodpadem ze solárních
panel uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 a ostatními innostmi provozovatele
kolektivního systému není p ípustné.
(5) V p ípad zrušení provozovatele kolektivního systému, p i n mž nedochází k
p evzetí závazk týkajících se nakládání s elektroodpadem ze solárních panel a jeho
financování podle § 37p odst. 1 zákona právním nástupcem, mohou být pen žní prost edky
vybrané od výrobc , kte í v rámci tohoto kolektivního systému plní povinnosti podle § 37p
odst. 1 zákona, v etn výnos z nich p evedeny pouze do jiného kolektivního systému, který
p evezme zajiš ování pln ní t chto povinností výrobce, nebo na výrobcem z ízený ú elov
vázaný bankovní ú et, pokud jde o pen žní prost edky vybrané od tohoto výrobce.
§ 14b
Bližší podmínky financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panel
uvedených na trh do dne 1. ledna 2013
(1) Minimální úhrnná výše p ísp vk na financování nakládání s elektroodpadem ze
solárních panel uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 se vypo ítá jako násobek hmotnosti
všech solárních panel v každé solární elektrárn , pro kterou má její provozovatel uzav enou
smlouvu s provozovatelem kolektivního systému podle § 37p odst. 2 zákona, a sazby
vypo ítané podle p ílohy . 10 k této vyhlášce.
(2) Pen žní prost edky vybrané od provozovatel solárních elektráren v rámci pln ní
jejich povinností podle § 37p odst. 2 zákona a výnosy z jejich do asného investování mohou
být použity výhradn na zajišt ní financování p edání ke zpracování, využití a
odstran ní elektroodpadu z t ch solárních panel , na které byly tyto pen žní prost edky
ur eny, v etn nezbytných administrativních náklad spojených s pln ním t chto povinností.
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K ížové financování mezi inností nakládání s elektroodpadem ze solárních panel
uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 a ostatními innostmi provozovatele kolektivního
systému není p ípustné.
(3) Provozovatel kolektivního systému hospoda í s pen žními prost edky získanými z
p ísp vk podle § 37p odst. 2 zákona tak, aby byla zajišt na kontrolovatelnost nakládání
s nimi, a to zejména odd len od jiných pen žních prost edk a odd len od pen žních
prost edk získaných z p ísp vk na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních
panel uvedených na trh po 1. lednu 2013. Provozovatel kolektivního systému ukládá veškeré
p ísp vky vybrané od provozovatel solárních elektráren podle § 37p odst. 2 zákona na
zvláštní bankovní ú et v bance se sídlem v eské republice nebo v pobo ce zahrani ní banky
v eské republice. P ehled o stavu tohoto ú tu je sou ástí ro ní zprávy podle § 6.
(4) Pen žní prost edky uložené na bankovním ú tu podle odstavce 3 mohou být p ed
použitím k p ímému pln ní povinností podle § 37p odst. 2 zákona do asn investovány do
a) dluhopis , jejichž emitentem je eská republika nebo eská národní banka,
b) dluhopis nebo obdobných cenných papír p edstavujících právo na splacení dlužné
ástky, jejichž emitentem je jiný lenský stát Evropské unie nebo lenský stát
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo centrální banka
takového státu a jejichž rating, pop ípad rating jejich emitenta, pat í mezi 5 nejlepších
ratingových kategorií dlouhodobých závazk v investi ním stupni renomované
ratingové agentury14) nebo mezi srovnatelné ratingové kategorie jiné uznané ratingové
agentury15) a je vydán uznanou ratingovou agenturou,
c) dluhopis nebo obdobných cenných papír p edstavujících právo na splacení dlužné
ástky, jejichž emitentem je Evropský fond finan ní stability, Evropská centrální banka,
Sv tová banka, Mezinárodní m nový fond nebo jiná mezinárodní finan ní instituce,
jejíž závazky jsou zaru eny státy, které jsou jejími leny, a kterou eská národní banka
zapíše do seznamu, který vede,
d) nástroj
banka.

pen žního trhu, jejichž emitentem je

eská republika nebo

eská národní

(5) Popis investice, její výše a doba jejího trvání jsou sou ástí ro ní zprávy podle § 6.
Pen žní prost edky do asn investované v souladu s odstavcem 4 v etn výnos z nich musí
být p evedeny zp t na bankovní ú et podle odstavce 3.
(6) V p ípad zrušení provozovatele kolektivního systému, p i n mž nedochází k
p evzetí závazk týkajících se nakládání s elektroodpadem ze solárních panel a jeho
financování podle § 37p odst. 2 zákona právním nástupcem, mohou být pen žní prost edky
vybrané od provozovatel solárních elektráren v etn výnos z jejich do asného investování
p evedeny pouze do jiného kolektivního systému, který p evezme zajiš ování pln ní
povinností provozovatele solární elektrárny podle § 37p odst. 2 zákona.
(7) Po zajišt ní spln ní povinností zp tného odb ru, odd leného sb ru, zpracování,
využití a odstran ní elektroodpadu ze solárních panel v rozsahu jedné t etiny celkové
hmotnosti všech solárních panel uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 z každé solární
elektrárny, ne však d íve než k 1. lednu 2019, p edloží provozovatel kolektivního systému
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provozovateli solární elektrárny pr b žné finan ní vypo ádání, ve kterém uvede p ehled
náklad spojených se spln ním t chto povinností na jedné stran a pom rnou výši p ísp vk
p ijatých od provozovatele solární elektrárny v etn výnos z jejich do asného investování,
pokud jich bylo dosaženo, na stran druhé. P ípadný rozdíl vypo ádají provozovatel
kolektivního systému a provozovatel solární elektrárny mezi sebou tak, že provozovatel
kolektivního systému vrátí provozovateli solární elektrárny do jednoho m síce od p edložení
pr b žného finan ního vypo ádání p ebytek na stran p ijatých p ísp vk a výnos z jejich
do asného investování, nebo mu vym í doplatek k pokrytí vynaložených náklad se
splatností v téže lh t . Stejným zp sobem provedou provozovatel kolektivního systému a
provozovatel solární elektrárny následující pr b žné finan ní vypo ádání po zajišt ní spln ní
povinností podle v ty první v rozsahu dvou t etin celkové hmotnosti všech solárních panel
uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 z každé solární elektrárny a záv re né finan ní
vypo ádání po úplném zajišt ní spln ní t chto povinností.
____________________
14)
§ 93 odst. 6 písm. g) zákona . 427/2011 Sb., o dopl kovém penzijním spo ení, ve zn ní
pozd jších p edpis .
15)
§ 93 odst. 6 písm. h) zákona . 427/2011 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .
§ 14c
len ní náklad a výnos v souvislosti s financováním nakládání s elektroodpadem ze
solárních panel
(1) Provozovatel kolektivního systému lení náklady a výnosy podle ú elu, na který
byly vynaloženy nebo se kterým souvisejí. Toto len ní je alespo tak podrobné, aby
umožnilo
a) odd lené sledování financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panel
ostatních inností provozovatele kolektivního systému,

a

b) ov ení, že nedochází ke k ížovému financování mezi inností nakládání
s elektroodpadem ze solárních panel a ostatními innostmi provozovatele kolektivního
systému,
c) odd lené sledování výnos z p ísp vk jednotlivých výrobc a odd lené sledování
výnos z p ísp vk jednotlivých provozovatel solárních elektráren,
d) odd lené sledování náklad na p edání ke zpracování solárních panel od jednotlivých
provozovatel solárních elektráren, kte í plní povinnosti podle § 37p odst. 2 zákona a
e) odd lené sledování zajiš ování pln ní povinností podle § 37p odst. 1 a podle § 37p odst.
2 zákona.
(2) P i len ní náklad a výnos podle odstavce 1 vychází provozovatel kolektivního
systému z ocen ní podle zákona o ú etnictví16).
____________________
16)
Zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis .“.
9.

V p íloze . 1 bod 4 v etn nadpisu zní:
„4 Spot ebitelská za ízení a solární panely
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4a Spot ebitelská za ízení
4.1 Rádiové soupravy (radiobudíky, radiomagnetofony)
4.2 Televizory
4.3 Videokamery
4.4 Videorekordéry
4.5 Hi-fi rekordéry
4.6 Audiozesilova e
4.7 Hudební nástroje
4.8 Ostatní výrobky nebo za ízení pro ú ely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo
obrazu, v etn signál nebo technologií pro ší ení zvuku nebo obrazu jiných než
telekomunikací (spot ebitelská za ízení) v jiné podskupin neuvedené
4b Solární panely“.
10. P íloha . 2 zní:
„P íloha . 2 k vyhlášce . 352/2005 Sb.
Návrh na zápis výrobc do Seznamu pro individuální a solidární systém
I. díl
Identifika ní údaje:
Jméno a p íjmení nebo
1
obchodní firma

2
3
4

Právní forma

a.s.
jiná

s.r.o.

v.o.s.

k.s.

družstvo

fyzická osoba

Sídlo spole nosti

5
I
DI
Identifikace statutárního orgánu nebo zástupce výrobce, který návrh vyplnil
6
Jméno a p íjmení
Podpis
7
Kontaktní adresa
8
Funkce
9
E-mail
10 Telefon
11 Fax
Seznam a popis elektroza ízení
Podskupina
Množství uvedené na trh
Skupina
v p edcházejícím roce
tuny
kusy
12 1 – Velké domácí spot ebi e
13 2 – Malé domácí spot ebi e
14 3 – Za ízení informa ních
technologií a telekomunika ní
za ízení
15 4a – Spot ebitelská za ízení
4b – Solární panely
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16
17
18
19
20
21
22

5 – Osv tlovací za ízení
6- Elektrické a elektronické
nástroje
7 – Hra ky, vybavení pro
volný as a sporty
8 – Léka ské p ístroje
9 – P ístroje pro monitorování
a kontrolu
10 – Výdejní automaty
Zp sob zna ení výrobk
(zna ení výrobce, datum uvedení na
trh a grafický symbol) p íloha

návrhu na zápis
II. díl
Forma finan ní záruky podle § 37n odst. 2 zákona – p ílohy návrhu na zápis
23 Ú elov vázaný bankovní ú et (v etn plánu zajišt ní)
24 Pojišt ní (v etn metodiky výpo tu výše pojistného pln ní)
Zp sob financování zp tného odb ru, zpracování, využití a odstran ní elektroza ízení
pocházejících z domácností podle § 37n zákona – p ílohy návrhu na zápis
Zp sob financování zp tného odb ru, odd leného sb ru, zpracování, využití a odstran ní
elektroodpadu ze solárních panel podle § 37p odst. 1 zákona – p ílohy návrhu na zápis
Metodika pro financování nakládání s elektroza ízeními uvedenými na trh
25 po dni 13. srpna 2005 podle § 37n odst. 1 zákona v etn plánu zajišt ní
vklad pen žních prost edk na ú elov vázaný bankovní ú et
Metodika pro financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panel
25S
uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 podle § 37p odst. 1 zákona
Návrh hospoda ení p i finan ním zajišt ní nakládání s elektroza ízeními
26
uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 – vedení ú etnictví
Návrh hospoda ení p i finan ním zajišt ní nakládání s elektroodpadem ze
26S
solárních panel uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 – vedení ú etnictví
Návrh kontrolních mechanism hospoda ení p i zajišt ní nakládání s
27 elektroza ízeními uvedenými na trh po dni 13. srpna, plán odb ru odpadu a
financování jeho recyklace na ur ité období (1, 3 nebo 5 let)
Návrh kontrolních mechanism hospoda ení p i zajišt ní nakládání
27S s elektroodpadem ze solárních panel uvedených na trh po dni 1. ledna
2013
P íloha o finan ním zajišt ní nakládání s historickými elektroza ízeními –
28 smlouva s provozovatelem kolektivního systému v etn zp sobu uvád ní
p ísp vku na historická elektroza ízení p i prodeji elektroza ízení
Zp sob financování odd leného sb ru, zpracování, využití a odstran ní elektroodpadu
podle § 37o zákona – p ílohy návrhu na zápis
29 Metodika pro financování elektroodpad podle § 37o zákona
30 Návrh vedení ú etnictví pro elektroodpady podle § 37o zákona
31 Návrh kontrolních mechanism hospoda ení s finan ními prost edky pro
elektroodpady podle § 37o zákona
III. díl
Zp sob pln ní povinností – p ílohy návrhu na zápis
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32
33

P ílohy k identifika ním údaj m výrobce
P íloha s popisem zp sobu informování distributor , kone ných uživatel
a spot ebitel elektroza ízení o požadavku odkládat elektroza ízení mimo
komunální odpad a o místech k tomu ur ených podle § 38 odst. 4 písm. a)
zákona
34 P íloha s popisem zp sobu informování o úloze spot ebitele v op tovném
použití elektroza ízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpad a
o možných škodlivých vlivech nebezpe ných látek obsažených
v elektroza ízeních na životní prost edí a na lidské zdraví podle § 38 odst.
4 písm. b) a c) zákona
35 P íloha s popisem zp sobu informování zpracovatel elektroodpad o
technických požadavcích nutných k jeho zpracování podle § 37l odst. 2
zákona
36 P íloha se seznamem míst zp tného odb ru elektroza ízení, návrh typové
smlouvy s provozovateli míst zp tného odb ru
37 P íloha s popisem sb rné sít pro odd lený sb r elektroodpad , návrh
typové smlouvy s provozovateli míst odd leného sb ru
38 P íloha s popisem zajišt ní zpracování zp tn odebraných elektroza ízení a
odd len sebraných elektroodpad podle § 37l odst. 3 zákona
ANO
Další p edané p ílohy
39
Ú edn ov ená kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního
rejst íku
40
Smlouva výrobc zapojených do solidárního systému
41
Smlouva s provozovatelem kolektivního systému financování
historického elektroza ízení
42
Smlouva o z ízení ú elov vázaného bankovního ú tu a výpis z ú tu
43
Smlouva o uzav ení pojišt ní a platba pojistného
44
Další p ílohy neuvedené jinde v p íloze . 2 (uve te jejich po et):
Rozhodnutí (vypl uje ministerstvo)
45
Datum doru ení návrhu na zápis do Seznamu:
46
Datum vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu:
47
Eviden ní íslo výrobce elektroza ízení:

NE

Vysv tlivky
P ílohu . 2 použijí výrobci, kte í plní své povinnosti podle ásti tvrté hlavy II dílu 8 zákona
v rámci individuálního nebo solidárního systému, jako formulá pro ú ely podání návrhu na
zápis nebo pro podání zm ny údaj uvedených p i zápisu do Seznamu. Za ú elem podání
zm ny údaj uvedených p i zápisu do Seznamu se na formulá i vypl ují pouze ty údaje,
které se zm nily.
Vysv tlivky k dílu I.
Identifika ní údaje
ádek 1 – vypl uje se název výrobce, jak je zapsán v obchodním rejst íku nebo
v živnostenském listu.
ádek 2 – zaškrtne se právní forma výrobce; není-li v nabídce, vyplní se její název v ádku 3.
ádek 3 – vyplní se jiný název právní formy výrobce, není-li uveden na ádku 2.
ádek 4 – vyplní se p esná a úplná adresa sídla spole nosti výrobce – ulice, obec, PS .
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ádek 5 – vypl uje se identifika ní íslo výrobce I a má-li ho p id leno, vypl uje se i
da ové identifika ní íslo DI . Pokud má výrobce I mén než osmimístné, doplní se zleva
nuly na celkový po et 8 míst.
Identifikace statutárního zástupce výrobce, který návrh vyplnil
V ádcích 6 až 11 se vyplní požadované údaje vztahující se ke statutárnímu zástupci výrobce
uvedeného na ádku 1.
Podpis – podpis statutárního zástupce výrobce podávajícího návrh na zápis do Seznamu.
Seznam a popis elektroza ízení
Uvádí se údaje o elektroza ízeních, která výrobce uvádí na trh v eské republice.
V ádcích 12 až 21 se vypl ují údaje pro jednotlivé skupiny elektroza ízení podle p ílohy . 7
zákona.
Podskupina – v dané skupin se uvedou ísla podskupin podle p ílohy . 1.
Množství uvedené na trh v minulém roce – do sloupc se uvede množství elektroza ízení,
které výrobce uvedl na trh v eské republice v p edcházejícím roce p ed rokem podání
návrhu na zápis do Seznamu. Údaje se uvedou v tunách na t i desetinná místa a sou asn se
uvede množství v kusech.
ádek 22 – v p íloze se pro jednotlivé výrobky (jsou-li zna eny rozdíln ) uvede, jakým
zp sobem budou výrobky zna eny podle data výroby, zna ka pro identifikaci výrobce,
zna ení pro ú ely zp tného odb ru, nap . p iložená kopie použitého symbolu, zna ky.
Vysv tlivky k dílu II.
Forma finan ní záruky podle § 37n odst. 2 zákona – p ílohy návrhu na zápis
ádek 23 – uvede se íslo ú elov vázaného bankovního ú tu a plán zajišt ní, který musí
obsahovat:
- výpo et minimální výše pen žních prost edk ukládaných na ú et,
- výši m sí ních vklad na ú et, tj. plán zajišt ní vklad pen žních prost edk na
ú elov vázaný bankovní ú et.
Údaj o p iložení kopie smlouvy o z ízení ú elov vázaného bankovního ú tu se uvádí v dílu
III., ádek 42.
ádek 24 – uvede se íslo uzav ené pojistné smlouvy a zp sob výpo tu pro sjednanou výši
pojistného pln ní; údaj o p iložení kopie pojistné smlouvy se uvádí v dílu III., ádek 43.
ádek 25 až 31 – vypl ují se názvy p íloh vždy do ádku k p edepsanému požadovanému
údaji. Vypl ovaný název p ílohy m že být nap . P íloha s íslem p íslušného ádku, ke
kterému je vypl ována.
Zp sob financování zp tného odb ru, zpracování, využití a odstran ní elektroza ízení
pocházejících z domácností podle § 37n zákona
Zp sob financování zp tného odb ru, odd leného sb ru, zpracování, využití a
odstran ní elektroodpad ze solárních panel podle § 37p odst. 1 zákona – p ílohy
návrhu na zápis
ádek 25 – popis zp sobu, jakým bude postupováno p i stanovování p ísp vku na
elektroza ízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005. Jde o obdobu p ísp vku, který bude
vybírán na historický elektroodpad kolektivním systémem.
ádek 25S – výpo et výše pen žních prost edk ukládaných na ú elov vázaný bankovní
ú et, v etn podrobných podklad , ze kterých výrobce p i kalkulaci vycházel.
ádek 26 – detailní popis zp sobu hospoda ení s p ísp vkem na elektroza ízení uvedená na
trh po dni 13. srpna 2005 – nap . ú tování provozovatel m sb rných míst, svozovým
spole nostem, zpracovatel m, obecná informovanost.
-9-

ádek 26S – pro solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013 se vypl uje obdobn jako
v ádku 26.
ádek 27 – popis zp sobu kontroly hospoda ení s p ísp vkem na elektroza ízení uvedená na
trh po dni 13. srpna 2005 tak, aby bylo zabrán no využívání p ísp vku na jiné ú ely, než na
jaký je ur en.
ádek 27S – pro solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013 se vypl uje obdobn jako
v ádku 27.
ádek 28 – finan ní zajišt ní nakládání s historickými elektroza ízeními – zapojení do
kolektivního systému, v etn zp sobu uvád ní p ísp vku na historická elektroza ízení p i
prodeji elektroza ízení. Tento ádek se nevztahuje na solární panely.
Zp sob financování odd leného sb ru, zpracování, využití a odstran ní elektroodpad
podle § 37o zákona – p ílohy návrhu na zápis
ádek 29 – metodika financování elektroodpadu podle § 37o zákona – rozlišení za ízení
uvedených na trh po dni 13. srpna 2005 a p ed dnem 13. srpna 2005, nahrazování novými
výrobky kus za kus.
ádek 31 – zp sob vedení ú etnictví pro elektroodpad podle § 37o zákona.
ádek 32 – popis kontroly hospoda ení s finan ními prost edky pro elektroodpad podle § 37o
zákona tak, aby bylo zabrán no využívání p ísp vku na jiné ú ely, než na jaký je ur en.
Vysv tlivky k dílu III.
Zp sob pln ní povinností podle § 5 vyhlášky – p ílohy návrhu
ádky 32 až 38 – vypl ují se názvy p íloh vždy do ádku k p edepsanému požadovanému
údaji. Vypl ovaný název p ílohy m že být nap . P íloha s íslem p íslušného ádku, ke
kterému je vypl ována.
ádky 36 a 37 – výrobce p edkládá seznam smluvn zajišt ných míst zp tného odb ru nebo
odd leného sb ru, typovou smlouvu s p íslušnými subjekty, plán rozvoje sb rné sít a
zajišt ní odpovídajících sb rných nádob vztažených k danému druhu elektroodpadu.
ádek 38 – výrobce p edkládá smlouvy se zpracovatelskými za ízeními, popis zpracování
elektroodpadu v za ízeních a doložení výstup za ízení tak, aby bylo dosaženo požadované
úrovn materiálového využití a op tovného použití. Za ízení musí být schopné zpracovávat
typ elektroodpadu vázaný k dané skupin a typu elektroza ízení (nutno samostatn popsat
zejména pro specifické toky odpadu, jako jsou monitory, zá ivky a výbojky, solární panely
nebo chladící za ízení).
Další p edané p ílohy
ádek 39 až 44 – je-li požadovaná p íloha (specifikované v jednotlivých ádcích) sou ástí
návrhu, ozna í se v ádku k ížkem bu ka ve sloupci ANO. Není-li p íloha sou ástí návrhu,
ozna í se v ádku k ížkem bu ka ve sloupci NE.
ádek 40 – Smlouva o solidárním pln ní musí obsahovat:
P edm t smlouvy
a. p istoupení k závazku druhého,
b. povinnost uhradit náklady spojené s financováním se zp tným odb rem a
nakládáním s elektroza ízeními pocházejícími z domácností a s odd leným
sb rem a nakládáním s elektroodpady.
Zp sob záruky, vystoupí-li ze smluvního závazku jeden výrobce nebo zanikne-li jeden
výrobce.
Z stane-li jen jeden výrobce, poskytne záruku v rámci individuálního pln ní, nebo uzav e
smlouvu o solidárním pln ní s jiným výrobcem, nebo se p ihlásí do kolektivního systému, a to
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vše v etn
systému.

p evzetí všech závazk

za d íve nabyté povinnosti z p vodního solidárního

ádek 42 – Smlouva o z ízení ú elov vázaného bankovního ú tu musí obsahovat ustanovení,
že banka umožní erpání z takto z ízeného ú tu pouze na základ písemného rozhodnutí o
souhlasu ministerstva. P edložená kopie výpisu z ú tu je potvrzením o uložených pen žních
prost edcích dle plánu zajišt ní (viz vysv tlivky k ádku 23).
ádek 43 – Smlouva o uzav ení pojišt ní musí obsahovat ustanovení o p evedení pen žních
prost edk z pojišt ní v p ípad , že výrobce zm ní zp sob pln ní svých povinností podle ásti
tvrté hlavy II dílu 8 zákona. P edložení kopie platby pojistného.
ádek 44 – v prázdné bu ce na ádku 44 se uvede po et p íloh k návrhu, které nejsou jinde
v p íloze uvedeny, nap . Komentá k financování historického odpadu.
Rozhodnutí
ádky 45 až 47 se nevypl ují, slouží pro záznamy ministerstva.
ádek 47 – Eviden ní íslo výrobce elektroza ízení (max. 12 znak ) bude p id lováno ve
tvaru: po adové íslo zápisu v daném kalendá ním roce (5 míst) / poslední dvoj íslí
kalendá ního roku - ECZ, kde E zna í Elektroza ízení (nap . 00001/05-ECZ).“.
11. P íloha . 3 zní:
„P íloha . 3 k vyhlášce . 352/2005 Sb.
Návrh na zápis výrobc do Seznamu pro kolektivní systém
I. díl
Identifika ní údaje:
1 Jméno a p íjmení nebo
obchodní firma

2
3
4

Právní forma

a.s.
jiná

s.r.o.

v.o.s.

k.s.

družstvo

fyzická osoba

Sídlo spole nosti

5 I
DI
Identifikace statutárního orgánu nebo zástupce výrobce
6 Jméno a p íjmení
Podpis
7 Kontaktní adresa
8 Funkce
9 E-mail
10 Telefon
11 Fax
Seznam a popis elektroza ízení
Skupina
Podskupina
12 1 – Velké domácí spot ebi e
13 2 – Malé domácí spot ebi e
14 3 – Za ízení informa ních
technologií a telekomunika ní
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Množství uvedené na trh
v p edcházejícím roce
tuny
kusy

15
16
17
18
19
20
21
22

za ízení
4a – Spot ebitelská za ízení
4b – Solární panely
5 – Osv tlovací za ízení
6 – Elektrické a elektronické
nástroje
7 – Hra ky, vybavení pro
volný as a sporty
8 – Léka ské p ístroje
9 – P ístroje pro monitorování
a kontrolu
10 – Výdejní automaty
Zp sob zna ení výrobk
(zna ení výrobce, datum uvedení na
trh a grafický symbol) p íloha

návrhu na zápis
II. díl
Identifika ní údaje provozovatele kolektivního systému
23 Název provozovatele
kolektivního systému
24 Právní forma
25 Sídlo spole nosti
26 I
DI
Identifikace statutárního zástupce provozovatele kolektivního systému, který návrh
vyplnil
27 Jméno a p íjmení
Podpis
28 Kontaktní adresa
29 Funkce
30 E-mail
31 Telefon
32 Fax
Zp sob financování zp tného odb ru, zpracování, využití a odstran ní elektroza ízení
uvedených na trh po dni 13. srpna 2005 podle § 37n odst. 1 zákona
Zp sob financování zp tného odb ru, odd leného sb ru, zpracování, využití a odstran ní
elektroodpadu ze solárních panel podle § 37p odst. 1 zákona – p ílohy návrhu na zápis
Metodika pro financování nakládání s elektroza ízeními uvedenými na trh
33
po dni 13. srpna 2005 podle § 37n odst. 1 zákona
Metodika pro financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panel
33S
uvedených na trh po 1. lednu 2013 podle § 37p odst. 1 zákona
Návrh hospoda ení p i finan ním zajišt ní nakládání s elektroza ízeními
34
uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 – vedení ú etnictví
Návrh hospoda ení p i finan ním zajišt ní nakládání s elektroodpadem ze
34S
solárních panel uvedených na trh po 1. lednu 2013 – vedení ú etnictví
Návrh kontrolních mechanism hospoda ení p i zajišt ní nakládání s
35
elektroza ízeními uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, plán odb ru
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odpadu a financování jeho recyklace na ur ité období (1, 3 nebo 5 let)
Návrh kontrolních mechanism hospoda ení p i zajišt ní nakládání s
35S
elektroodpadem ze solárních panel uvedených na trh po dni 1. ledna 2013
Finan ní zajišt ní nakládání s historickými elektroza ízeními (podle § 37n odst. 3 zákona)
Finan ní zajišt ní nakládání s elektroodpadem ze solárních panel uvedených na trh do
dne 1. ledna 2013 (podle § 37p odst. 2 zákona) – p ílohy návrhu na zápis
36 Metodika pro výpo et p ísp vku na historická elektroza ízení v etn
uvedení výše p ísp vk pro jednotlivé podskupiny a uvád ní p ísp vku na
historická elektroza ízení p i prodeji elektroza ízení
Metodika pro výpo et p ísp vku na financování nakládání s
36S elektroodpadem ze solárních panel uvedených na trh do dne 1. ledna 2013
v etn uvedení výše p ísp vk
Návrh hospoda ení s pen žními prost edky získanými z p ísp vk na
37
historická elektroza ízení
Návrh hospoda ení s pen žními prost edky získanými z p ísp vk na
37S financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panel uvedených na
trh do dne 1. ledna 2013
Návrh kontrolních mechanism hospoda ení s pen žními prost edky
38 získanými z p ísp vk na historická elektroza ízení, plán odb ru odpadu a
financování jeho recyklace na ur ité období (1, 3 nebo 5 let)
Návrh kontrolních mechanism hospoda ení s pen žními prost edky
získanými z p ísp vk na financování nakládání s elektroodpadem ze
38S
solárních panel uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, plán odb ru
odpadu a financování jeho recyklace na ur ité období (20 – 25 let)
Informace o zp sobu zajišt ní povinností, zejména financování
39 historických elektroza ízení v období ode dne 13. srpna 2005 do vydání
rozhodnutí o zápisu do Seznamu
Zp sob financování odd leného sb ru, zpracování, využití a odstran ní elektroodpad
podle §37o zákona – p ílohy návrhu na zápis
40 Metodika pro financování nakládání s elektroodpady podle § 37o zákona
41 Návrh hospoda ení p i finan ním zajišt ní nakládání s elektroodpady podle
§ 37o zákona
Návrh kontrolních mechanism hospoda ení s finan ními prost edky pro
42
nakládání s elektroodpady podle § 37o zákona
III. díl
Zp sob pln ní povinností – p ílohy návrhu na zápis
P ílohy k identifika ním údaj m všech výrobc a provozovatele
43
kolektivního systému
P íloha se seznamem výrobc , kte í plní povinnosti dané zákonem v rámci
44 kolektivního systému, doložení souhlasu jednotlivých výrobc s návrhem
systému s ov eným podpisem statutárního zástupce každého výrobce
P íloha se seznamem skupin a podskupin elektroza ízení, pro které bude
pln ní zajiš ováno v rámci zvoleného systému v etn souhrnného
45 množství elektroza ízení uvedených na trh v minulém roce (v tunách nebo
kusech) za všechny výrobce, kte í plní povinnosti dané zákonem v rámci
kolektivního systému, v etn p edpokládaného podílu na trhu
P íloha s popisem zp sobu informování distributor , kone ných uživatel
46
a spot ebitel elektroza ízení o požadavku odkládat elektroza ízení na
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místech k tomu ur ených mimo komunální odpad podle § 38 odst. 4 písm.
a) zákona
P íloha s popisem zp sobu informování o úloze spot ebitele v op tovném
použití elektroza ízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpad a
47 o možných škodlivých vlivech nebezpe ných látek obsažených
v elektroza ízeních na životní prost edí a na lidské zdraví podle § 38 odst.
4 písm. b) a c) zákona
P íloha s popisem zp sobu informování zpracovatel elektroodpad o
48 technických požadavcích nutných k jeho zpracování podle § 37l odst. 2
zákona
P íloha se seznamem míst zp tného odb ru elektroza ízení, návrh typové
49
smlouvy s provozovateli míst zp tného odb ru
P íloha s popisem sb rné sít pro odd lený sb r elektroodpad , návrh
50
typové smlouvy s provozovateli míst odd leného sb ru
P íloha s popisem zajišt ní zpracování zp tn odebraných elektroza ízení a
51
odd len sebraných elektroodpad podle § 37l odst. 3 zákona
Další p edané p ílohy
Ú edn ov ené kopie živnostenských list nebo výpis z obchodního
52
rejst íku všech výrobc a provozovatele kolektivního systému
53 Vzorová smlouva provozovatele kolektivního systému s výrobci
53S Vzorová smlouva provozovatele kolektivního systému s provozovateli
solárních elektráren
54 Plné moci od výrobc provozovateli kolektivního systému (po et):
55 Další p ílohy neuvedené jinde v p íloze . 3 (uve te jejich po et):
Rozhodnutí (vypl uje ministerstvo)
56 Datum doru ení návrhu na zápis do Seznamu:
57 Datum vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu:
58 Eviden ní íslo výrobce elektroza ízení:
59 Eviden ní íslo provozovatele kolektivního systému:
Vysv tlivky
P ílohu . 3 použijí výrobci, kte í své povinnosti podle ásti tvrté hlavy II dílu 8 zákona plní
v rámci kolektivního systému, jako formulá pro ú ely podání návrhu na zápis nebo pro
podání zm ny údaj uvedených p i zápisu do Seznamu. Za ú elem podání zm ny údaj
uvedených p i zápisu do Seznamu se na formulá i vypl ují pouze ty údaje, které se
zm nily.
Vysv tlivky k dílu I.
Díl I. se vypl uje samostatn pro každého výrobce v rámci kolektivního systému. Po et
vypln ných díl I. musí odpovídat po tu výrobc zapojených v daném kolektivním systému a
uvedených v seznamu výrobc tohoto kolektivního systému, v etn doložení souhlasu
s návrhem systému s ov eným podpisem statutárního orgánu nebo zástupce. Pouze údaje o
množství elektroza ízení uvedených na trh v minulém roce (v tunách nebo kusech) z stanou
pro jednotlivé výrobce nevypln ny. Uvádí je provozovatel kolektivního systému souhrnn –
viz díl III., ádek 45.
Identifika ní údaje
ádek 1 – vypl uje se název výrobce, jak je zapsán v obchodním rejst íku nebo
v živnostenském listu.
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ádek 2 – zaškrtne se právní forma výrobce; není-li v nabídce, vyplní se její název v ádku 3.
ádek 3 – vyplní se jiný název právní formy výrobce, není-li uveden na ádku 2.
ádek 4 – vyplní se p esná a úplná adresa sídla spole nosti výrobce – ulice, obec, PS .
ádek 5 – vypl uje se identifika ní íslo výrobce I a má-li ho p id leno, vypl uje se i
da ové identifika ní íslo DI . Pokud má výrobce I mén než osmimístné, doplní se zleva
nuly na celkový po et 8 míst.
Identifikace statutárního zástupce výrobce, který návrh vyplnil
V ádcích 6 až 11 se vyplní požadované údaje vztahující se ke statutárnímu zástupci výrobce
uvedeného na ádku 1.
Podpis – podpis statutárního zástupce výrobce podávajícího návrh na zápis do Seznamu.
Podpis m že být nahrazen plnou mocí danou výrobcem provozovateli kolektivního systému.
Kopie plných mocí jsou p ílohou návrhu ( ádek 48).
Seznam a popis elektroza ízení
Uvádí se údaje o elektroza ízeních, která výrobce uvádí na trh v eské republice.
V ádcích 12 až 21 se vypl ují údaje pro jednotlivé skupiny elektroza ízení.
Podskupina – v dané skupin se uvedou ísla podskupin podle p ílohy . 1
Množství uvedené na trh v minulém roce – z stanou pro jednotlivé výrobce nevypln ny.
Uvádí je provozovatel kolektivního systému souhrnn – viz díl III., ádek 45.
ádek 22 – v p íloze návrhu na zápis se pro jednotlivé výrobky (jsou-li zna eny rozdíln )
uvede, jakým zp sobem budou výrobky zna eny podle data výroby, zna ka pro identifikaci
výrobce, zna ení pro ú ely zp tného odb ru, nap . p iložená kopie použitého symbolu,
zna ky.
Vysv tlivky k dílu II.
Díl II. se vypl uje jednou, spole n pro všechny výrobce v rámci kolektivního systému.
Identifika ní údaje provozovatele kolektivního systému
V dílu II. se vypl ují údaje o provozovateli kolektivního systému zajiš ujícím pln ní
povinností výrobc v rámci kolektivního systému.
ádek 23 – vypl uje se název provozovatele kolektivního systému, jak je zapsán v
obchodním rejst íku nebo v živnostenském listu.
ádek 24 – vyplní se právní forma provozovatele kolektivního systému.
ádek 25 – vyplní se p esná a úplná adresa sídla spole nosti provozovatele kolektivního
systému – ulice, obec, PS .
ádek 26 – vypl uje se identifika ní íslo provozovatele kolektivního systému I a má-li ho
p id leno, vypl uje se i da ové identifika ní íslo DI . Pokud má výrobce I mén než
osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový po et 8 míst.
Identifikace statutárního zástupce provozovatele kolektivního systému, který návrh
vyplnil
V ádcích 27 až 32 se vyplní požadované údaje vztahující se ke statutárnímu zástupci
provozovatele kolektivního systému uvedeného na ádku 23.
Podpis – podpis statutárního zástupce provozovatele kolektivního systému podávající návrh
na zápis do Seznamu.
ádek 33 až 42 – vypl ují se názvy p íloh vždy do ádku k p edepsanému požadovanému
údaji. Vypl ovaný název p ílohy m že být nap . P íloha s íslem p íslušného ádku, ke
kterému je vypl ována. Popis k ádk m 33 až 42 m že být vypln n do spole né p ílohy s
len ním dle požadavk uvedených na jednotlivých ádcích.
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Zp sob financování zp tného odb ru, zpracování, využití a odstran ní elektroza ízení
uvedených na trh po dni 13. srpna 2005 podle § 37n odst. 1 zákona
Zp sob financování zp tného odb ru, odd leného sb ru, zpracování, využití a
odstran ní elektroodpadu ze solárních panel podle § 37p odst. 1 zákona – p ílohy
návrhu na zápis
ádek 33 – popis zp sobu, jakým bude postupováno p i nakládání s elektroza ízením
uvedeným na trh po dni 13. srpna 2005, v etn potvrzení závazku na ur ité období (nap . 1
rok) k financování nap . formou:
a. p ísp vku na jeden odebraný a identifikovaný kus (výrobek) od jednotlivého
výrobce. Jde o obdobu p ísp vku na historické elektroza ízení a bude
stanovován pro výrobce, kte í se rozhodnou ešit i elektroodpady z t chto
za ízení kolektivním systémem. Vypl uje se v p ípad , že kolektivní systém
plánuje tuto službu výrobc m také zajiš ovat, a
b. závazku kolektivního systému (nap . ve ejný p íslib) odebrat elektroza ízení a
elektroodpady od všech výrobc , kte í se zaváží v daném období plnit své
povinnosti prost ednictvím tohoto systému.
ádek 33S – v p ípad solárních panel uvedených na trh po 1. lednu 2013 stanovení výše
p ísp vku na jeden kilogram solárního panelu na zajišt ní financování nakládání
s elektroodpadem z tohoto panelu po ukon ení jeho životnosti, v etn podrobných podklad ,
ze kterých provozovatel kolektivního systému p i kalkulaci vycházel.
ádek 34 – popis zp sobu hospoda ení s p ísp vkem na elektroza ízení uvedená na trh po dni
13. srpna 2005 – nap . ú tování provozovatel m sb rných míst, svozovým firmám,
zpracovatel m.
ádek 34S – pro solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013 se vypl uje obdobn jako
v ádku 34.
ádek 35 – nástroje provád ní kontroly hospoda ení s pen žními prost edky získanými z
p ísp vk na nakládání s elektroza ízeními uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 tak, aby
se zabránilo využívání t chto pen žních prost edk na jiné ú ely, než na jaký jsou ur eny.
P edkládání plánu odb ru odpadu a financování jeho recyklace na ur ité období (1, 3 nebo 5
let). Vypl uje se v p ípad , že kolektivní systém plánuje tuto službu výrobc m zajiš ovat, viz
ádek 33.
ádek 35S – pro solární panely uvedené na trh po dni 1. ledna 2013 se vypl uje obdobn jako
v ádku 35, p i emž plán odb ru odpovídá životnosti solárních panel .
Finan ní zajišt ní nakládání s historickými elektroza ízeními (podle § 37n odst. 3
zákona) Finan ní zajišt ní nakládání s elektroodpadem ze solárních panel uvedených
na trh do dne 1. ledna 2013 (podle § 37p odst. 2 zákona) – p ílohy návrhu na zápis
ádek 36 – popis stanovení p ísp vku na historická elektroza ízení (uvedená na trh do dne 13.
srpna 2005) podle skupin a výrobk ve skupinách, které kolektivní systém hodlá zajiš ovat,
v etn uvedení výše p ísp vk pro jednotlivé podskupiny.
Zp sob uvád ní p ísp vku podle § 37n odst. 3 zákona p i prodeji elektroza ízení, který zvolí
kolektivní systém.
ádek 36S – stanovení výše p ísp vku na jeden kilogram solárního panelu na zajišt ní
financování nakládání s elektroodpadem z tohoto panelu po ukon ení jeho životnosti, v etn
podrobných podklad , ze kterých provozovatel kolektivního systému p i kalkulaci vycházel.
íslo ú tu z ízeného u banky se sídlem v eské republice nebo v pobo ce zahrani ní banky v
eské republice pro ú ely uložení pen žních prost edk získaných z p ísp vk na zajišt ní
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financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panel uvedených na trh do dne 1. ledna
2013.
ádek 37 – popis zp sobu, jakým bude kolektivní systém hospoda it s pen žními prost edky
získanými z p ísp vk na historická elektroza ízení – nap . ú tování provozovatel m
sb rných míst, svozovým firmám, zpracovatel m, obecná informovanost.
ádek 37S – pro solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013 se vypl uje obdobn
jako v ádku 37.
ádek 38 – popis zp sobu kontroly hospoda ení s pen žními prost edky získanými z
p ísp vk na historická elektroza ízení, který kolektivní systém nastaví tak, aby se zabránilo
využívání t chto pen žních prost edk na jiné ú ely, než na jaký jsou ur eny. Rozsah
kontroly ze strany výrobc zapojených do kolektivního systému.
ádek 38S – pro solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013 se vypl uje obdobn
jako v ádku 38.
ádek 39 – podle § 37n zákona povinnost výrobc zajistit financování nakládání
s historickými elektroza ízeními ode dne 13. srpna 2005. Popis zp sobu, jakým kolektivní
systém tuto povinnost za výrobce splní. Tato ást se nevztahuje na solární panely.
Zp sob financování odd leného sb ru, zpracování, využití a odstran ní elektroodpad
podle §37o zákona – p ílohy návrhu na zápis
ádek 40 – popis zp sobu (metodika) financování elektroodpadu podle § 37o zákona –
rozlišení za ízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005 a p ed dnem 13. srpna 2005,
nahrazování novými výrobky, které kolektivní systém sjedná s výrobci.
ádek 41 – zp sob, jakým bude kolektivní systém hospoda it s pen žními prost edky
získanými z p ísp vk na zajišt ní nakládání s elektroodpadem podle § 37o zákona.
ádek 42 – popis kontroly hospoda ení kolektivního systému s finan ními prost edky pro
zajišt ní nakládání s elektroodpadem podle § 37o zákona tak, aby se zabránilo využívání
t chto prost edk na jiné ú ely, než na jaký jsou ur eny.
Pokud kolektivní systém zajiš uje financování podle § 37n a § 37o zákona pro všechna
elektroza ízení v rámci dané skupiny elektroza ízení podle p ílohy . 7 zákona, bez ohledu na
to, zda pocházejí z domácností i nikoli a bez ohledu na datum, kdy bylo elektroza ízení
uvedeno na trh, doloží p ílohy dle ádk 36 až 39. V ádcích 33 až 35 a 40 až 42 se vypl ují
k p edepsanému požadovanému údaji odkazy na ádky 36 až 39.
Na ádku 36 bude uvedena výše celkového p ísp vku, kterou budou výrobci hradit ve
prosp ch kolektivního systému.
Vysv tlivky k dílu III.
Díl III. se vypl uje jednou, spole n pro všechny výrobce v rámci kolektivního systému.
Zp sob pln ní povinností podle § 5 – p ílohy návrhu
ádky 43 až 51 – vypl ují se názvy p íloh k § 5 vždy do ádku k p edepsanému
požadovanému údaji. Vypl ovaný název p ílohy m že být nap . P íloha s íslem p íslušného
ádku, ke kterému je vypl ována.
ádek 45 – provozovatel kolektivního systému uvede seznam skupin, pro které zajiš uje
povinnosti výrobc , v etn souhrnného množství elektroza ízení, které výrobci uvedli na trh
v eské republice v p edcházejícím roce p ed rokem podání návrhu. Údaje se uvedou
v tunách na t i desetinná místa a sou asn se uvede množství v kusech. K tomuto ú elu se
použije ást dílu I. – Seznam a popis elektroza ízení, ádky 12 – 21. Zárove uvedou pro
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každou skupinu p edpokládaný podíl na trhu všech výrobc zapojených do kolektivního
systému.
ádky 49 a 50 – provozovatel kolektivního systému p edkládá seznam smluvn zajišt ných
míst zp tného odb ru nebo odd leného sb ru, typovou smlouvu s p íslušnými subjekty, plán
rozvoje sb rné sít a zajišt ní odpovídajících sb rných nádob vztažených k danému druhu
elektroodpadu.
ádek 51 – provozovatel kolektivního systému p edkládá vzorové smlouvy se
zpracovatelskými za ízeními, seznam zpracovatel a popis zpracování elektroodpadu
v za ízeních tak, aby bylo možné posoudit úrove materiálového využití a op tovného
použití. Za ízení musí být schopné zpracovávat typ elektroodpadu dané skupiny
elektroza ízení (nutno samostatn popsat zejména pro specifické toky odpadu, jako jsou
monitory, zá ivky a výbojky nebo chladící za ízení).
Další p edané p ílohy
ádek 52 – v prázdné bu ce na ádku 52 se uvede po et ú edn ov ených kopií
živnostenských list nebo výpis z obchodního rejst íku všech výrobc a provozovatele
kolektivního systému p iložených k návrhu.
ádek 53 – p ílohou je vzorová smlouva, která bude uzavírána se všemi výrobci, kte í se
zapojí do kolektivního systému, resp. se všemi výrobci v p ípad kolektivního systému pro
financování historického odpadu.
ádek 53S – p ílohou je vzorová smlouva, která bude uzavírána se všemi provozovateli
solárních elektráren, kte í se zapojí do kolektivního systému.
ádek 54 – v prázdné bu ce na ádku 54 se uvede po et plných mocí od výrobc
provozovateli kolektivního systému
Kopie plných mocí i s jejich abecedním p ehledem podle názv výrobc jsou samostatnou
p ílohou návrhu.
ádek 55 – v prázdné bu ce na ádku 55 se uvede po et p íloh k návrhu, které nejsou jinde
v p íloze uvedeny.
ádky 56 až 59 se nevypl ují, slouží pro záznamy ministerstva
ádek 58 – Eviden ní íslo výrobce elektroza ízení (max. 12 znak ) bude p id lováno ve
tvaru: po adové íslo zápisu v daném kalendá ním roce (5 míst) / poslední dvoj íslí
kalendá ního roku - ECZ, kde E zna í Elektroza ízení (nap . 00001/05-ECZ).
ádek 59 – Eviden ní íslo provozovatele kolektivního systému (max. 12 znak ) bude
p id lováno ve tvaru: Zkratka systému (2 místa) K – kolektivní, KH – finan ní zajišt ní
nakládání s historickým elektroza ízením, po adové íslo zápisu v daném kalendá ním roce (3
místa) / poslední dvoj íslí rozhodnutí kalendá ního roku (2 místa) - ECZ, kde E zna í
Elektroza ízení (nap . KH001/05-ECZ).
Rozhodnutí o zápisu do Seznamu s p id leným eviden ním íslem výrobce a eviden ním
íslem provozovatele systému navrhovateli. Každý výrobce, který se zavázal plnit své
povinnosti prost ednictvím kolektivního systému, pokud návrh provozovatele tohoto
kolektivního systému nebyl zamítnut, obdrží též samostatné rozhodnutí o zápisu do Seznamu
s p id leným eviden ním íslem.“.
12. P íloha . 5 se zrušuje.
13. P íloha . 9 zní:
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„P íloha . 9 k vyhlášce . 352 /2005 Sb.
Vzor žádosti o souhlas Ministerstva životního prost edí
s použitím pen žních prost edk z ú elov vázaného bankovního ú tu
z ízeného výrobcem za ú elem financování nakládání s elektroodpady
1. Z izovatel ú elov vázaného bankovního ú tu – výrobce elektroza ízení
Eviden ní íslo výrobce-Seznam
I
Výrobce elektroza ízení (název):
Ulice, .p.:
Obec:

PS

2. Banka
Název banky:
Adresa pobo ky:
íslo z ízeného vázaného ú tu
Konstantní symbol
Specifický symbol
Datum:

Kód banky
PS :

Variabilní symbol

Razítko banky a podpis odpov dné osoby

Datum:

Razítko a podpis majitele ú tu

3. Celková výše erpaných pen žních prost edk z ú elov vázaného ú tu
Finan ní ástka v K podle p ílohy . 1
Finan ní ástka slovy podle p ílohy . 1

4. Ministerstvo životního prost edí eské republiky
Adresa sídla:
Odpov dná ú ední osoba ministerstva:
Telefon:
e-mail:
Datum:

Razítko a podpis odpov dné ú ední osoby ministerstva

P íloha . 1 Doklady o vynaložených nákladech na financování nakládání s elektroza ízeními
pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 nebo doklady
o vynaložených nákladech na financování nakládání s elektroodpady ze solárních panel
uvedených na trh po dni 1. ledna 2013
P íloha . 2 Výpis stavu finan ních prost edk uložených na ú elov vázaném bankovním
ú tu za uplynulý kalendá ní rok
- 19 -

Vysv tlivky k p íloze . 9
K ásti 1
Tuto ást vypl ují výrobci elektroza ízení, kte í plní povinnosti zp sobem podle § 12 odst. 1
písm. a) nebo podle § 14a odst. 1. Výrobce je oprávn n erpat pen žní prost edky z ú elov
vázaného bankovního ú tu výhradn na pln ní povinností nakládání s elektroza ízením
pocházejícím z domácností, které bylo uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, a
s elektroodpady ze solárních panel , které byly uvedeny na trh po dni 1. ledna 2013, nebo jej
zrušit pouze s tímto souhlasem ministerstva.
Pokud výrobce v individuálním systému neplní své povinnosti financovat nakládání
s elektroza ízením pocházejícím z domácností, které bylo uvedeno na trh po dni 13. srpna
2005, ministerstvo na základ rozhodnutí eské inspekce životního prost edí podle § 76 odst.
1 písm. c) zákona vydá souhlas s výší pen žních prost edk , které výrobce p evede ze svého
ú elov vázaného bankovního ú tu na ú et provozovatele kolektivního systému financování
nakládání s historickými elektroza ízeními pocházejícími z domácností stejné skupiny
elektroza ízení, která výrobce uvádí nebo uvád l na trh po dni 13. srpna 2005.
Pokud se výrobce v individuálním systému rozhodne plnit své povinnosti jiným zp sobem než
individuálním, v rámci správního ízení podle § 37i odst. 4 zákona vydá ministerstvo souhlas
s p evedením pen žních prost edk z ú elov vázaného bankovního ú tu v souladu s
p edloženými údaji.
K ásti 2
Tuto ást vypl uje banka, u které je ú elov vázaný ú et založen.
Správnost údaj uvedených v obou ástech potvrzují podpisem a razítkem zástupce banky a
majitel ú tu.
K ásti 3
Výrobce elektroza ízení uvede výši požadované finan ní ástky.
P íloha . 1 obsahuje všechny podklady, faktury a jejich sumarizaci, na základ kterých je
vypo tena ástka, kterou požaduje výrobce erpat z ú elov vázaného bankovního ú tu.
Všechny podklady pro erpání musí být pouze za uplynulý kalendá ní rok p ed rokem, kdy je
ro ní zpráva s návrhem erpání finan ních prost edk p edkládána.
K ásti 4
Tuto ást vypl uje ministerstvo. V p ípad souhlasu s erpáním navržené finan ní ástky je
tato ást vypln na.
Na základ potvrzeného „Souhlasu“ ministerstvem je banka oprávn na uvedenou finan ní
ástku z ú elov vázaného bankovního ú tu uvolnit majiteli ú tu.
Sou ástí žádosti je i výpis stavu finan ních prost edk uložených na ú elov
bankovním ú tu za uplynulý kalendá ní rok (P íloha . 2).“.

vázaném

14. Dopl uje se p íloha . 10, která zní:
„P íloha . 10 k vyhlášce . 352/2005 Sb.
Zp sob výpo tu minimální výše p ísp vk a zp sob výpo tu minimální výše uložených
finan ních prost edk na ú elov vázaném bankovním ú tu na zajišt ní financování
nakládání s elektroodpadem ze solárních panel
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Minimální výše p ísp vku výrobce, který plní povinnosti podle § 37p odst. 1 zákona v rámci
kolektivního systému a minimální úhrnná výše p ísp vk provozovatele solární elektrárny,
který plní povinnosti podle § 37p odst. 2 zákona, (dále jen „minimální výše p ísp vk “) a
minimální výše uložených pen žních prost edk na ú elov vázaném bankovním ú tu na
zajišt ní financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panel se stanoví tak, aby byly
pokryty veškeré p edpokládané náklady na zajišt ní p edání ke zpracování, zp tného odb ru,
odd leného sb ru, p epravy, zpracování, využití a odstran ní p edpokládaného množství
elektroodpadu ze solárních panel a na vedení související evidence, a to v K v závislosti na
hmotnosti elektroodpadu ze solárních panel . U solárních panel uvedených na trh po dni
1. ledna 2013 se údaj o jejich hmotnosti ur í podle skute né hmotnosti t chto panel . U
solárních panel uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, které tvo í sou ást solární elektrárny,
se údaj o jejich hmotnosti ur í podle vzorce:

M=PxK
ve kterém:

M p edstavuje hmotnost solárních panel instalovaných v solární elektrárn pro ú ely
výpo tu minimální výše p ísp vku uvedenou v kg.

P p edstavuje výkon solární elektrárny podle licence na výrobu elekt iny v této solární
elektrárn vydané Energetickým regula ním ú adem uvedený ve wattech (Wp).

K p edstavuje pr m rnou hmotnost solárního panelu p ipadající na jednotku výkonu; tato
pr m rná hmotnost iní 0,11 kg.
Skute nou výši p edpokládaných náklad
dokládají ve vazb na:
•
•
•
•
•

výrobce a provozovatel kolektivního systému

p edpokládané celkové množství zp tn odebraných a odd len sebraných solárních
panel ,
p edpokládané množství míst zp tného odb ru a odd leného sb ru,
smlouvy s provozovateli míst zp tného odb ru a odd leného sb ru s uvedením ceny za
zajišt ní zp tného odb ru a odd leného sb ru,
smlouvy se zpracovateli s uvedením ceny za zpracování solárních panel ,
smlouvy s dopravci s uvedením ceny za dopravu panel .

Sazba pro výpo et minimální výše p ísp vk a minimální výše uložených pen žních
prost edk na ú elov vázaném bankovním ú tu se vypo ítá podle vzorce:

S = Nos + Np + Nzpr + Nadm – Pds
ve kterém:

S se rovná sazb pro výpo et minimální výše p ísp vk a minimální výše uložených
pen žních prost edk na ú elov
elektroodpadu ze solárních panel .

vázaném bankovním ú tu na 1 kilogram hmotnosti
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Nos se rovná p edpokládaným náklad m na
•

•

zp tný odb r a odd lený sb r 1 kilogramu hmotnosti elektroodpadu ze solárních
panel , p i emž tyto náklady zahrnují náklady na z ízení a provozování míst zp tného
odb ru a odd leného sb ru v dostate né dostupnosti v rámci eské republiky
v souladu s § 37k odst. 6 zákona, pokud jde o solární panely uvedené na trh po dni
1. ledna 2013,
p edání ke zpracování, pokud jde o solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna
2013. Místem p edání ke zpracování je místo zp tného odb ru a/nebo odd leného
sb ru nebo solární elektrárna, pokud je to stanoveno smlouvou mezi provozovatelem
kolektivního systému a provozovatelem solární elektrárny a pokud jsou pro p ípad
shromaž ování (soust e ování) solárních panel ur ených k p edání ke zpracování
v míst solární elektrárny spln ny požadavky na shromaž ování (soust e ování)
odpad podle zvláštního právního p edpisu2).

Np se rovná p edpokládaným náklad m na zajišt ní p epravy 1 kilogramu hmotnosti

elektroodpadu ze solárních panel z místa zp tného odb ru a odd leného sb ru nebo z místa
p edání ke zpracování, pokud jde o solární panely uvedené na trh do dne 1. ledna 2013, ke
zpracovateli elektroodpadu ze solárních panel , v etn zajišt ní skladování elektroodpadu ze
solárních panel p ed jeho zpracováním, nakládky a vykládky a náklad na provozování míst,
kde budou solární panely shromaž ovány a skladovány p ed p edáním zpracovateli.

Nzpr se rovná p edpokládaným náklad m na zpracování 1 kilogramu hmotnosti elektroodpadu

ze solárních panel za použití nejlepších dostupných technik, a to v etn náklad na využití a
odstran ní získaných materiálových složek, v etn kabeláže, p ipojovacích modul (tzv.
junction boxy) a m ni nap tí (tzv. inventory – st ída e).

Náklady na zpracování elektroodpadu ze solárních panel musí být stanoveny tak, aby
•

•

bylo finan n zajišt no využití elektroodpadu ze solárních panel v rozsahu nejmén
85 % jeho pr m rné hmotnosti a p íprava na op tovné použití a recyklace
elektroodpadu ze solárních panel v rozsahu nejmén 80 % jeho pr m rné hmotnosti,
nakládání s elektroodpadem ze solárních panel bylo finan n zajišt no i v p ípad , že
dojde k poklesu cen druhotných surovin a r stu cen energií.

Nadm se rovná p edpokládaným náklad m na administrativu spojenou s p ímým zajišt ním
pln ní povinností výrobce nebo provozovatele solární elektrárny podle ustanovení ásti tvrté
hlavy II dílu 8 zákona na 1 kilogram hmotnosti elektroodpadu ze solárních panel (nap .
provozování dispe inku pro odvoz panel z místa zp tného odb ru a odd leného sb ru,
výkaznictví a vedení ú etnictví a zajišt ní kontrolních mechanism systému a jeho ú astník
– výrobc , provozovatel solárních elektráren, provozovatele kolektivního systému,
provozovatel za ízení ke zpracování elektroodpadu).
Pds se rovná p edpokládaným p íjm m z prodeje druhotných surovin získaných ze zpracování
1 kilogramu hmotnosti elektroodpadu ze solárních panel .
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Minimální sazba pro výpo et minimální úhrnné výše p ísp vk provozovatele solární
elektrárny, který plní povinnosti podle § 37p odst. 2 zákona, a minimální výše uložených
pen žních prost edk na ú elov vázaném bankovním ú tu iní 8,50 K .“.
l. II
P echodná ustanovení
1.

Vyú tování uložených a vybraných pen žních prost edk z ú elov vázaného
bankovního ú tu podle § 14a odst. 3 vyhlášky . 352/2005 Sb., ve zn ní ú inném po dni
nabytí ú innosti této vyhlášky, uvede výrobce poprvé v ro ní zpráv o pln ní povinností
za kalendá ní rok 2013.

2.

Osoba zapsaná v Seznamu výrobc elektroza ízení podle právních p edpis ve zn ní
ú inném p ede dnem nabytí ú innosti této vyhlášky jako provozovatel kolektivního
systému pro zajiš ování financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panel
nebo výrobce solárních panel oznámí ministerstvu zm nu údaj vyplývající z p ijetí této
vyhlášky postupem podle § 37i odst. 4 zákona s tím, že za den uskute n ní této zm ny se
považuje 31. íjen 2013.
l. III
Ú innost
Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
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