
 
S Asociací za novým právem… 

bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro velký zájem budeme průběžně 

realizovat i několik praktických seminářů k právním otázkám přímo v regionech. O přesných termínech a tématech 

budete včas informováni.Právní zpravodaj je rozesílán v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 

Kontakt pro Vaše dotazy:  

amsp@amsp.cz 
Odborný obsah byl připraven ve spolupráci s JUDr. Zuzanou Svobodovou, Ph.D., která je  

odborným partnerem LR MSP. 
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Ministerstvo životního prostředí předložilo na konci července vládě návrh zákona o vybraných 

výrobcích s ukončenou životností jako jeden ze čtyř návrhů nových odpadových zákonů. Konkrétně 

tento zákon řeší problematiku pneumatik, baterií a akumulátorů, elektrozařízení a vozidel 

(autovraků), jejichž životnost je u konce. U těchto výrobků je vyžadována tzv. rozšířená 

odpovědnost výrobce a zpětný odběr s cílem zajistit co největší podíl jejich opětovného použití  

a recyklace. Návrh rovněž komplexně řeší pravidla pro vznik a fungování kolektivních systémů 

výrobců.  

Po vypořádání připomínek doznalo znění návrhu některé změny. Příkladem pozitivní změny je 

úprava přílohy č. 2. Návrh původně obsahoval pouze jeden společný cíl minimální úrovně zpětného 

odběru odpadních elektrozařízení, nově ale obsahuje i individuální cíle pro některé jednotlivé 

skupiny, kam patří např. zářivky či televize. Tato odpadní elektrozařízení jsou totiž nebezpečným 

odpadem (například zářivky obsahují rtuť) a mají tzv. negativní ekonomickou hodnotou (jejich 

zpětný odběr a zpracování jsou ekonomicky náročné). Naopak jiné druhy odpadních elektrozařízení 

(např. mobilní telefony) jsou ekonomicky pozitivní, protože se jejich recyklací dají získat cenné 

suroviny. Pokud by návrh neobsahoval i individuální cíle zpětného odběru pro odpadní 

elektrozařízení s negativní hodnotou, znamenalo by to, že v praxi bude zájem jen o lukrativní 

odpadní elektrozařízení, což by bylo v rozporu s ochranou životního prostředí. Nově je v návrhu 

zákona řešena rovněž minimální hustota sítě míst zpětného odběru pro jednotlivé výrobky  

s ukončenou životností v krajích.  

V rámci připomínkového řízení byla diskutována také tzv. „čínská zeď“. Jedná se o pojem, který se  

v rámci dlouhé přípravy nové odpadové legislativy vžil pro zákaz vertikální integrace mezi 

kolektivním systémem a zpracovatelem zpětně odebraných výrobků s ukončenou životností. Tedy 

jednoduše řečeno, jde o to, aby se kolektivní systém neúčastnil na provozování zařízení 

zpracovávajícího např. odpadní elektrozařízení. Bez tohoto zákazu by došlo k deformaci trhu, velké 

kolektivní systémy by mohly upřednostňovat konkrétní („vlastní“) zpracovatelské zařízení na úkor 

ostatních zpracovatelů, čímž by došlo k ohrožení hospodářské soutěže. Již v minulosti v ČR došlo  

k takové situaci a projevilo se to na malých zpracovatelích, např. i chráněných dílnách. Ministerstvo 

donedávna avizovalo, že návrh zákona bude obsahovat tuto čínskou zeď. Upraven byl ale pouze 

obecný zákaz provozovatele kolektivního systému zpracovávat odpady, tedy nikoliv i zákaz pro 

osoby propojené s kolektivním systémem. AMSP ČR a další připomínková místa nepovažují takto 

úzké pojetí zákazu za dostatečné. 
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