VYHLÁŠKA

352/2005 Sb.

ze dne 5. září 2005

o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními

a elektroodpady a o bližších podmínkách

financování nakládání s nimi

(vyhláška o nakládání

s elektrozařízeními a elektroodpady)

ve znění pozdějších předpisů

(Vyhlášky č. 65/2010 Sb. (účinnost od 18.3.2010), č. 285/2010 Sb. (účinnost od 1.12.2010),
č. 158/2011 Sb. (účinnost od 1.7.2011), č. 249/2012 Sb. (účinnost od 1.8.2012),
č. 178/2013 Sb. (účinnost od 24.6.2013), č. 200/2014 Sb. (účinnost od 1.10.2014))

Poslední změny podtrženy.

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 37f odst. 2,
§ 37h odst. 3, § 37i odst. 7, § 37j odst. 5, § 37k odst. 7, § 37l odst. 7, § 37n odst. 5, § 37o odst.
2, § 37p odst. 4 a § 39 odst. 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002

Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č.
188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb., (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví
a)
podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v
příloze č. 7 zákona,
b)
bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců,
c)
obsah roční zprávy,
d)
rozsah a způsob vedení evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně
sebraného elektroodpadu
e)
bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do
Seznamu,
f)
způsob označení elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005,
g)
vzor grafického symbolu pro označování elektrozařízení pro účely zpětného odběru
elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů,
h)
technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí z elektroodpadů,
skladování a zpracování elektroodpadů,
i)

rozsah a způsob vedení evidence a ohlašování údajů o převzatých elektroodpadech a
způsobech jejich zpracování, využití a odstranění a způsob ohlašování zařízení ke
sběru, zpracování a využití elektroodpadů,
j)
podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru elektrozařízení pocházejících z
domácností,
k)
způsob výpočtu úrovně využití elektroodpadu.
(2) Tato vyhláška dále stanoví
a)
bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z
domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005,
b)
bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z
domácností uvedenými na trh do dne 13. srpna 2005,
c)
bližší podmínky financování nakládání s elektroodpady nepocházejícími z domácností,
d)
bližší podmínky financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění
elektroodpadu ze solárních panelů podle § 37p odst. 1 zákona, včetně způsobu
výpočtu minimální výše uložených finančních prostředků na účelově vázaném
bankovním účtu a způsobu jejich čerpání a dále způsobu výpočtu minimální výše
příspěvků a způsobu nakládání s nimi,
e)
bližší podmínky financování podle § 37p odst. 2 zákona včetně způsobu výpočtu
minimální výše příspěvků a způsobu nakládání s nimi.
(3) Tato vyhláška dále pro účely přeshraniční přepravy použitých elektrozařízení stanoví
a) způsob ověřování a prokazování funkčnosti použitých elektrozařízení,
b) rozsah dokumentace podle § 37r odst. 4 zákona a seznam dalších dokladů přikládaných k
nákladu přepravovaných použitých elektrozařízení, včetně způsobu jejich přiložení,
c) výčet elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek, která nesmí být přepravována jako
použitá.

§2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)
historickým elektrozařízením - elektrozařízení pocházející z domácností, uvedené na
trh do dne 13. srpna 2005, které je určeno ke zpětnému odběru,
b)
historickým elektroodpadem - elektrozařízení nepocházející z domácností, uvedené na
trh do dne 13. srpna 2005, které se stalo odpadem podle § 3 zákona,
c)
systémem - síť zařízení ke sběru elektroodpadů, míst zpětného odběru elektrozařízení
a zařízení ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadů a elektrozařízení a
smluvní vztahy mezi jejich provozovateli a výrobci elektrozařízení, jejichž cílem je
zajištění zpracování a využití zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných
elektroodpadů,
d)
individuálním systémem - systém vytvořený a provozovaný samostatně a na vlastní
náklady jedním výrobcem,
e)
solidárním systémem - systém vytvořený a provozovaný dvěma nebo více výrobci,
f)
kolektivním systémem - systém vytvořený výrobci nebo výrobci pověřenou
právnickou osobou a provozovaný právnickou osobou odlišnou od výrobce nebo
výrobcem pověřené právnické osoby,
g)
provozovatelem kolektivního systému - právnická osoba založená jako obchodní
společnost nebo družstvo nebo organizační složka zahraniční právnické osoby
umístěná na území České republiky provozující kolektivní systém,
h)
evidenčním číslem výrobce - pořadové číslo zápisu výrobce do Seznamu (§ 37i
zákona),
i)
evidenčním číslem provozovatele kolektivního systému - pořadové číslo zápisu
provozovatele kolektivního systému do Seznamu,
j)
příspěvkem - finanční částka, kterou výrobce přispívá do kolektivního systému na
zajištění nakládání s kusem nebo kilogramem elektrozařízení pocházejících z
domácností a na zajištění nakládání s kusem nebo kilogramem elektroodpadů,
k)
příspěvkem na historické elektrozařízení - finanční částka, kterou výrobce přispívá do
kolektivního systému na zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění
kusu nebo kilogramu historického elektrozařízení,

l)
homogenním materiálem - materiál, který nemůže být mechanicky rozdělen na
různorodé materiálové složky, a který má neměnné složení ve všech svých částech,
zejména plasty, keramika, sklo, kovy, slitiny, papír, pryž.
ČÁST DRUHÁ

PODROBNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROZAŘÍZENÍMI A ELEKTROODPADY

§3
Podskupiny elektrozařízení
(1) Podskupiny elektrozařízení, které spadají do jednotlivých skupin stanovených v příloze č.
7 části I zákona, jsou uvedeny v příloze č. 1 části I k této vyhlášce.
(2) Podskupiny elektrozařízení, které spadají do jednotlivých skupin stanovených v příloze č.
7 části II zákona, jsou uvedeny v příloze č. 1 části II k této vyhlášce.
(3) V případě pochybností o zařazení elektrozařízení do skupin je rozhodující, pro jaký účel
použití výrobce elektrozařízení určil, nebo pro jaký účel je nebo bylo toto elektrozařízení
obvykle určeno, jestliže výrobce elektrozařízení již neexistuje nebo neexistuje průvodní
dokumentace, která stanoví účel použití elektrozařízení.

§4

Bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců

(1) Výrobci elektrozařízení zajišťují plnění svých povinností podle části čtvrté hlavy druhé
dílu osmého zákona v rámci individuálního, solidárního nebo kolektivního systému.
(2) Pokud se výrobce rozhodne plnit své povinnosti v rámci individuálního systému, plní
povinnost finančního zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními podle části třetí této
vyhlášky společně s výrobci stejné skupiny elektrozařízení prostřednictvím kolektivního
systému.
(3) Pokud se výrobce rozhodne plnit své povinnosti v rámci solidárního systému, plní
povinnost podat návrh na zápis do Seznamu (dále jen "návrh na zápis") a povinnost označit
elektrozařízení samostatně. Povinnost finančního zajištění nakládání s historickými
elektrozařízeními podle části třetí této vyhlášky plní společně s výrobci stejné skupiny

elektrozařízení prostřednictvím kolektivního systému.
(4) Pokud se výrobce zapojí do kolektivního systému, plní povinnost označit elektrozařízení
samostatně.

§5

Bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do
Seznamu

(1) Výrobci elektrozařízení, kteří plní povinnosti v rámci individuálního nebo solidárního
systému, podávají návrh na zápis na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této
vyhlášce. Výrobci elektrozařízení, kteří plní své povinnosti prostřednictvím provozovatele
kolektivního systému, který dosud není zapsán v Seznamu pro danou skupinu elektrozařízení,
podávají návrh na zápis spolu s tímto provozovatelem na formuláři, jehož vzor je uveden v
příloze č. 3 k této vyhlášce. Výrobcem se pro účely tohoto ustanovení rozumí též pověřený
zástupce podle § 37q zákona.
(2) Pokud výrobci plní povinnosti dané zákonem pro jednotlivé skupiny nebo podskupiny
elektrozařízení v rámci více systémů, podávají návrhy na zápis podle odstavce 1 samostatně
za každý systém, ve kterém jsou zapojeni.
(3) Součástí návrhu na zápis je popis zajištění financování nakládání s elektrozařízeními
pocházejícími z domácností a s elektroodpady nepocházejícími z domácností, bez ohledu na
datum uvedení na trh, který obsahuje podrobnou metodiku financování, způsob a kontrolu
použití příspěvků, zejména limitů mzdových prostředků a způsobu nakládání s vykázaným
hospodářským výsledkem tak, aby žádný z výrobců přímo či nepřímo nezískal majetkový
prospěch z titulu účasti v tomto systému.
(4) Výrobci, kteří plní v rámci individuálního systému povinnosti nakládání s
elektrozařízeními pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005,
přikládají k návrhu na zápis také plán zajištění vkladů peněžních prostředků na již založený
účelově vázaný bankovní účet nebo kopii uzavřené platné pojistné smlouvy.
(5) Výrobci, kteří plní v rámci solidárního systému povinnosti nakládání s elektrozařízeními
pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, přikládají k návrhu na
zápis dohodu o způsobu solidárního plnění s dalším nebo dalšími výrobci v něm sdruženými;
dohoda obsahuje zejména podíl výrobců na financování, kontrolní mechanismy solidárního
systému a způsob zajištění financování nakládání s elektrozařízeními v případě zániku
solidárního systému.
(6) Provozovatelé kolektivního systému v návrhu na zápis též uvádí způsob výpočtu
příspěvků nebo příspěvků na historické elektrozařízení a způsob, jakým výrobci budou
odvádět příspěvky do kolektivního systému. Součástí příspěvků a příspěvků na historické
elektrozařízení jsou i náklady výrobců na vytvoření a zprovoznění systému, s výjimkou
nákladů na získání majetkové účasti v provozovateli kolektivního systému.

(7) Zápis provozovatele kolektivního systému, který zajišťuje financování nakládání s
historickými elektrozařízeními, do Seznamu se provádí stejným způsobem jako zápis
provozovatele kolektivního systému, který zajišťuje financování nakládání s elektrozařízeními
pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005.
(8) V návrhu na zápis provozovatele kolektivního systému do Seznamu pro zajišťování
financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů musí být doloženo, že příspěvky
v navržené výši zahrnují veškeré předpokládané budoucí náklady na zajištění předání ke
zpracování, zpětného odběru a odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění
elektroodpadu ze solárních panelů.
(9) Za účelem plnění povinností prostřednictvím kolektivního systému, s výjimkou plnění
povinností podle § 37p zákona, lze uzavřít dohodu o tom, že kolektivní systém bude
zajišťovat plnění povinností výrobců pro všechna elektrozařízení v rámci dané skupiny
elektrozařízení bez ohledu na to, zda pocházejí z domácností či nikoli, a bez ohledu na datum,
kdy byla elektrozařízení uvedena na trh. Dohoda uzavřená podle věty první je součástí návrhu
na zápis.
§ 5a
(1) Po provedení zápisu do Seznamu obdrží provozovatel kolektivního systému a výrobci,
nebo pověření zástupci, kteří plní své povinnosti v rámci individuálního nebo solidárního
systému, přihlašovací údaje umožňující dálkový přístup do Seznamu. Přihlašovací údaje
nejsou součástí rozhodnutí o zápisu do Seznamu.
(2) V případě, že při provádění změn údajů postupem podle § 37i odst. 5 zákona Ministerstvo
životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) vyzve osobu zapsanou v Seznamu k doložení
podkladů prokazujících, že plnění jejích povinností je zajištěno, použije osoba zapsaná v
Seznamu pro tento účel formulář, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, v němž
vyplní pouze ty údaje, které se změnily. Je-li touto osobou provozovatel kolektivního
systému, použije formulář, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, v němž vyplní
pouze ty údaje, které se změnily.

§6

Obsah roční zprávy o plnění povinností výrobců za uplynulý kalendářní rok

(1) Vzor a obsah roční zprávy o plnění povinností stanovených pro oddělený sběr, zpětný
odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadů za uplynulý
kalendářní rok je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.
(2) Samostatnou přílohou roční zprávy podle odstavce 1 zpracovávané provozovatelem
kolektivního systému, který zajišťuje financování předání ke zpracování, využití a odstranění
elektroodpadu ze solárních panelů podle § 37p odst. 2 zákona, včetně plnění těchto

povinností, je seznam provozovatelů solárních elektráren, pro které tento provozovatel
kolektivního systému zajišťuje plnění povinností podle § 37p odst. 2 zákona. Tento seznam
obsahuje:
a)
jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu provozovatele solární elektrárny,
b)
adresu sídla provozovatele solární elektrárny,
c)
identifikační číslo a číslo licence na výrobu elektřiny provozovatele solární elektrárny,
d)
hmotnost a instalovaný výkon všech solárních panelů uvedených na trh do dne 1.
ledna 2013 v každé solární elektrárně, pro kterou má její provozovatel sjednáno plnění
povinností podle § 37p odst. 2 zákona na základě smlouvy s provozovatelem
kolektivního systému,
e)
výši příspěvků vybraných v daném kalendářním roce od provozovatele solární
elektrárny,
f)
hmotnost elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013,
který byl zpětně odebrán nebo odděleně sebrán v daném kalendářním roce z každé
solární elektrárny, pro kterou provozovatel kolektivního systému zajišťuje plnění
povinností provozovatele solární elektrárny podle § 37p odst. 2 zákona,
g)
hmotnost elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013,
který byl zpracován v daném kalendářním roce z každé solární elektrárny, pro kterou
provozovatel kolektivního systému zajišťuje plnění povinností provozovatele solární
elektrárny podle § 37p odst. 2 zákona,
h)
výši peněžních prostředků vynaložených v daném kalendářním roce na plnění
povinností podle § 37p odst. 2 zákona v rámci kolektivního systému.

§7
Evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu
(1) Výrobce nebo provozovatel kolektivního systému vede evidenci toku zpětně odebraných
elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu od místa zpětného odběru nebo místa
odděleného sběru až po zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadu v tomto rozsahu:
a) datum a číslo zápisu do evidence,
b) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence,
c) skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona u zpětně odebraných elektrozařízení a
odděleně sebraného elektroodpadu,

d) adresa místa zpětného odběru, adresa místa odděleného sběru nebo adresa provozovny
posledního prodejce, pokud bylo elektrozařízení zpětně odebráno posledním prodejcem,
případně název obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního
města, na jejichž území bylo elektrozařízení zpětně odebráno nebo elektroodpad odděleně
sebrán, nelze-li uvést adresu některého z uvedených míst,
e) celková hmotnost elektrozařízení, která byla zpětně odebrána v místě nebo na území
uvedeném v písmenu d),
f) celková hmotnost elektroodpadu, který byl odděleně sebrán v místě nebo na území
uvedeném v písmenu d),
g) celková hmotnost opětovně použitých elektrozařízení,
h) identifikační údaje osoby, které bylo předáno zpětně odebrané elektrozařízení nebo
odděleně sebraný elektroodpad, v rozsahu stanoveném v tabulce č. 3 sloupci 7 přílohy č. 4 k
této vyhlášce,
i) celková hmotnost zpětně odebraných elektrozařízení, která byla předána osobě uvedené v
písmenu h) za účelem jejich zpracování, využití nebo odstranění,
j) celková hmotnost odděleně sebraného elektroodpadu, který byl předán osobě uvedené v
písmenu h) za účelem jejich zpracování, využití nebo odstranění, a
k) celková hmotnost elektroodpadů zpracovaných jednotlivými zpracovateli v rozsahu
stanoveném v tabulce č. 3 přílohy č. 4 k této vyhlášce.
(2) Evidence podle odstavce 1 se vede při převzetí zpětně odebraného elektrozařízení z místa
zpětného odběru nebo od posledního prodejce nebo při převzetí elektroodpadu z místa
odděleného sběru nebo od původce a při předání elektrozařízení nebo elektroodpadu osobě
oprávněné k jejich zpracování, využití nebo odstranění. Evidence množství elektroodpadů
zpracovaných jednotlivými zpracovateli se vede v měsíčních intervalech.

§8

Způsoby označování elektrozařízení

(1) Elektrozařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 se označují symbolem výrobce a
symbolem uvedení na trh.
(2) Označení symbolem výrobce elektrozařízení se provádí:
a)
vyznačením jména a příjmení, nebo obchodní firmy,

b)
uvedením značky, pod kterou výrobce dováží nebo uvádí elektrozařízení na trh a
kterou uvede v návrhu na zápis, nebo
c)
evidenčním číslem výrobce v Seznamu.
(3) Označení symbolem uvedení na trh po dni 13. srpna 2005 se provádí:
a)
vyznačením data uvedení na trh,
b)
vyznačením symbolu "8/05", nebo
c)
vyznačením grafického symbolu podle vzoru č. 1 uvedeného v příloze č. 6 této
vyhlášky.
(4) Označení elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru
elektroodpadů se provádí vyznačením grafického symbolu podle vzoru č. 1 nebo č. 2
uvedeného v příloze č. 6 této vyhlášky.
(5) Označení elektrozařízení podle odstavců 1 až 3 se umístí na elektrozařízení tak, aby bylo
viditelné, čitelné a nesmazatelné při jejich běžném používání.
(6) Pokud označení podle odstavců 1 až 3 není možné umístit přímo na elektrozařízení, uvádí
se v průvodní dokumentaci. V případě velmi malých elektrozařízení, která jsou vyměňována
kus za kus a nejsou vybavena průvodní dokumentací, se postup podle odstavců 1 až 3
nepoužije a výrobci tuto skutečnost uvedou v rámci návrhu na zápis.

§9

Technické požadavky na skladování elektroodpadů

(1) Skladování elektroodpadů musí splňovat obecné požadavky na shromažďování
(soustřeďování) odpadů podle zvláštního právního předpisu2). Sklady elektroodpadů musí být
dále vybaveny v souladu s technickými požadavky stanovenými v příloze č. 7 této vyhlášky a
provozovány podle provozního řádu.
(2) Při skladování a manipulaci s elektroodpady s obsahem nebezpečných nebo regulovaných
látek podle zvláštního právního předpisu3) nesmí dojít k poškození částí obsahujících
nebezpečné nebo regulované látky a k úniku těchto látek. Elektroodpady, které obsahují
nebezpečné nebo regulované látky, se přepravují tak, aby se zabránilo jejich poškození nebo
rozbití a úniku nebezpečných nebo regulovaných látek4).
(3) Provozovatelé skladů vedou o převzatých elektroodpadech nebo jejich částech odeslaných

ke zpracování průběžnou evidenci.

§ 10

Technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí z elektroodpadů a na
zpracování elektroodpadů

(1) Zpracovatelé elektroodpadů vedou průběžnou evidenci o převzatých elektroodpadech a o
způsobech jejich zpracování v souladu s § 11, postupují podle provozního řádu a vedou
provozní deník zařízení podle přílohy č. 7 této vyhlášky.
(2) Při demontáži elektroodpadů se postupuje v souladu s provozním řádem a přednostně se z
nich vyjmou části a materiály uvedené v příloze č. 7 této vyhlášky.

§ 11

Způsob vedení průběžné evidence a způsob ohlašování elektroodpadů

(1) Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů
vedou průběžnou evidenci o elektroodpadech a jiných odpadech a způsobech nakládání s nimi
za elektroodpady a jiné odpady vlastní a za elektroodpady a jiné odpady převzaté, a to za
každou samostatnou provozovnu a za každý druh elektroodpadu a jiného odpadu zvlášť. Tato
průběžná evidence obsahuje:
a)
množství vzniklých odpadů (u vyřazených elektrozařízení a jiných odpadů - název,
katalogové číslo a kategorie odpadu podle zvláštního právního předpisu5); u odpadů
vzniklých při zpracování vyřazených elektrozařízení - název, číslo a kategorie odpadu
podle přílohy č. 8 této vyhlášky),
b)
způsob nakládání s odpady (přitom se použije příloha č. 8 této vyhlášky),
c)
množství odpadů předaných k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační údaje
oprávněných osob, kterým byly odpady předány podle přílohy č. 8 této vyhlášky,
d)
množství přijatých odpadů (u vyřazených elektrozařízení a jiných odpadů - název,
katalogové číslo a kategorie odpadu podle zvláštního právního předpisu5); u odpadů
vzniklých při zpracování vyřazených elektrozařízení - název, číslo a kategorie odpadu
podle přílohy č. 8 této vyhlášky), údaje o původci nebo oprávněné osobě, od které
byly odpady přijaty, včetně identifikačních údajů podle přílohy č. 8 této vyhlášky,

e)
datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.
(2) Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou
produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí
odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě.
(3) Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu.
U zařízení pro mobilní sběr odpadů se hlášení zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností příslušnému podle místa provozovny.
(4) Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů, na
které se podle § 39 odst. 2 zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční
produkci a nakládání s vlastními i převzatými elektroodpady za uplynulý rok na formuláři
uvedeném v příloze č. 8 této vyhlášky. Formulář uvedený v příloze č. 8 této vyhlášky se
použije i pro hlášení o roční produkci a nakládání s odpady jinými, než jsou elektroodpady,
jejichž ohlašování je povinné podle § 39 odst. 1 zákona.
(5) Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů, na
které se podle § 39 odst. 2 zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční
produkci a nakládání s vlastními i převzatými elektroodpady za uplynulý rok na formuláři,
jehož vzor je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky.
§ 11a
Způsob výpočtu úrovně využití elektroodpadu
(1) Úroveň využití elektroodpadu pro účely splnění povinnosti stanovené v § 37m odst. 3
zákona se pro každou skupinu elektrozařízení vypočítá jako podíl hmotnosti odpadu, který po
řádném selektivním zpracování elektroodpadu v souladu s § 10 odst. 2 vstupuje do zařízení k
recyklaci nebo využití, včetně přípravy k opětovnému použití, a celkové hmotnosti zpětně
odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu v každé skupině
elektrozařízení. Takto vypočítaný podíl se vyjádří v procentech.
(2) Do úrovně využití elektroodpadu podle odstavce 1 se nezapočítávají činnosti předcházející
recyklaci nebo využití elektroodpadu, jako například skladování, třídění nebo úprava.

ČÁST TŘETÍ

BLIŽŠÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

§ 12

Bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností
uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005

(1) Výrobci, kteří plní v rámci individuálního systému povinnosti stanovené pro nakládání s
elektrozařízeními pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005,
poskytují záruku pro účely jeho financování na zajištění nakládání s veškerými elektroodpady
z těchto zařízení tak, že:
a)
zřídí účelově vázaný bankovní účet a ukládají na tento účet peněžní prostředky podle
odstavce 2, nebo
b)
uzavřou pojistnou smlouvu podle odstavce 4.
(2) Je-li finanční záruka poskytována formou účelově vázaného bankovního účtu, ukládají
výrobci na tento účet v souladu s plánem zajištění vkladů peněžních prostředků, alespoň však
jednou za kalendářní čtvrtletí, peněžní prostředky. Minimální výše těchto peněžních
prostředků se vypočte jako součet násobků příspěvků na historické elektrozařízení a množství
elektrozařízení, které výrobce uvedl na trh v předcházejícím roce, vyjádřené v kusech nebo v
kilogramech. V rámci roční zprávy o plnění povinností provedou výrobci vyúčtování a
uvedou plán zajištění vkladů peněžních prostředků na další rok. Úroky z peněžních prostředků
na vázaném bankovním účtu se stávají součástí peněžních prostředků na zajištění.
(3) Vzor žádosti o souhlas ministerstva s použitím peněžních prostředků z účelově vázaného
bankovního účtu je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky.
(4) Je-li finanční záruka poskytována formou pojištění, musí být pojistné plnění sjednáno
minimálně ve výši peněžních prostředků ukládaných na vázaný bankovní účet podle odstavce
2. Kopie uzavřené platné pojistné smlouvy je přílohou návrhu na zápis.
(5) Výrobci odvádějí příspěvky na nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností
uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 do kolektivního systému způsobem stanoveným
provozovatelem kolektivního systému podle § 5, který posuzuje ministerstvo před zápisem do
Seznamu.

§ 13

Bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností
uvedenými na trh do dne 13. srpna 2005

Výrobci odvádějí příspěvky na historické elektrozařízení do kolektivního systému způsobem
stanoveným provozovatelem kolektivního systému podle § 5, který posuzuje ministerstvo

před zápisem do Seznamu.

§ 14

Bližší podmínky financování nakládání s elektroodpady

Výrobci, kteří plní v rámci kolektivního systému povinnosti stanovené pro nakládání s
elektroodpady, odvádějí příspěvky způsobem stanoveným provozovatelem daného
kolektivního systému podle § 5, který posuzuje ministerstvo před zápisem do Seznamu.
§ 14a
Bližší podmínky financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů
uvedených na trh po dni 1. ledna 2013
(1) Výrobce, který plní povinnosti stanovené pro nakládání s elektroodpadem ze solárních
panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 v rámci individuálního nebo solidárního
systému, ukládá na účelově vázaný bankovní účet podle § 37p odst. 1 zákona peněžní
prostředky před uvedením solárního panelu na trh. Minimální výši těchto peněžních
prostředků vypočítá výrobce jako násobek hmotnosti solárních panelů, které v daném období
uvede na trh, a sazby vypočítané podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.
(2) Vzor žádosti o souhlas ministerstva s použitím peněžních prostředků z účelově vázaného
bankovního účtu je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.
(3) V roční zprávě podle § 6 uvede výrobce vyúčtování uložených a vybraných peněžních
prostředků z účelově vázaného bankovního účtu.
(4) Minimální výši příspěvků výrobců, kteří plní povinnosti stanovené pro nakládání s
elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 v rámci
kolektivního systému, stanoví provozovatel kolektivního systému tak, aby odpovídala
násobku hmotnosti solárních panelů, které výrobce v daném období uvedl na trh, a sazby
vypočítané podle přílohy č. 10 k této vyhlášce. Peněžní prostředky vybrané provozovatelem
kolektivního systému od výrobců, kteří v rámci tohoto kolektivního systému plní povinnosti
podle § 37p odst. 1 zákona, a z nich plynoucí výnosy mohou být použity výhradně na zajištění
financování zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění
elektroodpadu ze solárních panelů, které byly zpětně odebrány a odděleně sebrány v České
republice, včetně nezbytných administrativních nákladů spojených s plněním těchto
povinností. Křížové financování mezi činností nakládání s elektroodpadem ze solárních
panelů uvedených na trh po dni 1. ledna 2013 a ostatními činnostmi provozovatele
kolektivního systému není přípustné.
(5) V případě zrušení provozovatele kolektivního systému, při němž nedochází k převzetí
závazků týkajících se nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů a jeho financování
podle § 37p odst. 1 zákona právním nástupcem, mohou být peněžní prostředky vybrané od
výrobců, kteří v rámci tohoto kolektivního systému plní povinnosti podle § 37p odst. 1

zákona, včetně výnosů z nich převedeny pouze do jiného kolektivního systému, který
převezme zajišťování plnění těchto povinností výrobce, nebo na výrobcem zřízený účelově
vázaný bankovní účet, pokud jde o peněžní prostředky vybrané od tohoto výrobce.

§ 14b
Bližší podmínky financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů
uvedených na trh do dne 1. ledna 2013
(1) Minimální úhrnná výše příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních
panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 se vypočítá jako násobek hmotnosti všech
solárních panelů v každé solární elektrárně, pro kterou má její provozovatel uzavřenou
smlouvu s provozovatelem kolektivního systému podle § 37p odst. 2 zákona, a sazby
vypočítané podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.
(2) Peněžní prostředky vybrané od provozovatelů solárních elektráren v rámci plnění jejich
povinností podle § 37p odst. 2 zákona a výnosy z jejich dočasného investování mohou být
použity výhradně na zajištění financování předání ke zpracování, využití a odstranění
elektroodpadu z těch solárních panelů, na které byly tyto peněžní prostředky určeny, včetně
nezbytných administrativních nákladů spojených s plněním těchto povinností. Křížové
financování mezi činností nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh
do dne 1. ledna 2013 a ostatními činnostmi provozovatele kolektivního systému není
přípustné.
(3) Provozovatel kolektivního systému hospodaří s peněžními prostředky získanými z
příspěvků podle § 37p odst. 2 zákona tak, aby byla zajištěna kontrolovatelnost nakládání s
nimi, a to zejména odděleně od jiných peněžních prostředků a odděleně od peněžních
prostředků získaných z příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem ze solárních
panelů uvedených na trh po 1. lednu 2013. Provozovatel kolektivního systému ukládá veškeré
příspěvky vybrané od provozovatelů solárních elektráren podle § 37p odst. 2 zákona na
zvláštní bankovní účet v bance se sídlem v České republice nebo v pobočce zahraniční banky
v České republice. Přehled o stavu tohoto účtu je součástí roční zprávy podle § 6.
(4) Peněžní prostředky uložené na bankovním účtu podle odstavce 3 mohou být před použitím
k přímému plnění povinností podle § 37p odst. 2 zákona dočasně investovány do
a)
dluhopisů, jejichž emitentem je Česká republika nebo Česká národní banka,
b)
dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné
částky, jejichž emitentem je jiný členský stát Evropské unie nebo členský stát
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo centrální banka
takového státu a jejichž rating, popřípadě rating jejich emitenta, patří mezi 5
nejlepších ratingových kategorií dlouhodobých závazků v investičním stupni
renomované ratingové agentury14) nebo mezi srovnatelné ratingové kategorie jiné
uznané ratingové agentury15) a je vydán uznanou ratingovou agenturou,
c)

dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné
částky, jejichž emitentem je Evropský fond finanční stability, Evropská centrální
banka, Světová banka, Mezinárodní měnový fond nebo jiná mezinárodní finanční
instituce, jejíž závazky jsou zaručeny státy, které jsou jejími členy, a kterou Česká
národní banka zapíše do seznamu, který vede,
d)
nástrojů peněžního trhu, jejichž emitentem je Česká republika nebo Česká národní
banka.
(5) Popis investice, její výše a doba jejího trvání jsou součástí roční zprávy podle § 6. Peněžní
prostředky dočasně investované v souladu s odstavcem 4 včetně výnosů z nich musí být
převedeny zpět na bankovní účet podle odstavce 3.
(6) V případě zrušení provozovatele kolektivního systému, při němž nedochází k převzetí
závazků týkajících se nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů a jeho financování
podle § 37p odst. 2 zákona právním nástupcem, mohou být peněžní prostředky vybrané od
provozovatelů solárních elektráren včetně výnosů z jejich dočasného investování převedeny
pouze do jiného kolektivního systému, který převezme zajišťování plnění povinností
provozovatele solární elektrárny podle § 37p odst. 2 zákona.
(7) Po zajištění splnění povinností zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a
odstranění elektroodpadu ze solárních panelů v rozsahu jedné třetiny celkové hmotnosti všech
solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 z každé solární elektrárny, ne však
dříve než k 1. lednu 2019, předloží provozovatel kolektivního systému provozovateli solární
elektrárny průběžné finanční vypořádání, ve kterém uvede přehled nákladů spojených se
splněním těchto povinností na jedné straně a poměrnou výši příspěvků přijatých od
provozovatele solární elektrárny včetně výnosů z jejich dočasného investování, pokud jich
bylo dosaženo, na straně druhé. Případný rozdíl vypořádají provozovatel kolektivního
systému a provozovatel solární elektrárny mezi sebou tak, že provozovatel kolektivního
systému vrátí provozovateli solární elektrárny do jednoho měsíce od předložení průběžného
finančního vypořádání přebytek na straně přijatých příspěvků a výnosů z jejich dočasného
investování, nebo mu vyměří doplatek k pokrytí vynaložených nákladů se splatností v téže
lhůtě. Stejným způsobem provedou provozovatel kolektivního systému a provozovatel solární
elektrárny následující průběžné finanční vypořádání po zajištění splnění povinností podle věty
první v rozsahu dvou třetin celkové hmotnosti všech solárních panelů uvedených na trh do
dne 1. ledna 2013 z každé solární elektrárny a závěrečné finanční vypořádání po úplném
zajištění splnění těchto povinností.

§ 14c
Členění nákladů a výnosů v souvislosti s financováním nakládání s elektroodpadem ze
solárních panelů
(1) Provozovatel kolektivního systému člení náklady a výnosy podle účelu, na který byly
vynaloženy nebo se kterým souvisejí. Toto členění je alespoň tak podrobné, aby umožnilo
a)

oddělené sledování financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů a
ostatních činností provozovatele kolektivního systému,
b)
ověření, že nedochází ke křížovému financování mezi činností nakládání s
elektroodpadem ze solárních panelů a ostatními činnostmi provozovatele kolektivního
systému,
c)
oddělené sledování výnosů z příspěvků jednotlivých výrobců a oddělené sledování
výnosů z příspěvků jednotlivých provozovatelů solárních elektráren,
d)
oddělené sledování nákladů na předání ke zpracování solárních panelů od jednotlivých
provozovatelů solárních elektráren, kteří plní povinnosti podle § 37p odst. 2 zákona, a
e)
oddělené sledování zajišťování plnění povinností podle § 37p odst. 1 a podle § 37p
odst. 2 zákona.
(2) Při členění nákladů a výnosů podle odstavce 1 vychází provozovatel kolektivního systému
z ocenění podle zákona o účetnictví16).

ČÁST ČTVRTÁ
PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ
§ 14d
Způsob ověřování a prokazování funkčnosti použitých elektrozařízení
(1) Funkčnost použitého elektrozařízení se ověřuje provedením zkoušky funkčnosti.
Zkouškou funkčnosti musí být vždy provedeno minimálně ověření funkčnosti hlavních funkcí
použitého elektrozařízení.
(2) Zkouška funkčnosti musí být provedena osobou, která je odborně způsobilá a je držitelem
příslušného oprávnění a osvědčení podle právních předpisů upravujících státní odborný dozor
nad bezpečností práce17) a držitelem živnostenského oprávnění k podnikání v oboru „Montáž,
opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“, a to v souladu s postupem stanoveným v
příloze č. 11 k této vyhlášce, jestliže je použité elektrozařízení přepravováno z České
republiky.
§ 14e
Dokumentace a další doklady přikládané k nákladu přepravovaných použitých
elektrozařízení
(1) Dokumentaci podle § 37r odst. 4 zákona tvoří protokol o zkoušce funkčnosti provedené v
souladu s § 14d a doklad o obsahu nebezpečných látek v přepravovaném elektrozařízení.
(2) V případě, že použité elektrozařízení je přepravováno z jiného státu než z České republiky
a zkouška funkčnosti nebyla provedena podle § 14d odst. 2, musí dokumentace obsahovat

protokol o zkoušce funkčnosti provedené za srovnatelných podmínek v jiném členském státě
Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor.
(3) V dokumentaci musí být uvedeny
a) název elektrozařízení a jeho výrobce, pokud je znám,
b) údaj o skupině a podskupině elektrozařízení podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
c) identifikační nebo typové číslo položky, pokud existuje,
d) rok výroby, pokud je znám,
e) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma nebo název osoby odpovědné za
provedení zkoušky funkčnosti a adresa sídla této osoby,
f) výsledek zkoušky funkčnosti provedené podle § 14d, její typ a datum jejího provedení a
g) údaje o obsahu nebezpečných látek v elektrozařízení.
(4) V případě, že použité elektrozařízení je dováženo ze státu mimo Evropskou unii nebo
Evropský hospodářský prostor, musí být k dokumentaci připojeny doklady prokazující splnění
požadavků stanovených nařízením o omezení používání některých nebezpečných látek v
elektrických a elektronických zařízeních18).
(5) Ke každé zásilce přepravovaných použitých elektrozařízení, kterou tvoří zejména
přepravní kontejner nebo nákladní vozidlo, se dále přiloží
a) příslušný přepravní doklad, například nákladní list podle Úmluvy o přepravní smlouvě v
mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) nebo Úmluvy o mezinárodní železniční
přepravě (COTIF)19),
b) seznam přepravovaných elektrozařízení,
c) seznam nebezpečných látek obsažených v přepravovaných elektrozařízeních a
d) prohlášení držitele přepravovaných elektrozařízení o jeho odpovědnosti za splnění
povinností podle § 37r zákona.
(6) Je-li použité elektrozařízení přepravováno z České republiky, použijí se pro vypracování
dokumentace a dokladů uvedených v odstavci 5 písm. b) až d) formuláře, jejichž vzory jsou
uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.
(7) Dokumentace musí být bezpečně, nikoli však nastálo, upevněna buď přímo na nebalená
elektrozařízení, nebo na jejich obal tak, aby byla čitelná bez nutnosti jejich rozbalení.
Doklady uvedenými v odstavci 5 musí být vybaven řidič vozidla, strojvedoucí vlaku, vůdce
plavidla nebo velitel letadla po celou dobu přepravy.
§ 14f

Zákaz přeshraniční přepravy použitých elektrozařízení s obsahem některých
nebezpečných látek
Jako použitá nesmí být ve smyslu § 37r odst. 1 zákona přepravována elektrozařízení
obsahující
a) regulované látky podle zvláštních právních předpisů pro zacházení s látkami, které
poškozují ozonovou vrstvu20),
b) PCB21),
c) konstrukční součásti s obsahem azbestu, nebo
d) radioaktivní látky.

ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 15

Přechodná ustanovení

(1) Roční zprávu o plnění povinností výrobců za uplynulý kalendářní rok zasílají výrobci
elektrozařízení poprvé za rok 2006.
(2) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů na formuláři uvedeném v
příloze č. 8 této vyhlášky se poprvé zasílá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností za rok 2006.
(3) Na výrobce, kteří nejdéle do dne 12. října 2005 plní své povinnosti prostřednictvím
provozovatele kolektivního systému, který nebyl do tohoto dne do Seznamu zapsán, se do
tohoto dne hledí stejně jako na výrobce, kteří plní své povinnosti prostřednictvím
provozovatele kolektivního systému, který do Seznamu ke dni 12. října 2005 zapsán je. Po dni
12. října 2005 již výrobce podle věty první plní své povinnosti prostřednictvím provozovatele
kolektivního systému, který je zapsán do Seznamu.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. V případě, že dojde v dané skupině elektrozařízení ke zrušení pravomocného
rozhodnutí o zápisu provozovatele kolektivního systému do Seznamu pro zajišťování
společného plnění financování nakládání s historickým elektrozařízením, plní výrobce
od okamžiku zrušení tohoto rozhodnutí své povinnosti finančního zajištění nakládání s
historickými elektrozařízeními podle části třetí vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, prostřednictvím kolektivního systému, který byl zrušeným
pravomocným rozhodnutím zapsán do Seznamu pro zajišťování společného plnění
financování nakládání s historickým elektrozařízením, nebo prostřednictvím jiného
kolektivního systému, který podal do dne 12. října 2005 návrh na zápis do Seznamu
pro zajišťování společného plnění financování nakládání s historickým
elektrozařízením v dané skupině elektrozařízení.
2. Způsobem podle bodu 1 plní výrobce své povinnosti finančního zajištění nakládání s
historickými elektrozařízeními nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci
nového rozhodnutí ve věci zápisu provozovatele kolektivního systému do seznamu pro
zajišťování společného plnění financování nakládání s historickým elektrozařízením.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2011.
Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.

Přechodná ustanovení vyplývající z vyhlášky 200/2014 Sb.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Příloha č. 4 k vyhlášce č. 352/2005 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této
vyhlášky, se poprvé použije pro zpracování roční zprávy za kalendářní rok 2015.
2. Pro účely vedení evidencí podle § 7 a 11 vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění účinném po
dni nabytí účinnosti této vyhlášky, za celý kalendářní rok 2018 se elektrozařízení rozdělují do
skupin podle přílohy č. 7 části I zákona a podskupin podle přílohy č. 1 části I k vyhlášce č.
352/2005 Sb. Totéž platí pro zpracování roční zprávy podle § 6 a hlášení o roční produkci a
nakládání s elektroodpady podle § 11 vyhlášky č. 352/2005 Sb., ve znění účinném po dni
nabytí účinnosti této vyhlášky, za kalendářní rok 2018.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2014, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 14 a 23,
která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Poznámky pod čarou:
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
2)
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č.
41/2005 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb.
3)
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o
ochraně ovzduší).
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci.
4)

Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR (Ženeva
1957), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb.
Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží (RID).
5)
Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
14)
§ 93 odst. 6 písm. g) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve
znění pozdějších předpisů.
15)
§ 93 odst. 6 písm. h) zákona č. 427/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
16)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
17)
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění
pozdějších předpisů. Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v
elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.
18)
§ 8 odst. 1 nařízení č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných
látek v elektrických a elektronických zařízeních.
19)
Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), přijatá
v Ženevě dne 19. května 1956, vyhlášená pod č. 11/1975 Sb., ve znění protokolu
přijatého v Ženevě dne 5. července 1978, vyhlášeného pod č. 108/2006 Sb. m. s.
Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní
dopravě (CMR), týkající se elektronického nákladního listu, přijatý v Ženevě dne 20.
února 2008, vyhlášený pod č. 66/2011 Sb. m. s. Úmluva o mezinárodní železniční
přepravě (COTIF), přijatá v Bernu dne 29. prosince 1980, vyhlášená pod č. 8/1985
Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění.
20)
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných
skleníkových plynech. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze
dne 16. září 2010 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění.
21)
§ 26 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb.

