§ 38
(1) Povinnost zpětného odběru se vztahuje na
a) výbojky a zářivky,
b) pneumatiky,
c) elektrozařízení pocházející z domácností [§ 37g písm. f)].
(2) Vláda může v mezích příslušných právních předpisů Evropských společenství nařízením
stanovit další výrobky, než jsou uvedeny v odstavci 1, podléhající povinnosti zpětného odběru po
jejich použití.
(3) Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru má
právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky uvedené v odstavci 1
uvádí na trh, (dále jen "povinná osoba"), a to bez ohledu na výrobní značku a do výše, které za
vykazované období stanovené podle odstavce 10 vyrobí nebo doveze. Na zpětný odběr
elektrozařízení pocházejícího z domácností se vztahuje § 37n.
(4) Povinná osoba musí prostřednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k
podnikání, která prodává výrobky uvedené v odstavci 1 konečnému uživateli, (dále jen
"poslední prodejce") zajistit, aby byl konečný uživatel informován o způsobu provedení
zpětného odběru těchto použitých výrobků. Výrobce elektrozařízení dále zajistí informování
konečného uživatele o
a) požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem,
ale byla fyzickými osobami odkládána na místech k tomu určených nebo v místech jejich zpětného
odběru,
b) jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití
elektroodpadu,
c) možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní
prostředí a na lidské zdraví,
d) významu grafického symbolu podle § 37k odst. 2 pro označování elektrozařízení pro účely
zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu.
(5) Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného
odběru, informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto
použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo
v provozovně, a to bez nároku na úplatu od konečného uživatele, po celou provozní dobu a
bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.
Poslední prodejce je při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru,
prostřednictvím prostředků komunikace na dálku povinen písemně informovat konečného
uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru.
(6) Povinná osoba může na základě písemné dohody s obcí využít ke splnění své povinnosti systém
sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí.

(7) Zpětný odběr použitých výrobků uvedených v odstavci 1 musí být proveden bez nároku na
úplatu za tento odběr od konečného uživatele, v případě uvedeném v odstavci 6 i od obce. Místa
zpětného odběru musí být pro konečné uživatele stejně dostupná jako místa prodeje výrobků, na
které se povinnost zpětného odběru vztahuje. Povinná osoba je povinna zajistit zpětný odběr
způsobem odpovídajícím obvyklým možnostem konečného uživatele bez jeho nadměrného zatížení.
Zpětný odběr použitého výrobku lze odmítnout v případě, že použitý výrobek z důvodu
kontaminace ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí. 31u) Provozovatel místa zpětného
odběru použitých výrobků je povinen na požádání konečnému uživateli vystavit potvrzení o
zpětném odběru výrobku s náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem.
(8) Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití
nebo odstranění.
(9) Povinná osoba musí zajistit využití nebo odstranění zpětně odebraných použitých výrobků v
souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, a to do konce kalendářního roku
následujícího po kalendářním roce, v němž byly odebrány.
(10) Povinná osoba je povinna zpracovávat roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru za
uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a tuto zprávu
každoročně zasílat ministerstvu do 31. března.
(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru výrobků a
obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok.
-----------------------------------------------------------------31u) Například vyhláška č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných
chemických látek pro zdraví člověka, vyhláška č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro
zařazování prací podle kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

HLAVA II
Zpětný odběr pneumatik

§ 38a
(1) Povinná osoba podle § 38 odst. 3 je povinna zajistit minimální úroveň zpětného odběru
použitých pneumatik ve výši 35 % za každý kalendářní rok.
(2) Minimální úroveň zpětného odběru podle odstavce 1 se vyjadřuje jako procentuální podíl
celkové hmotnosti pneumatik sebraných v rámci zpětného odběru povinnou osobou v daném
kalendářním roce k celkové hmotnosti pneumatik uvedených touto povinnou osobou na trh v témže

kalendářním roce.
(3) Povinná osoba podle § 38 odst. 3 plní své povinnosti stanovené pro zpětný odběr použitých
pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik, informování konečného uživatele a
zpracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru
a) v individuálním systému, a to samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady, nebo
b) v kolektivním systému, a to uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru
použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik (dále jen "smlouva o společném
plnění") s právnickou osobou oprávněnou k provozování kolektivního systému podle § 38c (dále
jen "provozovatel systému").
(4) Pneumatikou se pro účely této části zákona rozumí pružná součást sestavy kola, která je z
přírodního nebo syntetického kaučuku a vyztužujících materiálů bez ráfku, s výjimkou kola k
použití na zařízeních tažených či tlačených pěšky jdoucí osobou, na jízdních kolech a na osobních
zdravotnických prostředcích či rehabilitačních a kompenzačních pomůckách.
(5) Povinná osoba a distributor, včetně posledního prodejce, jsou povinni při prodeji pneumatik
uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik
odděleně. Tím nejsou dotčeny povinnosti posledního prodejce podle cenových předpisů 59).
-----------------------------------------------------------------59) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 38b
Seznam povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik
(1) Seznam povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik (dále jen "Seznam povinných
osob") je veřejný seznam, který vede ministerstvo. Návrh na zápis do Seznamu povinných osob je
povinna podat každá povinná osoba podle § 38 odst. 3.
(2) Návrh na zápis do Seznamu povinných osob se podává ministerstvu do 60 dnů ode dne prvního
uvedení pneumatik na trh nebo prvního uvedení pneumatik na trh spolu s vozidlem, a to
a) ve dvou listinných vyhotoveních a současně v elektronické podobě,
b) v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního
předpisu 30c), nebo
c) prostřednictvím datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu 58).
(3) Návrh na zápis do Seznamu povinných osob obsahuje
a) jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu, adresu místa

trvalého pobytu, adresu sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a kopii podnikatelského
oprávnění,
b) jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, právní formu, adresu sídla, identifikační
číslo osoby, bylo-li přiděleno,
c) značku pneumatik, které povinná osoba uvádí na trh,
d) popis způsobu zajištění zpětného odběru použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních
pneumatik a informování konečného uživatele.
(4) Ministerstvo provede zápis povinné osoby do Seznamu povinných osob do 30 dnů ode dne
doručení návrhu, který splňuje všechny náležitosti uvedené v odstavci 3, a nejpozději do 30 dnů od
provedení zápisu zveřejní tuto skutečnost na úřední desce ministerstva.
(5) Nesplňuje-li návrh na zápis náležitosti uvedené v odstavci 3, vyzve ministerstvo povinnou
osobu, aby ve lhůtě, kterou zároveň určí a která nesmí být kratší než 15 pracovních dnů, návrh
upřesnila nebo doplnila.
(6) Povinná osoba zapsaná v Seznamu povinných osob je povinna oznámit ministerstvu změnu
údajů předložených podle odstavce 3 nebo skutečnost, že zanikly důvody pro její vedení v Seznamu
povinných osob, a to do 30 dnů od vzniku takové změny nebo skutečnosti.
(7) Ministerstvo na základě oznámení podle odstavce 6 nebo na základě vlastního zjištění provede
změnu zápisu v Seznamu povinných osob nebo povinnou osobu ze Seznamu povinných osob
vyřadí.
(8) Ministerstvo zpřístupňuje aktuální Seznam povinných osob na portálu veřejné správy v tomto
rozsahu
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu; obchodní
firmu nebo název a právní formu, jde-li o právnickou osobu,
b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c) značku pneumatik, které povinná osoba uvádí na trh,
d) způsob plnění povinností povinné osoby podle § 38a odst. 3, včetně uvedení právnické osoby
oprávněné k provozování kolektivního systému podle § 38c, jejímž prostřednictvím plní své
povinnosti.
(9) Distributor pneumatik nepocházejících od povinných osob zapsaných v Seznamu povinných
osob nebo od povinných osob, které plní své povinnosti prostřednictvím kolektivního systému
podle § 38a odst. 3 písm. b), má práva a povinnosti povinné osoby stanovené v této části zákona.
(10) Pokud povinná osoba plní všechny své povinnosti prostřednictvím kolektivního systému podle
§ 38a odst. 3 písm. b), nevztahuje se na ni povinnost uvedená v odstavci 1. Údaje o povinných
osobách plnících své povinnosti v kolektivním systému, které ministerstvo získává od
provozovatele systému podle § 38c, zpřístupní podle odstavce 8.

(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob.
-----------------------------------------------------------------30c) § 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
58) Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
pozdějších předpisů.

