
Zákon o elektronickém odpadu  

Postup společnosti S COMP - Ing.Radim Štvrtňa, výpočetní technika ve věci aplikace zákona 
o elektroodpadu: Společnost SCOMP - Ing.Radim Štvrtňa je členem sběrného systému 
REMA, prostřednictvím kterého se spolupodílí na financování sběru a likvidaci IT produktů a 
spotřební AV elektrotechniky. Výběr příspěvku na likvidaci "elektroodpadu" je prováděn 
formou fakturace recyklačního finančního příplatku, který je uváděn na každém prodejním 
dokladu jako položka započítána do prodejní ceny. Dle výkladu zákona je tato částka 
účtována prodejcem (dealerem) dál, tedy Vám jako přeprodejci produktu nevzniká žádný 
náklad. Pouze v případě, že jste vy sami spotřebitelem (uživatelem) produktu se pro Vás 
částka stává navýšením ceny produktu. Veškeré prodejní doklady (faktury) vystavené naší 
firmou obsahují informaci - "V ceně je zahrnut recyklační poplatek za likvidaci 
elektroodpadu.". Důležité upozornění spojené s aplikací zákona - V případě, že váš dodavatel 
nebude schopen prokázat, že plní povinnosti dané mu zákonem, vystavujete se jako konečný 
prodejce nebo přeprodejce převzetí odpovědnosti za daného výrobce dle §37j odst. 4. - "Ten, 
kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobců 
zapsaných v Seznamu podle § 37j, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho povinností 
stanovených zákonem." Společnost S COMP - Ing.Radim Štvrtňa přistoupila k aplikaci 
recyklačního finančního příplatku od 1.9.2005.  

Nejčastěji kladené otázky  

Maloobchod: " Jsme maloobchod s výpočetní a kancelářskou technikou. Nejsme dovozci, 
máme několik dodavatelů, kteří nám již podali informaci, že jsou v REMA systému. Jak 
budeme postupovat, pokud bude některý náš dodavatel či výrobce zajišťovat povinnosti ze 
zákona jiným způsobem než REMA systémem a my jako prodejci budeme prodávat toto 
zboží třeba na jedné faktuře se zbožím jehož dovozci jsou v REMA systému.  
Na fakturách budete uvádět větu: "V ceně je zahrnut recyklační poplatek"  
" Budeme my uvádět na faktuře nebo na paragonu z jakého systému zboží pochází?  
Ne. Budete uvádět pouze větu: "V ceně je zahrnut recyklační poplatek"  
" Jak budeme my, ale i spotřebitelé prokazovat, že odpad pochází z REMA systému nebo 
odjinud při zpětném odběru a to jak u nás, tak ve sběrném místě?  
Nic prokazovat nemusíte, REMA systém bude odpovídat za veškerý elektroodpad z 
informačních technologii a telekomunikaci. Jednoduše ho odevzdáte v miste zpětného odběru 
REMA systému (bude uvedeno na stránkách www.remasystem.cz)  
" Je celý způsob toku peněz nějak legislativně upraven z hlediska účetnictví a kde bych tyto 
předpisy našel?  
Z hlediska účetnictví se jedná o klasické příjmové a výdajové položky, které neevidujete 
samostatně, mají stejnou 19% DPH, které podléhají výrobky.  
" Jak bude vypadat faktura od distributorů? Bude u každé položky zboží zvlášť uveden 
poplatek, nebo bude kumulován za jednotlivé typy zboží nebo bude kumulován celkem ?  
Na fakturách od distributoru budete dostávat informaci o výši poplatku odděleně (ve 
sloupcích nebo řádcích). Např. pod zkratkou SNC* (Smluvní navýšení ceny v souvislosti s 
řešením problematiky elektroodpadu v rámci REMA systému).  
" Je pravda, že dle § 37o odst. 1) za toto odevzdání elektroodpadu nic neplatíme? 
Elektrozařízení koupená po 13. srpnu 2005, která se pro vás stanou nepoužitelnými můžete 
bezplatně odevzdat v rámci systému zpětného odběru REMA systému.  
" Bude se pak jednat o oddělený sběr elektroodpadu, nebo zpětný sběr elektrozařízení?  
Jedná se o oddělený sběr elektroodpadu.  
" Zajištěním povinnosti zpětného odběru (manipulace, skladování a zajištěním přesunu do 



sběrného místa nebo zpracovateli odpadu) vznikají naší firmě náklady, které rozhodně 
nemůžeme promítnout do ceny prodaného výrobku, takže to bude nás další režijní náklad. 
Mohu se zeptat, jak tuto situaci máme řešit, z ohledem na to, abychom dostáli naší povinnosti 
vyplývající ze zákona bez zvýšení nákladů ? Zákon Vám dává povinnost zpětně odebírat kus 
za kus. To jsou náklady, které jdou jednoznačně na vrub vaší společnosti. Další zajistíme v 
rámci REMA systému. Tzn.: bud zařízení odvezete do nejbližšího místa zpětného odběru 
REMA systému sami nebo nám zavoláte a přijede si pro něj auto REMA systému ve 
svozovém terminu  
" S kolika obcemi již máte smlouvu na místa odděleného sběru ?  
Sběrné dvory: 70  
Obce (mobilní svoz): 834  
Kamenné obchody:100  
" Kde najdu seznam míst zpětného odběru?  
Seznam míst zpětného odběru bude vyvěšen na internetových stránkách REMA systému 
www.remasystem.cz  

Sestavující PC:  
" Jsme z hlediska zákona výrobci pokud nakupujeme od dodavatelů v rámci ČR díly a 
stavíme z nich PC? Všechny díly nakoupíme už s poplatkem. Pokud si sami nic nedovážíte 
tak z hlediska zákona výrobci nejste, protože všechny komponenty jsou již zpoplatněny od 
dovozců.  
" Máme být také zapojeni do REMA Systému ? Mnoho společností vašeho typu s námi 
smlouvu uzavřelo. Nic to nestojí a zjednoduší to situaci. Do systému vykazujete "0" tudíž 
nám nic neplatíte. Pošlete nám logo, pod kterým PC prodáváte. Na našich stránkách toto logo 
zveřejníme, ze o tuto značku je také postaráno a vše je OK. Zvažte tuto alternativu.  
" Jakým způsobem stanovíme v tomto případě recyklační poplatek?  
Poplatek, který budete přeúčtovávat bude součet všech poplatků komponent, které pro stavbu 
PC použijete.  
" Máme na faktuře uvádět recyklační příspěvek za jednotlivé díly?  
U stavěných PC nevyčíslujte poplatek - je vždy jiný a zákazníka by to mátlo. Doporučuji na 
faktuře uvádět větu: "V ceně je zahrnut recyklační poplatek REMA systému 
(www.remasystem.cz)".  
" Je z hlediska účetnictví recyklační příspěvek součástí ceny zboží nebo má být evidován 
zvlášť? Z hlediska účetnictví je to pro vás klasická příjmová a výdajová položka na kterou se 
vztahuje 19% DPH, kterou není třeba evidovat nějak zvlášť.  
" Sestavujeme PC dle přání zákazníka, ten chce uvést PC na faktuře jako sestavu. Jak 
stanovíme SNC a jak ji uvedeme na faktuře, když nejsme podle zákona výrobci (smontujeme 
sice zařízení, ale neprodáváme je pod vlastni značkou). Na faktuře nebudete SNC uvádět 
odděleně. Pouze dole na faktuře uvedete větu: "V ceně je zahrnut recyklační poplatek"  
" Od kdy je v rámci Vašeho kolektivního systému možné provádět fakturaci viditelného 
poplatku ? Je to od 1.9.2005 ? Od 1.9.2005 se bude uvádět "Finanční příplatek"(součet 
příspěvku na historická zařízeni + příspěvek do garančního fondu). Preferujeme uvádění 
oddělené např.: ve sloupcích nebo řádcích. Např. pod zkratkou SNC* a dole na faktuře 
vypsat: *Smluvní navýšení ceny v souvislosti s řešením problematiky elektroodpadu v rámci 
REMA systému.  

Garanční fond " Do systému bychom odváděli finanční hotovost do garančního fondu, jakým 
způsobem jsou tyto prostředky ochráněny ?  
Garanční fond bude plněn cca. 2 roky a dále již ne - o tom jak dlouho bude plněn bude 
rozhodovat RADA složena se zástupců Klientu systému. Prostředky jsou shromažďovány na 



bankovním učtu a o čerpáni těchto prostředku rozhoduje vždy RADA.  
" Pokud některý objednavatel přestane plnit své závazky, bude na krytí nákladů použita pouze 
částka, kterou tento objednavatel dal do garančního fondu, nebo se na krytí nákladů z tohoto 
fondu použijí i prostředky z garančního fondu ostatních členů v kategorii ? Na případné 
plněni je použita celá částka bez ohledu na výše jednotlivých vkladů. Jedná se o jakousi 
formu pojištění.  
" Budou našetřené finanční prostředky využity na likvidaci odpadu budoucího případně na 
snížení plateb za odpad historický? Garanční fond slouží pouze ke krytí škod způsobených 
"neplnícím klientem", který svým neplněním způsobil škodu ostatním klientům.  
Zdroj: www.remasystem.cz.  

 


