
Zpětný odběr elektro-zařízení 

Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech je stanovena výrobcům a dovozcům elektro-zařízení 
povinnost zajištění zpětného odběru a odděleného sběru použitých 
elektrických a elektronických zařízení.  Jednou z možností, 
jak se zbavit nepotřebných elektro-zařízení, je využít služeb 
některé ze společností zajišťujících jejich sběr a recyklaci.  
Na stránkách jednotlivých společností pak naleznete místa 
zpětného odběru. Dále je možné tento odpad odevzdat na sběrném dvoře 

v Ampérové ulici nebo do stacionárních kontejnerů (pouze drobné elektrospotřebiče) 

 

Ekolamp s.r.o. je neziskovou organizací založenou v roce 2005, která zajišťuje systém sběru 
a recyklace   světelných  zdrojů  a  svítidel,  osvětlovacích  zařízení  včetně  jejich  zpracování 
a následného využití.     
https://system.ekolamp.cz/index2.php?stranka=systemsberu/seznammistzo&kraj=CZ051 

Elektrowin  je provozovatelem kolektivního systému pro zpětný odběr velkých domácích 
spotřebičů, malých domácích spotřebičů, elektrických a elektronických nástrojů.  
http://www.elektrowin.cz/sber-a-svoz/obce/seznam-mist-zpetneho-odberu/  

Asekol je nezisková společnost, která organizuje celostátní systém zpětného odběru elektro-
zařízení. Jako jediná v ČR je oprávněna ke zpětnému odběru historických elektro-zařízení, 
tedy zařízení vyrobených před 13.8. 2005. ( Jedná se o výpočetní a kancelářskou techniku, 
spotřební elektroniku, hračky, vybavení pro volný čas). Samozřejmě zajišťuje svoz výše 
uvedených elektro-zařízení vyrobených i po tomto datu. http://www.asekol.cz/sberna-
mista/vse.html?region=1106 

 

Hlavní snahou zpětného odběru je přenést odpovědnost za tento odpad z občanů nebo obcí na 
výrobce či prodejce zařízení. Tím se zároveň podařilo i donutit výrobce více ekologicky 
smýšlet a uzpůsobovat své výrobky s ohledem na jejich pozdější likvidaci a vliv na životní 
prostředí.  

V praxi to pak vypadá tak, že se ten, kdo Vám výrobek prodal nebo kdo jej vyrobil, musí 
postarat i o jeho zpětný odběr či předání k likvidaci. Uvedené opatření nepatrně zvyšuje cenu 
výrobku, protože náklady spojené se zpětným odběrem jsou zahrnuty v jeho ceně. 

Zpětný odběr tedy nezávisí na značce produktu a je zdarma. Prodejci jako koncoví 
„zprostředkovatelé“ však mohou omezit zpětný odběr ve smyslu kus za kus. Čili když Vám 
prodejce domů přiveze nový mrazák, tak starý si bez poplatku odveze. Další podmínkou 
zpětného odběru je kompletnost výrobku. 

Občané města Liberce mají možnost odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče bezplatně na 
sběrném dvoře v ulici Ampérová nebo do stacionárních kontejnerů (viz. odkaz „Systém 
separace…“)  

 


