Metodický pokyn
na výpočet podielu výrobcov elektrozariadení na trhu

Súvisiaca legislatíva odpadového hospodárstva



Cieľom odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s elektroodpadom je § 3 ods. 2
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) dosiahnuť, aby množstvo
elektroodpadu z domácností odovzdaného do systému spätného odberu (§ 54a ods. 17)
a oddeleného zberu dosiahlo v priemere aspoň štyri kilogramy na jedného obyvateľa za
rok.



Výrobca elektrozariadení je povinný podľa § 54b ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch
zabezpečiť dodržanie ustanovených limitov pre zhodnotenie elektroodpadu a opätovné
použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok, ktoré ustanoví vláda Slovenskej
republiky nariadením a podľa podielu na trhu výrobcov elektrozariadení [§ 54e ods. 2]
zabezpečiť plnenie cieľa odpadového hospodárstva uvedeného v § 3 ods. 2.



Výrobca elektrozariadení je povinný podľa § 54e ods. 2 zákona o odpadoch zabezpečiť
na vlastné náklady kolektívne nakladanie s elektroodpadom, ktorý pochádza z
elektrozariadenia uvedeného na trh pred 13. augustom 2005 (ďalej len "historický
elektroodpad") z domácností, odovzdaného za predchádzajúci kalendárny rok, podľa
podielu výrobcov elektrozariadení na trhu, ktorý určí ministerstvo pre každú kategóriu
elektrozariadení v kalendárnom roku na základe hlásení podľa § 54b ods. 1 písm. p).



MŽP SR určuje podľa § 68 ods. 2 písm. z) zákona o odpadoch podiel výrobcov
elektrozariadení na trhu na základe údajov ohlásených podľa prvého bodu písm. p)
ods. 1 a písm. h) ods. 4 § 54b.



Výrobca elektrozariadení je povinný podľa prvého bodu písm. p) ods.1 §54b viesť
evidenciu a na základe evidencie do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka
ohlasovať ministerstvu za predchádzajúci kalendárny rok v kilogramoch množstvo
elektrozariadení podľa kategórií, ktoré uviedol na trh, množstvo elektrozariadení
predaných na použitie v domácnostiach uvádzať samostatne. Táto povinnosť výrobcu
elektrozariadení sa vzťahuje podľa § 54b ods. 4 písm. h) zákona o odpadoch aj na
zahraničného výrobcu elektrozariadení (§ 54a ods. 13).

Výpočet podielu výrobcu elektrozariadení na trhu

Podiel výrobcu elektrozariadení na trhu na účely nakladania s elektroodpadom z domácností
podľa § 54e ods. 2 v spojitosti s § 54b ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch sa vypočíta ako podiel
množstva elektrozariadení v kilogramoch uvedených na trh výrobcom elektrozariadení
v predchádzajúcom roku v kategórii / podkategórii, pre ktorú sa vypočítava podiel výrobcu na
trhu a celkového množstva elektrozariadení v kilogramoch uvedených na trh všetkými
výrobcami elektrozariadení v kategórii/podkategórii v predchádzajúcom roku.

PTvx = 100. uvx (%)
ux

PTvx – podiel výrobcu elektrozariadení na trhu v určenej kategórii / podkategórii v percentách
uvx – množstvo elektrozariadení v kilogramoch uvedených na trh výrobcom elektrozariadení
v predchádzajúcom roku v kategórii / podkategórii, pre ktorú sa vypočítava podiel
výrobcu na trhu
ux – celkové množstvo elektrozariadení v kilogramoch uvedené na trh všetkými výrobcami
v kategórii / podkategórii v predchádzajúcom roku (verejne prístupné na:
www.enviro.gov.sk).
x–

kategórie a podkategórie elektrozariadení podľa prílohy 5 vyhlášky MŽP SR č. 208/2005
Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v znení neskorších predpisov:
1 – veľké domáce spotrebiče
1a – chladiarenské zariadenia
1b – ostatné veľké domáce spotrebiče
2 – malé domáce spotrebiče
3 – informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
3a – katódové trubice
3b – ostatné informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
4 – spotrebná elektronika
4a – katódové trubice
4b – ostatná spotrebná elektronika
5 – ostatné osvetľovacie
5a – plynové výbojky
5b – ostatné osvetľovacie zariadenia
6 – elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných
nástrojov)
7 – hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely.

