Zákon o odpadech - příspěvek na ekologickou likvidaci starého tzv.
"historického" elektrospotřebiče
Vážení zákazníci,
13.8.2005 vešla v platnost novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která ukládá výrobcům a
dovozcům zajistit sběr a likvidaci starých tzv. "historických" elektrospotřebičů. Účelem této novely je
prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který díky tomu
vzniká. Všichni výrobci a dovozci finančně přispívají při prodeji nových spotřebičů na recyklaci starých
"historických" spotřebičů do kolektivních systémů, které mají sběr a likvidaci na starosti.
Finanční příspěvek mohou výrobci uvádět při prodeji nových výrobků na všech dokladech o prodeji
odděleně tak, aby bylo zřejmé, že příslušná část kupní ceny, bude použita k výše zmiňovaným účelům.
Všichni prodejci jsou povinni uvádět náklady na sběr, zpracování a likvidaci historického elektrozařízení
odděleně. Na prodejních dokladech proto od 1.9.2005 bude nová položka s tímto příspěvkem.
Výše příspěvku jsou stanovené dle typu spotřebiče:
chladničky.............300 Kč / kus
pračky, myčky........90 Kč / kus
sporáky..................90 Kč / kus
televizory (klasické, LCD, plazmové, projekční) o úhlopříčce 55 cm a více ...............200 Kč /
kus
televizory (klasické, LCD, plazmové, projekční) o úhlopříčce do 55cm včetně ...............60 Kč /
kus
DVD přehrávače, rekordéry, videa, hifi věže, hifi komponenty, DVB-T přijímače ...............60 Kč
/ kus
komplet domácích kin (bez televizoru) ...............100 Kč / kus
U ostatních elektrospotřebičů jsou příspěvky v řádu korun až desítek korun a hradíme je my
ze své marže.
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, žádáme
spotřebitele, aby použité elektrické a elektronické výrobky (elektrozařízení) neodstraňovali spolu s
komunálním odpadem, ale aby je odkládali na místech k tomu určených (např. sběrné dvory) nebo v
místech jejich zpětného odběru. Zabráníte tím možným škodlivým vlivům nebezpečných látek
obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví. O způsobu provedení zpětného
odběru Vás v případě zájmu budeme informovat na tel čísle 487 823 979

