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V Praze dne 29. 9. 2014 
        Č.j.: 12537/2014-LRV/REV1  

 
          

 
 

 
 

Stanovisko 
komise pro hodnocení dopad ů regulace 

 
k návrhu 

 
vyhlášky, kterou se m ění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání 

s elektroza řízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách fin ancování 
nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektroza řízeními a elektroodpady), 

ve znění pozd ějších p ředpis ů 
 
 
I. Úvod  
 
Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh změny vyhlášky č. 352/2005 Sb., jež 
navazuje na novelu zákona o odpadech v roce 2014.  
Předkladatel akcentuje technický detail a legislativní nutnost změn, pouze u zrušení 
monopolního postavení vybraných provozovatelů kolektivních systémů se odvolává 
na stanovisko ÚOHS. 
Komise pro hodnocení dopadů regulace vznesla své výhrady vůči nedostatečné 
legislativní reakci na fungování systému zpětného odběru již při projednávání novely 
zákona o odpadech a přijala ujištění zástupců MŽP, že vyrovnání se s chybným 
nastavením systému bude vyřešeno v připravované komplexní novele zákona 
o odpadech. 
 
II. Připomínky a návrhy zm ěn 
 
Hodnocení dopadů regulace je zpracováno pro dvě oblasti změny: 
 

- omezení činnosti některých kolektivních systémů v oblasti nakládání   
      s historickými elektrozařízeními, 

- přeshraniční přeprava použitých elektrozařízení. 
 
U obou změn je uvedeno zhodnocení nákladů a přínosů v kvalitativním vyjádření. 
 
Dopady navrhované úpravy přeshraničního pohybu elektrozařízení na podnikatele 
byly vyčísleny pouze v relaci k jednomu podnikateli, chybí informace o dopadu na 
celé odvětví. 
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Dopady změn stanovení skupin elektrozařízení a vedení evidence vyhodnoceny 
nebyly. Komise pro hodnocení dopadu regulace si je vědoma problematické situace 
v oblasti informaci o trhu a pohybu elektroodpadu, které je bariérou pro detailní 
vyhodnocení dopadů navrhované úpravy. Komise vyslovuje naději, že předkládaný 
legislativní návrh tyto deficity odstraní. 
 
O průběhu konzultačního procesu podává informaci dokument Vypořádání 
připomínek. Všechny připomínky byly vysvětleny či (někdy zčásti) akceptovány. 
Materiál je tedy předkládán bez zásadních nevypořádaných připomínek. 
 
III. Závěr 
 
Předložené hodnocení dopadů regulace je relativně stručné, ale lze ho akceptovat 
k celkovému charakteru analyzovaných legislativních změn a záměru MŽP předložit 
komplexní novelu zákona o odpadech. 
 
Předložené hodnocení dopadů regulace doporu čuje Komise RIA p řes výše 
uvedené výhrady schválit . 
 
 
Vypracoval: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 
 
        

prof.  Ing.  Michal Mejst řík, CSc., v.r. 
         předseda komise 
 


