
5 krokov 
k bezproblémovému 
podnikaniu  
s elektrozariadeniami
Sprievodca povinnosťami voči 
životnému prostrediu pri predaji 
elektrospotrebičov cez internet

Ak predávate cez internet elektrozariadenia 
pre domácnosti (čiže čokoľvek, čo funguje 
na elektrinu zo zásuvky alebo na batériu), máte 
okrem iného viacero povinností aj voči Zákonu 
o odpadoch. Tento materiál vám prináša základné 
informácie týkajúce sa predaja elektrozariadení cez 
internet či v kamenných predajniach.

Dokument bol vypracovaný v spolupráci s profesijnými 
združeniami výrobcov a dovozcov elektrozariadení: 



ÚVOD
Povinnosti, vyplývajúce zo Zákona o odpadoch, sa týkajú aj interne-
tového predaja. Ak vo svojom obchode predávate elektrozariadenia 
určené pre domácnosti (čiže čokoľvek fungujúce na elektrinu zo zá-
suvky alebo prostredníctvom bateriek – od hodiniek, cez žiarivky, 
hračky, mobily, vŕtačky, elektroniku, až po bielu a čiernu techniku), 
týkajú sa vás viaceré povinnosti, súvisiace so zberom a recykláciou  
elektroodpadu (čiže so zabezpečením ekologického nakladania 
s elektrozariadeniami po skončení ich životnosti).    

Problematika nakladania s odpadmi je komplikovaná a v praxi pred-
stavuje pre obchodníkov určitú záťaž. Tento materiál vám preto po-
môže rýchlo sa v nej zorientovať a poradí vám, ako si splniť zákonné 
povinnosti. Vy sa tak budete môcť plne sústrediť na obchod. Nájdete 
tu tiež niekoľko praktických rád na zvýšenie kvality spotrebiteľského 
servisu a spokojnosti vašich zákazníkov.

Aké povinnosti máte, ak elektrospotrebiče 
vyrábate/dovážate a následne predávate?

Ktoré povinnosti sa vás týkajú, ak ste výlučne 
predajca/distribútor elektrospotrebičov?

Prehľad dôležitých kontaktov v oblasti 
nakladania s elektroodpadom 

Na ďalších stranách sa dozviete:
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Ste predajca a súčasne dovozca/výrobca 
elektrospotrebičov?
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Ak predávate, ale aj samostatne dovážate, resp. vyrábate elektrospotrebiče, mali by ste podľa Zákona o od-
padoch uskutočniť tieto kroky: 

KROK 1: 
Zápis do Registra výrobcov elektrozariadení Ministerstva životného prostredia SR.
Ak samostatne dovážate a predávate elektrozariadenia, potrebujete sa zaregistrovať v Registri výrobcov 
elektrozariadení Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Slovensko (ako aj iné krajiny) zaviedlo túto 
povinnosť, aby mohlo evidovať množstvo elektrozariadení, ktoré sa predajú na slovenskom trhu, sledovať 
percento zberu starých spotrebičov a spôsob ich ekologickej likvidácie. 
 
KROK 2:  
Zbierajte a recyklujte elektroodpad. 
Kolektívne organizácie výrobcov a dovozcov vám pri tom pomôžu. 
Výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení kategórií 1 až 7 (biela a čierna technika, počítače, svietidlá, 
nástroje, hračky a pod.) sú zo zákona povinní zaregistrovať sa do niektorej z kolektívnych organizácií 
výrobcov a stať sa tak jej účastníkom. Je to pre nich výhodné, pretože kolektívna organizácia pre nich plní 
komplexnú agendu a administratívu vyplývajúcu zo Zákona o odpadoch. 

Pre internetový obchod členstvo v kolektívnej organizácii teda znamená výrazne ľahší život: pomôže vám 
s celou administratívou – od registrácie do Registra výrobcov na MŽP SR, cez nahlasovanie počtov predaných 
výrobkov, až po hlásenie o množstve zberu na MŽP SR. A, samozrejme, kolektívna organizácia bude aj prak-
ticky pre vás vykonávať zber elektroodpadu a zabezpečovať jeho recykláciu u autorizovaných spracovateľov. 
Postará sa vám tiež o odvoz elektroodpadu, ktorý ste vyzbierali od svojich zákazníkov. 

POZOR! Ak si ako výrobca/dovozca svoje povinnosti v zbere a recyklácii neplníte, hrozí vám pokuta až do výš-
ky 165 969,59 €. Spolupráca s kolektívnou organizáciou v tejto oblasti vám tak pomôže sa tejto pokute vyhnúť. 

Koľko elektroodpadu musíte vyzbierať? 
Výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení musia zbierať elektroodpad a dodržiavať limity zhodnotenia  
a opätovného použitia a recyklácie komponentov, materiálov a látok z elektroodpadu. Minimálne množstvo, 
ktoré musíte vyzbierať, je odvodené od vášho podielu na trhu elektrozariadení. Ďalej zákon určuje, aké percen-
to z priemernej hmotnosti vyzbieraného odpadu treba energeticky a materiálovo zhodnotiť. Na prvý pohľad 
to vyzerá zložito, ale každá kolektívna organizácia vám rýchlo vysvetlí, čo potrebujete robiť a o čo sa 
postará za vás.

Dôležité kontakty

 Ministerstvo životného prostredia SR
 Sekcia Elektrozariadenia a elektroodpad na webstránke MŽP SR  
 http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/elektrozariadenia-elektroodpad/pravne-predpisy

 Register výrobcov elektrozariadení MŽP SR
 http://elektro.sazp.sk/register.php
 
Najvýznamnejšie kolektívne organizácie v SR
  
          Ekolamp Slovakia, Turecká 37, 940 01 Nové Zámky, www.ekolamp.sk
 ● špecializuje sa na zber a recykláciu elektroodpadu z kategórie svetelných zdrojov a svietidiel (kategória 5) 
 ● najväčšia kolektívna organizácia v množstve vyzbieraného elektroodpadu tejto kategórie 

           Elekos, Korytovská 20, 951 41 Lužianky, www.elekos.sk
 ● zabezpečuje najmä zber a recykláciu elektroodpadu z kategórie ručných elektrických náradí (kategória 6)              
 ● najväčšia kolektívna organizácia v tejto kategórii elektrozariadení z hľadiska množstva predaných  
                  aj vyzbieraných výrobkov (v kg) v SR

           ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, 
              Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, www.envidom.sk 
 ● najväčšia kolektívna organizácia v zbere a recyklácii elektroodpadu z bielej techniky 
                   (veľké a malé domáce spotrebiče, kategórie 1 a 2)  
 ● najväčšia kolektívna organizácia z hľadiska hmotnosti predaných aj vyzbieraných výrobkov (v kg) v SR 
 
           SEWA, a.s., Račianska 71, 831 02 Bratislava, www.sewa.sk 
 ● zabezpečuje zber a recykláciu najmä elektroodpadu z IT techniky a spotrebnej elektroniky (kategórie 3 a 4) 
 ● najväčšia kolektívna organizácia podľa počtu členov aj množstva vyzbieraného elektroodpadu z kategórie 
    IT techniky a spotrebnej elektroniky



Ste predajca/distribútor elektrospotrebičov?
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Ak elektrozariadenia iba predávate, máme pre vás nasledujúce kroky na zlepšenie vášho podnikania:

KROK 3: 
Zbierajte staré spotrebiče od svojich zákazníkov – ocenia to.
Podľa Zákona o odpadoch sú všetky predajne elektrozariadení povinné bezplatne uskutočňovať odber 
starých spotrebičov (tzv. spätný odber) od svojich zákazníkov vo svojich prevádzkach systémom kus za kus. 
Ak tak nerobia, hrozí im pokuta až 16 596,95 €.  

Distribútor elektrozariadenia je podľa zákona osoba, ktorá dodáva elektrozariadenie v rámci svojej podnika-
teľskej činnosti priamo používateľovi. Je to teda aj internetový obchod. Distribútor elektrozariadení je povin-
ný bezplatne uskutočňovať spätný odber v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení. 

Viaceré internetové obchody dnes poskytujú svojim zákazníkom možnosť spoplatneného odvozu starého 
spotrebiča spolu s dovozom nového. Je to zákazníkmi čoraz viac vyhľadávaná a obľúbená služba, ktorá 
navyše prispieva k ochrane životného prostredia. Ak váš obchod ponúkne spotrebiteľom obe možnosti zberu 
(pri osobnom odbere aj pri doručení kuriérom), môžete sa tešiť na viac spokojných zákazníkov.
 
KROK 4:  
Zobrazujte recyklačný poplatok na predajných dokladoch – buďte transparentní.
Každá predajňa či distribútor musí uvádzať recyklačný poplatok na predajných dokladoch svojim zákazní-
kom, ak ho uvádza výrobca/dovozca elektrozariadení, od ktorého predajňa/distribútor odoberá elektrovýro-
bok. V prípade, že váš dodávateľ tovaru takýto poplatok vo svojich dokumentoch neuvádza, nebudete ho 
uvádzať ani vy. Čo však môžete urobiť v každom prípade, je zverejniť recyklačný poplatok pri cene výrobku  
a vo všeobecných obchodných podmienkach uviesť, že je zahrnutý v cene predávaných výrobkov. Podobne 
ako pri DPH vám bude každý koncový zákazník vďačný, že má kompletnú informáciu o cene.

KROK 5: 
Pýtajte sa a vaša kolektívna organizácia vám rada poradí.

Tu sú príklady najčastejších otázok:

Kedy sa musím zapísať do Registra výrobcov na Ministerstve životného prostredia SR 
a čo sa mi stane, ak tak neurobím? 

Ak sa výrobca/dovozca nezapíše do Registra MŽP SR ešte predtým, ako začne výrobky predávať spotrebi-
teľom na Slovensku, hrozí mu za to pokuta až do výšky 165 969,59 €.

Odporúčame 

Ak ako predajca (čiže podľa zákona „distribútor elektrozariadení“) predávate výrobky 
nezaregistrovaného výrobcu/dovozcu, automaticky na vás prechádzajú povinnosti toh-
to výrobcu/dovozcu a mali by ste sa zaregistrovať do Registra ako výrobca elektro- 
zariadení.
 
Register výrobcov spravuje Slovenská agentúra pre životné prostredie a nájdete ho na  
http://elektro.sazp.sk/register.php. Tu si môžete skontrolovať, či je váš dodávateľ zaregis- 
trovaný a v akej kolektívnej organizácii.  Ak zaregistrovaný nie je, môžete to oznámiť prísluš-
nému inšpektorátu Slovenskej inšpekcie životného prostredia, resp. Slovenskej obchodnej  
inšpekcii, ktorá vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákazu uvádzať elektrozariadenia na 
trh v Slovenskej republike pred registráciou v Registri. Môžete sa tiež obrátiť na vašu kolek- 
tívnu organizáciu výrobcov a dovozcov. 
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Sme subjekt registrovaný v Poľsku, ktorý tovar predáva cez internet slovenským zá-
kazníkom. Vzťahuje sa na nás povinnosť registrácie na Ministerstve životného prostre-
dia SR alebo v kolektívnej organizácii?
 
Povinnosti týkajúce sa zberu a recyklácie elektroodpadu majú aj zahraniční výrobcovia/dovozcovia elek-
trozariadení. Podľa zákona sú to výrobcovia elektrozariadení so sídlom alebo miestom podnikania mimo 
územia Slovenskej republiky, ktorí v rámci svojej podnikateľskej činnosti, na základe zmluvy uzatváranej na 
diaľku, predávajú elektrozariadenie priamo používateľovi v Slovenskej republike.

Teda v prípade, že dovážate elektrospotrebiče, spotrebnú elektroniku či iné elektrozariadenia určené pre 
domácnosti, ste povinní zaregistrovať sa v Registri výrobcov na Ministerstve životného prostredia SR a do 
kolektívnej organizácie výrobcov/dovozcov. Z elektrozariadenia, ktoré ste predali, sa totiž na Slovensku 
časom stane elektroodpad. Je teda potrebné financovať jeho likvidáciu, na čo slúžia recyklačné poplatky za 
každý dovezený výrobok, predaný na Slovensku. Zoznam kategórií elektrozariadení, pre ktoré by sa mali 
výrobcovia/dovozcovia zaregistrovať do Registra MŽP SR, nájdete na ďalšej strane.

Zákazník nám chcel vrátiť starú mrazničku, ktorá bola dosť zničená a chýbal jej kom-
presor. Keďže bol zákazník veľmi problémový, nakoniec sme ju prebrali. Sme naozaj 
povinní odobrať od zákazníka spotrebič v akomkoľvek stave?

Predajne, ako aj distribútori (e-shopy), môžu odmietnuť prevziať starý spotrebič od zákazníka v prípade, ak 
je neúplný alebo neobsahuje základné komponenty (čiže motor, kompresor...), predstavuje  riziko pre zdra-
vie a bezpečnosť personálu alebo môže poškodiť či znečistiť priestory predajcu – napríklad, ak zákazník 
nevypustil vodu z filtra práčky alebo nevyčistil starú chladničku od zvyškov jedla. V prípade takto poškodenej 
chladničky je však z hľadiska ochrany životného prostredia menším zlom, ak takúto chladničku od zákazníka 
preberiete, pretože jej ekologickou recykláciou sa dá zabrániť úniku zvyšku freónu, ktorý sa nachádza v jej 
chladiacich okruhoch, do ovzdušia. 

Súčasťou našej ponuky v internetovom obchode sú aj náramkové hodinky. Predpokla-
dám, že v tomto prípade nejde o elektroodpad. 

Nie je to tak. Všetko, čo doma používate a funguje na elektrinu (či už na batérie alebo cez kábel a zásuvku), 
sa vo chvíli vyradenia  stáva elektroodpadom, ktorý treba zlikvidovať ekologicky. Preto aj náramkové hodinky 
s batériou patria medzi malé domáce spotrebiče. 

Kto nám pomôže s vyzbieraným elektroodpadom z našej predajne? Kto sa postará 
o recykláciu?

Predajcovia a distribútori môžu vyzbieraný elektroodpad odovzdať len oprávnenej osobe. Takou sú aj re-
gistrované kolektívne organizácie. Najvýznamnejšie uvádzame na strane 2, ďalšie môžete nájsť na stránke 
Ministerstva životného prostredia SR v rámci Zoznamu zaregistrovaných kolektívnych organizácií, zabezpe-
čujúcich plnenie povinností pre výrobcov elektrozariadení.
 

Praktický príklad

 Situácia: Ako majiteľ online kníhkupectva ste doteraz predávali výlučne klasické knihy.  
 Rozhodli ste sa rozšíriť svoj sortiment aj o elektronickú čítačku kníh (e-Reader), ktorú 
 budete dovážať zo zahraničia. 

 Čo by ste mali urobiť? Takýmto rozšírením sortimentu ste sa stali dovozcom elektroza- 
 riadenia, čo znamená, že sa potrebujete zaregistrovať do kolektívnej organizácie, ktorá 
  vás prihlási do Registra výrobcov MŽP SR. Následne by ste mali zbierať a recyklovať  
 elektroodpad. Ak budete čítačku odoberať od dodávateľa, ktorý je už v Registri výrobcov 
 MŽP SR zaregistrovaný, vy sa registrovať nemusíte a týkajú sa vás len povinnosti  
 predajcu.   



Kontaktujte kolektívnu organizáciu, ak predávate 
alebo plánujete do sortimentu zaradiť niektorú  
z nižšie uvedených kategórií tovaru:  
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● veľké domáce spotrebiče (chladničky, práčky, umývačky riadu a pod.)
● malé domáce spotrebiče (žehličky, fény, elektrospotrebiče pre osobnú hygienu a skrášľovanie, náramkové  
   hodinky a pod.) 
● informačné technológie a telekomunikačné zariadenia (osobné počítače, notebooky a pod.)
● spotrebnú elektroniku (audio, video, PC, elektronické knihy a pod.)
● svietidlá a svetelné zdroje
● elektrické a elektronické nástroje (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov) 
● elektrické hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
● zdravotnícke zariadenia 
● prístroje na monitorovanie a kontrolu
● predajné automaty

Ak ste predajca, distribútor či internetový obchod,

kolektívna organizácia:   
● vám zabezpečí odvoz elektroodpadu vyzbieraného od zákazníkov a zabezpečenie jeho ekologickej  
    recyklácie,
● vám zaplatí za odovzdaný elektroodpad, ktorý ste vyzbierali od zákazníkov (t.j. zohľadňuje manipulačné  
   náklady, ktoré máte v súvislosti s vyzbieraným elektroodpadom),
● vás zaregistruje na príslušnom Obvodnom úrade životného prostredia a bude pre vás plniť evidenčné  
   a nahlasovacie povinnosti voči Ministerstvu životného prostredia SR a ostatným inštitúciám.

Ak ste zároveň výrobca alebo dovozca elektrozariadení, kolektívna organizácia pre vás 
ako člena navyše zabezpečí: 

●  registráciu do Registra MŽP SR,
● pravidelné hlásenia na MŽP SR o množstve výrobkov uvedených na trh a množstve recyklovaného       
   a zhodnoteného elektroodpadu a ostatnú komunikáciu s MŽP SR, ako aj s ostatnými zákonodárnymi či 
    kontrolnými orgánmi štátnej správy,
● vaše povinnosti (finančné aj organizačné) v oblasti historického aj nového odpadu: spätný odber a od- 
   delený zber elektroodpadu z domácností, logistiku a ekologické spracovanie elektroodpadu a bezpečné  
   zneškodnenie nebezpečných látok prostredníctvom autorizovaných spracovateľov.

Päť dôležitých rád na záver

1. Pokiaľ ako internetový obchod máte aj vlastnú alebo partnerskú predajňu, v ktorej 
 má zákazník možnosť osobného odberu zakúpeného tovaru, mali by ste podľa  
 zákona na tomto mieste spotrebiteľovi umožniť spätný odber starých spotrebičov.  
 Vyzbierané spotrebiče odovzdáte kolektívnej organizácii, do ktorej sa zaregistrujete.  
 Tá vám za tento elektroodpad zaplatí, čím zohľadňuje manipulačné a iné  
 náklady, ktoré vám vznikajú v súvislosti so zberom od zákazníkov. 

2.  Internetové obchody, ktoré neumožňujú vrátenie starého spotrebiča (alebo o tom  
 neinformujú), sa oberajú o konkurenčnú výhodu, keďže táto služba je čoraz viac  
 žiadaná. 

3. Pokiaľ obchodník nakupuje tovar od výrobcu alebo dovozcu, ku ktorému na faktúre  
              uvádza k výrobku tzv. recyklačný poplatok, mal by ho aj on zobraziť – minimálne na 
             predajnom doklade, ideálne aj pri cene výrobku v internetovom obchode. 

4.  Pokiaľ obchodník ponúkaný sortiment vyrába alebo dováža zo zahraničia, vzťahujú  
 sa naňho aj ďalšie povinnosti, ako sú registrácia v Registri Ministerstva životného  
 prostredia SR a členstvo v niektorej z kolektívnych organizácií výrobcov. 
 S registráciou obchodníkovi pomôže tzv. kolektívna organizácia. 

5.  Povinnosti internetových predajcov voči zákonu o odpadoch budú v blízkej budúc- 
 nosti zohľadňovať aj pravidlá pre certifikáciu internetových obchodov: „SAEC  
 – Bezpečný nákup“. Pripravte svoj internetový obchod včas na zmeny prostredníc- 
 tvom kolektívnych organizácií.


