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Tento manuál je určen pro účastníky kolektivního systému EKOLAMP, tedy dovozcům  
a výrobcům elektrozařízení, kteří tato elektrozařízení jako první uvádějí na tuzemský trh.

Registrace
Do informačního systému vstoupíte z www.ekolamp.cz kliknutím na odkaz v pravém horním rohu.

Jste přesměrováni na https://system.ekolamp.cz/.  
Pokud jste zde poprvé a neznáte uživatelské  
jméno a heslo, pokračujte v registraci do systému.

Krok 1 / Zde si v prvním kroku vyberete typ osoby  
(hned ta první – Povinná osoba)

Krok 2 / Ve druhém kroku vyplníte identifikační údaje. 
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Krok 3 / Ve třetím kroku vyberete skupiny, za které budete dávat hlášení. 

Krok 4 / Ve  čtvrtém kroku vyplníte uživatelské jméno a  heslo, které chcete v  budoucnosti  
používat.

Jakmile Vám přijde emailem potvrzení o aktivaci vašeho účtu, můžete se poprvé přihlásit do IS.

Po odeslání se zobrazí tato hláška:Systém zkontroluje, jestli není stejné uživatel-
ské jméno již v systému registrováno a ověří 
heslo podle pravidel, viz poznámka dole.

Práce se systémem
Nejprve se přihlaste do systému. Pro ukázku jsme použili  
uživatele „test“.

Po úspěšném přihlášení se dostanete na stránku s dostupným  
menu v levé části. Popis jednotlivých položek menu naleznete níže.
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Informační listy – Přehled infolistů

Zde je možné stáhnout si (pokud jsou k  dispozici) infolisty pro jednotlivé skupiny výrobků 
s údaji o obsahu škodlivých látek a o možnostech opětovného materiálového využití. Pokud 
k dispozici nejsou, můžete si stisknutím tlačítka zaregistrovat a vyplnit nový infolist, který bude 
po kontrole v EKOLAMPu uveřejněn i pro ostatní uživatele IS.

Správa hlášení – přehled výkazů

Jde o nejdůležitější část menu pro Vaši práci s IS. Zde máte přístup ke všem hlášením, která 
jste v minulosti zadali. Zde také podle potřeby zadáváte všechna nová hlášení – měsíční, roční, 
auditorská a konsolidační. U každého hlášení je uvedeno, zda již bylo odesláno ke zpracování 
(v tomto případě ho lze pouze zobrazit) nebo bylo pouze uloženo s možností další editace, ale 
zatím neodesláno. Zde jsou také uvedena čísla faktur, pokud byly faktury k uvedeným hlášením 
vystaveny.
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Nový měsíční výkaz

Zde vyplníte počty kusů a hmotnosti výrobků uvedených na trh dle skutečnosti. Řádky označe-
né tmavě šedou barvou patří skupinám, které nemáte zaregistrované, proto do nich nelze psát.
Ve světle šedých sloupcích se hodnoty počítají automaticky z Vámi uvedených hodnot.

Měsíční hlášení

Účastník má povinnost předávat EKOLAMPu měsíční výkazy vždy do 10. dne měsíce následu-
jícího po měsíci uvedení elektrozařízení na trh. Pokud z vážných důvodů není odeslán výkaz 
včas, lze ještě do 20. dne v měsíci měsíční výkaz vyplnit a odeslat v náhradní lhůtě, poté se pří-
stup automaticky uzavře a systém vygeneruje nulový výkaz, který pak už není možné jakkoliv 
upravovat. Množství řádně nevykázaných elektrozařízení je nutné vykázat následně po skonče-
ní celého roku v rámci Ročního výkazu.

V menu vyberte: Správa hlášení/Přehled výkazů. Je-li mezi prvním a dvacátým dnem v měsíci, 
zobrazí se zde nabídka Zadat nové měsíční hlášení.
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Po odeslání nebo uložení nového hlášení se vpravo pod tabulkou se vstupními údaji zobrazí 
menší souhrnná tabulka, ze které je zřejmá i částka, která bude za toto hlášení fakturována. 

Po vyplnění údajů můžete hlášení rovnou odeslat do EKOLAMPu tlačítkem „Odeslat do EKO-
LAMPu“. Nebo si můžete formulář uložit pro případ další editace - tlačítkem “Uložit s možnos-
tí další editace“. Pamatujte však, že hlášení je nutné odeslat nejpozději do 20. dne v měsíci! 
V případě, že rozpracované hlášení včas neodešlete, IS jej dvacátý den automaticky uzamkne 
a vytvoří na jeho základě fakturu.
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Údaje o množství elektrozařízení je třeba doplňovat z takových podkladů, které lze v případě 
kontroly předložit kontrolnímu orgánu (Česká inspekce životního prostředí).

Vyrobeno – vyplníte množství výrobků, které jste sami vyrobili a v daném období uvedli na trh 
v ČR. Uvádí se počet kusů a hmotnost podle jednotlivých skupin.

Dovezeno – vyplníte množství výrobků, které jste dovezli ze zahraničí (z EU i mimo EU) a v da-
ném období uvedli na trh v ČR. Uvádí se počet kusů a hmotnost podle jednotlivých skupin. 

Vyvezeno přímo – vyplníte množství výrobků, které jste sami vyrobili nebo dovezli ze zahraničí, 
ale v daném období jste je uvedli na trh v jiných zemích než v ČR. Uvádí se počet kusů a hmot-
nost podle jednotlivých skupin. Při vyplnění údajů v tomto sloupci je nutné o stejný počet kusů 
navýšit také počet kusů uvedených na trh v jednom ze sloupců „vyrobeno“ či „dovezeno“, aby 
nedocházelo k ponižování skutečného stavu výrobků, které zůstanou na území ČR. 

Uvedeno na ČR trh – vypočte se automaticky podle vzorce: Vyrobeno + dovezeno – vyvezeno = 
uvedeno na ČR trh.

Veškeré tyto údaje najdete v příloze č. 4 k Vyhlášce 352/2005 Sb.

Hmotnost se uvádí v tunách na 6 desetinných míst. Vždy se zadává skutečná, neboli přesná 
hmotnost za daný kus, nikoliv průměrná nebo zaokrouhlená. Desetinná místa jsou důležitá pro 
vykazování malého počtu elektrozařízení. Informační systém má vestavěnou kontrolu zadáva-
né hmotnosti. Pokud zadáte hodnotu, která nebude odpovídat skutečné a přesné hmotnosti 
za daný kus, informační systém Vás na to upozorní, neboť se pravděpodobně jedná o špatnou 
hodnotu. Hodnotu pak můžete buď opravit, nebo pokud budete trvat na správnosti zadávaných 
údajů, kontaktujte zodpovědnou osobu v EKOLAMPu se žádostí o řešení situace. Zadávání přes-
ných hmotností do měsíčních hlášení je velice důležité, a proto prosíme o přísné dodržování!

Nezapomeňte, že povinnost vyplnit měsíční hlášení platí i v případě, že jste v uvedeném měsíci 
neuvedli na trh žádná elektrozařízení. Uvedete do tabulek pouze nuly a odešlete do EKOLAMPu.

Dobropis mohou vyplnit ti účastníci, kteří mají souhlas a povolený přístup od KS EKOLAMP. 

Dále obsahuje Měsíční výkaz tlačítka pro uložení s možností další editace, anebo přímo pro 
odeslání ke zpracování do EKOLAPu. Pokud není hlášení odesláno do EKOLAMPu, nemůže z něj 
být vystavena faktura. Tento stav je informačním systémem evidován a na jeho základě jsou 
rozesílány pravidelné upomínky na zaslání potřebných údajů.

Jestliže finanční částka na základě odeslaného měsíčního hlášení nedosahuje fakturačního kri-
téria 2 000,- Kč bez DPH, převádí se fakturace do dalšího měsíce, nebo až do doby, kdy částka 
dosáhne na tuto minimální výši pro fakturaci, nejpozději však do konce kalendářního roku, kde 
Vám bude vystavena faktura na jakoukoliv částku.



EKOLAMP s.r.o., nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, tel.: +420 277 775 111, infolinka: 810 888 100, e-mail: info@ekolamp.cz, www.ekolamp.cz PPISE | strana 8

Auditorské hlášení

Obdobně jako Měsíční výkaz se vyplňuje i Auditorské hlášení. S tím rozdílem, že Auditorské 
hlášení se vyplňuje pouze v případě proběhlého auditu za určité období. Pokud byly provede-
ným auditem zjištěny rozdíly mezi skutečností a hodnotami vykázanými v Měsíčních výkazech 
za určité období, je Vaší povinností vyplnit Auditorské hlášení přesně podle Kontrolního reportu 
vystaveného auditorem. Na rozdíl od měsíčních hlášení je nutné vyplnit úplně všechna pole, 
žádná se nevyplňují automaticky. Auditorské hlášení slouží k dorovnání původně vykázaného 
množství do souladu se skutečností. Výsledkem Auditorského hlášení je faktura nebo dobropis 
(opravný daňový doklad) vystavený posléze EKOLAMPem.
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Roční výkaz

Účastník je povinen zaslat Roční výkaz vždy do 10. ledna roku následujícího po roce, ve kterém 
byla vykazovaná elektrozařízení uvedena na trh. Roční výkaz je určen k ověření údajů vykáza-
ných, resp. ke korekci možných chyb vykázaných v měsíčních hlášeních během roku. Změny 
v ročním výkazu lze provádět do 20. ledna, poté je formulář uzamčen a oprava již není možná. 

Na základě odeslaného ročního výkazu EKOLAMP zpracuje za účastníka roční zprávu pro Mini-
sterstvo životního prostředí. V případě nepodání ročního výkazu EKOLAMP vychází z měsíčních 
hlášení.  

Po vyplnění a odeslání Měsíčního výkazu za prosinec (v lednu následujícího roku) se Vám au-
tomaticky nabídne předvyplněný Roční výkaz. Pokud údaje souhlasí, stačí Roční výkaz jen 
potvrdit a odeslat.

Pokud vyplněné údaje nesouhlasí, můžete je ještě před odesláním Ročního výkazu upravit nebo 
doplnit. Opravu pak uložíte a Roční výkaz odešlete. Systém následně automaticky vygeneruje 
Konsolidační hlášení, na jehož základě bude vystavena faktura nebo dobropis (opravný daňový 
doklad).
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Data zákazníka

Zde naleznete zákaznická data zadaná při registraci, která můžete v případě potřeby upravovat. 
Změnit zde můžete i své heslo.

Registrované skupiny

Zde vidíte skupiny, které máte zaregistrované k podávání hlášení. Pokud chcete registrovat 
další skupinu, kontaktujte obchodní oddělení EKOLAMP.

Zákazník

V menu „Zákazník“ najdete tyto položky: Data zákazníka, Registrované skupiny, Změnit heslo 
a Zodpovědné osoby.
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Změnit heslo

Slouží ke změně hesla. Pozor – uživatelské jméno nelze měnit.

Zodpovědné osoby

Zde můžete editovat, přidávat a mazat zodpovědné osoby, tedy osoby, které zodpovídají za vy-
plňování řádných hlášení ve firmě.

V případě dotazů či připomínek kontaktujte obchodní oddělení EKOLAMP: obchod@ekolamp.cz; 
+420 277 775 101, +420 277 775 104.


