
 

 

Identifikace výrobce elektrozařízení 
 

Část 1 - Výrobce 

 
Definice výrobce ze zákona 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností: 
 
Výrobcem elektrozařízení je: 

 
1. podnikatel usazený v České republice, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití 
prostředků komunikace na dálku pod jménem, ochrannou známkou nebo jiným označením s ním 
nezaměnitelně spojeným (dále jen „vlastní značka“) vyrábí a uvádí na trh elektrozařízení nebo si 
elektrozařízení nechává vyrobit či navrhnout a uvádí je pod vlastní značkou na trh, 
2. podnikatel usazený v České republice, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití 
prostředků komunikace na dálku pod vlastní značkou uvádí do oběhu elektrozařízení vyrobená 
jinými dodavateli, neobjevuje-li se na nich vlastní značka osoby podle bodu 1; uvedení 
elektrozařízení výrobcem do oběhu podle tohoto ustanovení se považuje pro účely tohoto zákona 
za jeho uvedení na trh, 
3. podnikatel usazený v České republice, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití 
prostředků komunikace na dálku uvádí elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh, nebo 
4. podnikatel, který uvádí elektrozařízení na trh jejich dodáním prostřednictvím prostředků 
komunikace na dálku přímo konečným uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazen. 
 

Identifikační údaje 

Jméno a příjmení nebo 
název subjektu  

Právní forma 

    a.s.                                        k.s. 
    s.r.o.                                      družstvo 
    v.o.s                                      fyzická osoba podnikající 
    jiná:  

Sídlo společnosti  

Korespondenční 
adresa (pokud se liší 
od sídla společnosti) 

 

IĆO  DIČ  

Země  

 

 

Způsoby prodeje: 

Kamenná prodejna   Kamenná prodejna + prodej na dálku přes internet 

Prodej na dálku přes internet  Jiný typ prodeje: ………………………………………………………… 

Identifikace statutárního zástupce 

Jméno a příjmení  

Kontaktní adresa  

Funkce  

Telefon  

E-mail  



Část 2 – Pověřený zástupce 
 

Pověřený zástupce je písemně pověřený zahraničním výrobcem, přebírá za tohoto  
výrobce zodpovědnost za plnění elektroodpadových povinností v ČR (dále viz § 11 a § 61 
zákona 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností). 
 

Identifikační údaje 

Jméno a příjmení nebo 
název subjektu  

Právní forma 

    a.s.                                        k.s. 
    s.r.o.                                      družstvo 
    v.o.s                                      fyzická osoba 
    jiná:  

Sídlo společnosti  

Korespondenční 
adresa (pokud se liší 
od sídla společnosti) 

 

IĆO  DIČ  

 

 

 
Část 3 – Zodpovědné osoby 

 

  

 

 

Část 4 – Hlášení 
 

Preferovaná frekvence zadávání hlášení (později lze změnit): 

 Měsíční  

 Čtvrtletní 

Identifikace statutárního zástupce 

Jméno a příjmení  

Kontaktní adresa  

Funkce  

Telefon  

E-mail  

Běžná komunikace s KS EKOLAMP 

Jméno  

Funkce  

E-mail  

Telefon  

Výkazy 

Jméno  

Funkce  

E-mail  

Telefon  



Část 5 - Způsob značení výrobků: 

 
Skupina, podskupina 

Označení výrobce* 
Označení 
elektroz.** 

1 2 3 Název (v případě možnosti 1) nebo značka (v případě možnosti 2) A B C 

3.1 Přímé (trubicové) zářivky 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

3.2 Kompaktní zářivky 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

3.3 Zářivky  
 

 
 

 
   

 
 
 

 
 

3.4 Vysoce intenzivní výbojky, vč. vysokotlakých sodíkových výbojek  
a halogenidových výbojek 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

3.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

3.6 LED žárovky a ostatní osvětlovací zařízení se zabudovanými LED 
diodami (světelné zdroje) 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

3.7.A Přímo žhavené žárovky všech typů a využití (včetně např. 
průmyslových, otřesuvzdorných) s hmotností do 10 gramů včetně 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

3.7.B Přímo žhavené žárovky všech typů a využití (včetně např. 
průmyslových, otřesuvzdorných) s hmotností nad 10 gramů 

       

3.7.C Přímo žhavené autožárovky (včetně halogenových) 
s hmotností do 30 gramů včetně 

       

3.8 Ostatní světelné zdroje v jiné podskupině neuvedené        

4.A Velká elektrozařízení s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně)        

4.B Velká elektrozařízení s hmotností více než 250 gramů, ale méně 
než 500 gramů (včetně) 

       

4.C Velká elektrozařízení s hmotností vice než 500 gramů        

5.A Malá elektrozařízení s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně)        

5.B Malá elektrozařízení s hmotností vice než 250 gramů, ale méně než 
500 gramů (včetně) 

       

5.C Malá elektrozařízení s hmotností vice než 500 gramů        

 



Vysvětlivky - značení: 

 
*) Označení výrobce elektrozařízení  

 
1. vyznačením jména a příjmení, nebo obchodní firmy (v případě této možnosti zapište 

název nebo jméno do příslušné kolonky) 
2. uvedením značky, pod kterou výrobce dováží nebo uvádí elektrozařízení na trh, 

a kterou uvede v návrhu na zápis (v případě této možnosti zapište značky do příslušné kolonky) 
3. evidenčním číslem výrobce v Seznamu (přidělí MŽP při registraci do Seznamu výrobců) 

 
**) Označení elektrozařízení uvedeného na trh po datu 13. 8. 2005 

 
A. vyznačením data výroby nebo data uvedení na trh 
B. vyznačením symbolu „8/05“ 
C. vyznačením grafického symbolu podle vzoru č. 1 
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