
 

 

Identifikace výrobce elektrozařízení 
 

Část 1 - Výrobce 

 
Definice výrobce ze zákona: 
 
Výrobce je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která v České republice 

1. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, pod vlastní 
značkou vyrábí a uvádí na trh elektrozařízení a je v České republice usazena, 

2. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, prodává 
pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na 
zařízení značka osoby podle bodu 1, a je v České republice usazena, 

3. bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, v rámci 
své podnikatelské činnosti uvádí elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh a je v České 
republice usazena, nebo prodává elektrozařízení prostřednictvím prostředků komunikace 
na dálku přímo konečným uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazena. 

 
 
 

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  

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 § 37q Zákona  
č. 85/2001 Sb. o odpadech 
 

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  

IĆO  DIČ  

 

 

 
 

Část 3 – Zodpovědné osoby 
 

  

 

 

 

Podpis zodpovědné osoby:………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 
 

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 4 – Seznam a popis elektrozařízení 

Důležité: Světelné zdroje patří do skupiny 3 (podskupiny 3.1. - 3.7.), svítidla patří do skupin 4 a 5 

 

Množství elektrozařízení uvedených na trh v předcházejícím roce: 
 

Skupina, podskupina tuny kusy 

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 lampy a ostatní osvětlovací zařízení se zabudovanými LED diodami   

3.7 Ostatní světelné zdroje v jiné podskupině neuvedené   

4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm (kromě solár. panelů)   

5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm   

 
 
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 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

3.2 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

3.3 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

3.4 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

3.5 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

3.6 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

3.7 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

4.        

5.        

 

Vysvětlivky - značení: 

 
*) Označení výrobce elektrozařízení podle § 37j odst. 2 zákona 

 
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 1. 8. 2005 podle § 37j odst. 2 zákona 

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