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METODIKA OBJEDNÁVÁNÍ ODVOZU POUŽITÝCH OSVĚTLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. Přihlášení do informačního systému

Vstup do informačního systému je možný z jakékoliv stránky na www.ekolamp.cz . Po vstupu 
do systému zadejte své přihlašovací údaje – login a heslo a klikněte na „Přihlásit“. Pokud jste 
přihlašovací údaje neobdrželi na svůj e-mail, kontaktujte prosím provozní oddělení kolektivního 
systému EKOLAMP.

Pokud jste výrobce či dovozce zapojený do kolektivního systému EKOLAMP pouze prostřed-
nictvím Smlouvy o účasti, pro objednání odvozu budete potřebovat jiné přihlašovací údaje, než 
kterými se přihlašujete při zadávání měsíčních výkazů o množství výrobků nově uvedených 
na trh. Před prvním objednáním kontaktujte provozní oddělení kolektivního systému EKOLAMP.

Kontaktní osoba pro informační systém:

Věra Dušková, e-mail: duskova@ekolamp.cz, mobil: 731 549 822
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2. Kontrola registračních údajů

Před prvním objednáním prosím zkontrolujte své registrační údaje. Chybné údaje opravte, chy-
bějící údaje doplňte.

V levém menu zvolte Zákazník – Data Zákazníka

Přejděte do  tabulky s  údaji o  Vaší provozovně. Pro úpravu či doplnění údajů klikněte 
na tlačítko „Upravit údaje zákazníka“, které je umístěno ve spodní části stránky.
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Opravené údaje uložíte kliknutím na tlačítko „Uložit upravené údaje“, které je umístěno ve spod-
ní části stránky. Je důležité, aby registrační data byla stále aktuální, protože jsou automaticky 
vyplňována do objednávky (viz 3. bod – Objednání odvozu).

3. Objednání odvozu

Pro objednání odvozu zvolte v levém menu: Provoz-objednávky – Nová objednávka.
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Objednávka odvozu použitých osvětlovacích zařízení se skládá ze 4 částí. Všechny tyto části 
tvoří jediný formulář.

a) Objednatel odvozu – zde jsou automaticky vyplněny údaje zadané při registraci do informač-
ního systému. Tyto údaje není možné v objednávce změnit.

b) Místo odvozu – zde jsou rovněž automaticky předvyplněné údaje z registrace. Tyto údaje je 
možné editovat. 

c) Specifi kace objednávky – v případě, že chcete objednat odvoz jednoho nebo více naplně-
ných kontejnerů, zaškrtnete odpovídající čísla v objednávce, modrá sekce (1). Pokud se Vám 
však správná čísla kontejnerů k zaškrtnutí nenabízejí, nezaškrtávejte žádná políčka a správ-
ná čísla kontejnerů vypište do poznámky ve spodní části objednávky. Zaškrtnutím nespráv-
ných čísel se komplikuje zpracování objednávky. 

 U “ostatních nádob” vyplníte pouze počet nádob do příslušného řádku (NE počet kusů světel-
ných zdrojů). 

 Pokud chcete objednat odvoz malého elektra, tj. pokud žádný z rozměrů nepřekračuje 50cm, 
vyplníte do příslušného řádku počet nádob v zelené sekci (2). 

 Pro objednání odvozu velkého elektra, tj. alespoň jeden z rozměrů je větší než 50 cm, vypl-
níte do příslušného řádku počet nádob ve žluté sekci objednávky (3). 

d) Odeslání objednávky – datum objednání je vyplněno automaticky. Objednávku odešlete klik-
nutím na „Odeslat objednávku“. 
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Co se s objednávkou děje dál:
Vámi odeslaná objednávka je doručena do EKOLAMPu, kde je dispečerem bez průtahů přiděle-
na smluvnímu přepravci. O potvrzení přijetí objednávky jste informováni e-mailem.

O termínu odvozu Vás musí přepravce informovat před plánovaným termínem odvozu. Infor-
maci o přidělení termínu obdržíte na svůj e-mail.

V případě, že Vám přidělený termín nevyhovuje, obraťte se neprodleně na provozní oddělení 
EKOLAMP, aby bylo možné odvoz pozastavit a naplánovat nový termín.
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Přehled odeslaných objednávek v informačním systému naleznete v menu: Provoz - objednáv-
ky – Odeslané objednávky. Zde rovněž naleznete jak datum potvrzení přijetí objednávky, tak 
i přidělený termín odvozu. V přehledu objednávek si můžete zároveň prohlédnout formuláře 
Q12 k jednotlivým odvozům, kde také uvidíte mimo jiné hmotnost odvezených světelných zdro-
jů, popř. malých a velkých elektrozařízení. 


