
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. 
 

Evidenční číslo 
(Vyplní MŽP) 

     Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného 
odběru elektrozařízení a odděleného sběru 
elektroodpadů 

 

Vykazovaný rok . . .  
   

 

 List č.    

 Počet listů celkem    

Výrobce elektrozařízení 

Evidenční číslo výrobce - Seznam:             

Evidenční číslo provozovatele kolektivního systému - Seznam:             

IČ:         

Evidenci vyplnil: Výrobce elektrozařízení (název): 

Telefon:                                           Fax:                    

Ulice, č.p.: E-mail: 

 Datum vyhotovení dokladu:       

Obec: Za správnost: 

PSČ:    

Kód ORP (SOP):  Razítko: 

IČZÚJ:     

OKEČ:     

 
 

 
Tabulka č. 1 List  č.    

1 2 3 4 5 6 7 8 

Vlastní výroba Dovoz  Vývoz Uvedeno na trh v ČRSkupina 

tuny ks tuny  ks tuny  ks tuny  ks 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
5a         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         

 1 



 

 

Tabulka č. 2  List č.    

 Počet listů tabulky č. 2    

Skupina elektrozařízení  dle přílohy č. 7 zákona  
Množství elektrozařízení stanovených v příloze č. 1 vyhlášky, na které se 
povinnost zpětného odběru vztahuje pro vyplňovanou skupinu 

tuny kusy 

Množství zpětně odebraných elektrozařízení od spotřebitelů celkem:   

z toho: - na sběrných dvorech    

 - u posledních prodejců   

 - jiný způsob zpětného odběru   

Množství odděleně sebraných elektroodpadů od konečných uživatelů celkem:      

Z toho: - na sběrných dvorech   

 - u posledních prodejců   

 - u konečných uživatelů   

 - jiný způsob odděleného sběru   

Způsob nakládání s elektrozařízeními:   

 - opětovné použití (N8)   

Způsob nakládání s elektroodpady:   

 - materiálové využití (R3, R4, R5, R6, R9, R11, N10)   

 - energetické využití (R1)   

 - odstranění (D1, D5, D12)   

 - odstranění spalováním (D10)   

 - jiný způsob nakládání   

 - zůstatek na skladu ke dni 31. prosince vykazovaného 
roku (N5, R13, D15) 

  

 - vývoz do zemí Evropské unie   

 - vývoz mimo země Evropské unie   

       

 

Tabulka č. 3   List č.    

Údaje o způsobech nakládání s elektroodpady a partnerech Počet listů tabulky č. 3    

IČ:          
Skupina elektrozařízení: 
Způsob nakládání Předané množství  (t) Partner 

IČ, název provozovny, sídlo provozovny, kód ORP 
(SOP), IČ ZÚJ provozovny 

1 2 3 
   
   
   
   

 2 



   

 

Tabulka č. 4 List č.   

Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána Počet listů tabulky č. 4   

Pořado- 
vé číslo 

Výrobce (název) Evidenční číslo výrobce - 
Seznam: 

IČ: 

1 2 3 4 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 
 

 

Tabulka č. 5 List č.    

Plnění povinností podle § 37m odst. 3 zákona     

 
Celkové množství 

zpracovaných elektroodpadů 
Využití Opětovné 

použití 
Materiálové 

využití Skupina  
tuny % % % 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

5a     

6     

7     

8     

9     

10     
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Tabulka č. 6 List č.    

Přehled samostatných příloh roční zprávy vyhlášky     

Přehled požadovaných příloh  Označení přílohy  
1 2 3 
1 Čestné prohlášení, že došlo/nedošlo ke změnám údajů uvedených v 

zápisu do Seznamu 
 

2 Příloha s popisem změn údajů, ke kterým došlo    
3 Příloha s uvedením hospodaření s prostředky získanými jako příspěvek 

podle § 37n odst. 3 zákona a stanovení výše tohoto příspěvku 
v následujícím kalendářním roce 

 

4 Doklad o zárukách podle § 37n odst. 2 u individuálního systému, včetně 
výpisu z účelově vázaného bankovního účtu, je-li založen 

 

5 Příloha s popisem způsobu a četností kontrol funkčnosti celého systému  
6 Jiné přílohy  

 
 
V kolonce „List č.“ se uvede pořadí vyplňovaného listu z celkového počtu listů 
 
Vysvětlivky  k  tabulce  Výrobce elektrozařízení 
Evidenční číslo (vyplní MŽP) – evidenční číslo v pravém horním rohu slouží k záznamu o 
přijetí zaslané zprávy a výrobce elektrozařízení ho nevyplňuje. 
Počet listů celkem – uvede se počet všech listů, které roční zpráva obsahuje tzn. součet všech 
listů vyplněných k jednotlivým tabulkám. Toto číslo by mělo být shodné s číslem uvedeným  
na posledním listu vyplněném v tabulce č. 6. 
Evidenční číslo výrobce – Seznam – uvede se číslo přidělené ministerstvem (ve tvaru podle 
Přílohy č. 2 nebo 3) na základě rozhodnutí o zápisu do Seznamu. Neuvádí se v případě plnění 
povinností prostřednictvím kolektivního systému a tento řádek je nahrazen Seznamem 
výrobců, kteří se účastní na systému. 
Evidenční číslo provozovatele kolektivního systému – Seznam – uvede se číslo přidělené 
ministerstvem (ve tvaru podle Přílohy č. 2 nebo 3) na základě rozhodnutí o zápisu do 
Seznamu  
IČ - vyplňuje se identifikační číslo výrobce; pokud má výrobce IČ méně než osmimístné, 
doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.  
Výrobce elektrozařízení (název) - vyplňuje se název výrobce elektrozařízení, podle § 38 
zákona o odpadech, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu 
Ulice, obec, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa výrobce elektrozařízení. 
Kód ORP (SOP) – uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo 
správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo výrobce elektrozařízení 
nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého 
statistického úřadu č. 471/2002 Sb., zveřejněné ve sbírce zákonů částka č. 163/2002 Sb., 
(uvedené také  na internetových stránkách ČSÚ). 
IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce  místa adresy výrobce 
elektrozařízení. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR podle SIS. 
OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti výrobce elektrozařízení podle 
Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem. 
Evidenci vyplnil – uvede se jméno, příjmení, funkce, e-mail, číslo telefonu a faxu osoby, která 
hlášení vyplnila 
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Za správnost – uvede se jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce výrobce 
elektrozařízení. 
 
Upozornění: 
V případě zasílání  roční zprávy za solidární systém se v tabulce Výrobce elektrozařízení 
uvádí všechny údaje vztahující se k tomu výrobci, který je pověřen vypracováním a zasláním 
roční zprávy za solidární systém. 
V případě zasílání  roční zprávy za kolektivní systém, se v tabulce Výrobce elektrozařízení 
uvádí všechny údaje vztahující se k provozovateli kolektivního systému.   
Údaje o jednotlivých výrobcích elektrozařízení, za které je roční zpráva zasílána, jsou 
uvedeny v tabulce č. 4. 
 
Vysvětlivky k tabulce č.1  
Ve sloupcích 1 až 8 se vyplňují údaje pro skupiny elektrozařízení dle přílohy č. 7 zákona. Do 
řádku 5a  se uvádí samostatně hodnoty pouze pro výbojky a zářivky, které jsou podmnožinou 
skupiny 5.  
 
Hodnoty uváděné v tabulce musí odpovídat následující rovnici: 
 Vlastní výroba + dovoz – vývoz  =  uvedeno na trh v ČR 
 
Údaje o množství elektrozařízení se vypočtou z takových podkladů, které lze kontrolnímu 
orgánu u výrobce doložit na místě. 
Hmotnost se uvádí v tunách na tři desetinná místa a množství v kusech. 
V případě, že roční zprávu podává kolektivní systém,  uvádí se celkové údaje za všechny 
výrobce účastnící se kolektivního systému. 
 
Vlastní výroba – uvede se celkové množství vyrobených výrobků podle jednotlivých skupin 
v tunách a kusech 
Dovoz  - uvede se množství výrobků v tunách a kusech uvedených na trh ze zemí EU a 
dovezených do ČR z ostatních států 
Vývoz - uvede se množství výrobků v kusech a tunách z vlastní výroby uvedených na trh 
v jiných zemích než v ČR 
Uvedeno na trh v ČR - vypočte se podle vzorce:  vlastní výroba + dovoz – vývoz = uvedeno 
na trh v ČR 
 
Vysvětlivky k tabulce č. 2 
Vyplňuje  se  pro každou skupinu  elektrozařízení v souladu s přílohou č. 7 zákona 
samostatně. Vyplní se samostatně i pro skupinu 5a tzn. pouze výbojky a zářivky, které jsou 
podskupinou skupiny 5. Pro způsoby nakládání s elektroodpady jsou použity kódy způsobů 
nakládání z přílohy č. 8 tabulka č. 3 (tj. z vyhlášky č. 383/2001 Sb.). 

Do kolonky vpravo vedle názvu tabulky se doplní číslo skupiny, pro které je tabulka 
vyplňována. Počet vyplněných tabulek č. 2 a č. 3 musí být stejný. 
 
Množství elektrozařízení stanovených v příloze č. 1 vyhlášky, na které se povinnost zpětného 
odběru vztahuje pro vyplňovanou skupinu – uvedou se údaje z tabulky č. 1 ve sloupcích 7 a 8 
vždy pro vyplňovanou skupinu. 
 
Množství zpětně odebraných elektrozařízení od spotřebitelů celkem - Jedná se o 
elektrozařízení pocházející z domácností! 
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Uvádí se celkové množství odebraných elektrozařízení skupiny, pro kterou je tabulka č. 1 
vyplňována, v tunách a kusech. Celkové množství se dále rozepíše podle detailnějšího členění 
místa zpětného odběru v tabulce. 
 
Množství odděleně sebraných elektroodpadů od konečných uživatelů celkem – Jedná se o 
elektrozařízení nepocházející z domácností!  
Uvádí se celkové množství sebraných elektroodpadů od všech konečných uživatelů skupiny, 
pro kterou je tabulka č. 1 vyplňována, v tunách a kusech. 
Celkové množství se dále rozepíše podle detailnějšího členění místa odděleně sbíraných 
elektroodpadů v tabulce. 
 
Způsob nakládání s elektrozařízením – uvádí se celkové množství elektrozařízení v tunách a 
kusech, které byly opětovně použity  
 
Způsob nakládání s elektroodpady – uvádí se celkové množství elektroodpadů v tunách a 
kusech s jakými bylo nakládáno uvedenými způsoby. 
 
Důležité: u vývozu do zemí Evropské unie se uvádí  celkové množství vyvezených 
elektroodpadů bez ohledu na způsob nakládání tj. opětovné použití, využití nebo odstranění. 
 
Poznámky: 
 Údaje o množství zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů a nakládání s nimi 

se přebírají z podkladů, na základě kterých je hodnoceno plnění smluvních vztahů (např. podklady pro 
fakturaci) a které lze kontrolnímu orgánu u povinné osoby doložit na místě. 

 Uveďte jiné způsoby zpětného odběru elektrozařízení a/nebo odděleného sběru elektroodpadů, pokud nejsou 
odebírány v místech v tabulce uvedených. 

 Uveďte jiné způsoby nakládání se zpětně odebranými elektrozařízeními a odděleně sebranými 
elektroodpady, pokud s nimi není nakládáno způsoby uvedenými v tabulce, dle možnosti se použije  
kódování  z tabulky č. 3 přílohy č.8 vyhlášky. 

 Hmotnost se uvádí v tunách na tři desetinná místa a množství v kusech. 
 U způsobů nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady se množství uvádí  vždy v tunách a je-li to možné 

i v kusech.  
 V kolonce „List č.“ se uvede pořadí vyplňovaného listu z celkového počtu listů roční zprávy. 
 V kolonce „Počet listů tabulky č. 2“  se uvede celkový počet listů vyplněných pouze k tabulce č.2 
 
   
Vysvětlivky k tabulce č. 3 - Údaje o způsobech nakládání s elektroodpady a partnerech 
Tabulka č. 3 se vyplňuje pro každou skupinu  v souladu s přílohou č. 7 zákona samostatně 
případně na dalších listech. 
Počet vyplněných tabulek č. 2 a č. 3 musí být stejný. 
 
IČ - vyplňuje se identifikační číslo výrobce elektrozařízení, který zprávu zasílá, odpovídající 
údaji uvedenému u výrobce elektrozařízení na první stránce; pokud má oprávněná osoba IČ 
méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.  
Skupina elektrozařízení - vyplňuje se číslo a název skupina elektrozařízení podle přílohy č. 7 
zákona a odpovídající skupině pro kterou je vyplňována tabulka č. 2. 
Ve sloupci 1 -  uvádí se název způsobu nakládání odpovídající tabulce č. 3 přílohy č. 7. Každý 
způsob nakládání se uvádí na samostatném řádku. 
Ve sloupci 2 – uvádí se celkové množství předané jednotlivému partnerovi, uvedenému ve 
sloupci 3. Každý partner s  odpovídajícím množstvím uvedeným ve sloupci 2 se uvádí na 
samostatný řádek. 
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Ve sloupci 3 - partnerem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, které byl díl výrobku 
z použitého výrobku předán k opakovanému použití nebo oprávněná osoba, které byl odpad 
předán k dalšímu nakládání. Uvádí se IČ, obchodní název každé právnické,  fyzické nebo  
oprávněné osoby (příjemce), sídlo provozovny příjemce a kód správního obvodu obce 
s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy,  na kterém se provozovna 
příjemce dílu výrobku nebo příjemce odpadu nachází,  podle číselníků správních obvodů, 
které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb., zveřejněném ve 
sbírce zákonů částka č. 163/2002 Sb., (uvedeném také  na internetových stránkách ČSÚ). 
Důležité – bilančně se součet všech množství uvedených ve sloupci 2, předaných všem 
partnerům pro jeden způsob nakládání, musí rovnat množství stejného způsobu nakládání 
uvedenému v Tabulce č. 1.  
 
Poznámky: 
 

 Hmotnost se uvádí v tunách na tři desetinná místa a množství v kusech. 
 V kolonce „List č.“ se uvede pořadí vyplňovaného listu z celkového počtu listů roční zprávy. 
 V kolonce „Počet listů tabulky č.3“  se uvede celkový počet listů vyplněných pouze k tabulce č.3 

 
Vysvětlivky k tabulce č. 4 - Seznam výrobců, za které je roční zpráva zasílána 
Poř.č. – vyplňuje se pořadové číslo záznamu 
Výrobce - vyplňuje se název výrobce podle § 37g, písm. e) zákona, jak je zapsán v 
obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu 
Evidenční číslo výrobce – Seznam – uvede se číslo přidělené ministerstvem (ve tvaru podle 
Přílohy č. 2 nebo 3) na základě rozhodnutí o zápisu do Seznamu  
IČ - vyplňuje se identifikační číslo výrobce elektrozařízení; pokud má výrobce IČ méně než 
osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.  
Poznámky: 
 

 V kolonce „List č.“ se uvede pořadí vyplňovaného listu z celkového počtu listů roční zprávy. 
 V kolonce „Počet listů tabulky č.4“  se uvede celkový počet listů vyplněných pouze k tabulce č.4 

 
Vysvětlivky k tabulce č. 5 - Plnění povinností podle § 37m odst. 3 zákona 
Sloupec Skupina – čísla značí skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona. 
Do řádku 5a  se uvádí samostatně hodnoty pouze pro výbojky a zářivky, které jsou 
podmnožinou skupiny 5.  
V kolonce „List č.“ se uvede pořadí vyplňovaného listu z celkového počtu listů roční zprávy.  
Výrobce elektrozařízení (výrobce nebo provozovatel kolektivního systému) uvede samostatně 
vypočtené údaje o splnění povinností dle § 37m odst. 3 zákona. 
Údaje v procentech jsou vypočítávány pro jednotlivé způsoby zpracování ve vztahu 
k celkovému množství zpracovaných elektroodpadů v daném roce. 
Celkové množství zpracovaných elektroodpadů – vznikne součtem jednotlivých množství 
uvedených u všech způsobů nakládání v tabulce č. 2 kromě hodnoty u N5, R13 a D15 
(zůstatek na skladu k  31. prosinci). 
Využití – uvede se hodnota v procentech vypočtená z celkového množství zpracovávaných 
elektroodpadů pro způsoby nakládání z tabulky č. 2: materiálové využití (R3, R4, R5, R6, R9, 
R11, N10) a energetické využití (R1) případně doplněná o hodnotu u jiného způsobu 
nakládání spadající pod způsoby využívání odpadů podle přílohy č. 3 zákona.  
Opětovné použití - uvede se hodnota v procentech vypočtená z celkového množství 
zpracovávaných elektroodpadů pro způsob nakládání: opětovné použití (N8) 
Materiálové využití - uvede se hodnota v procentech vypočtená z celkového množství 
zpracovávaných elektroodpadů pro způsoby nakládání: materiálové využití (R3 R4, R5, R6, 
R9, R11, N10) případně doplněná o hodnotu u jiného způsobu nakládání spadající pod 
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způsoby využívání odpadů podle přílohy č. 3 zákona odpovídající charakteru materiálového  
využití. 
 
Vysvětlivky k tabulce č. 6 - Plnění povinností podle dílu 8 zákona 
V kolonce „List č.“ se uvede pořadí vyplňovaného listu z celkového počtu listů roční zprávy. 
Jedná se o poslední list přílohy č. 4 vyhlášky a uvede se do kolonky „Počet listů celkem“ na 
listu č.1.  
Ve sloupci 2 - jsou seřazeny odkazy na § 7,  podle kterých musí být výrobci vypracovány 
samostatné přílohy k Roční zprávě podle § 37h odst. 2 zákona. 
Do sloupce 3  - do jednotlivých řádků se vyplní název přílohy zpracované k příslušnému 
odkazu např. příloha č.1 nebo její název 
Jiné přílohy – uvádí se zde přílohy, které jsou např. komentářem ke zprávě podle § 6. 
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