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Formulář pro změnu nebo výmaz údajů zapsaných v Seznamu 

výrobců elektrozařízení 
 
Žádám o provedení (nehodící se škrtněte): 
 

Změny údajů zapsaných v Seznamu výrobců vepište nové údaje do příslušných kolonek 

Výmaz ze Seznamu výrobců vyplňte celé identifikační údaje 

 
!Pozn.: v případě změny jména, popřípadě jména a příjmení, nebo obchodní firmy, 
adresy místa trvalého pobytu, adresy sídla, právní formy se tento formulář nevyplňuje! 

 
 
Vysvětlivky   
 
Identifikační údaje  

Řádek 1 - vyplňuje se jméno, popř. jména a příjmení (pouze u fyzických osob) nebo obchodní firma výrobce, jak 
je zapsána v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu 
Řádek 2 - zaškrtne se právní forma výrobce, není-li v nabídce, vyplní se její název v řádku 3. 

Identifikační údaje 

1 
Jméno a příjmení 
nebo obchodní firma 

 

2 
Právní forma*  

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

3 jiná  

4 
Sídlo společnosti  
 

 

5 
Adresa místa 
trvalého pobytu (jen 
fyzické osoby) 

 

6 IČ   DIČ 
 
 

Identifikační údaje zahraničního výrobce 

7 
Jméno a příjmení 
nebo název a právní 
forma 

 

8 Adresa sídla  

9 
Zahraniční evidence 
a číslo zápisu 

 

Identifikace statutárního orgánu výrobce 

10 Jméno a příjmení  Podpis  

11 Kontaktní adresa  

12 Funkce  

13 E-mail  

14 Telefon  

15 Fax  

 
16 

 

Použitý způsob 
prodeje 

Internet Kamenné obchody Distributoři/velkoobchody 

Jiný (napište jaký)…. 

17 
Odůvodnění výmazu 
údajů ze Seznamu 
výrobců 
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Řádek 3 - vyplní se jiný název právní formy výrobce, není-li uveden na řádku 2 
Řádek 4 – vyplní se přesná a úplná adresa sídla výrobce – ulice, obec, PSČ 
Řádek 5 – vyplňuje pouze výrobce, který je fyzickou osobou 
Řádek 6 - vyplňuje se identifikační číslo výrobce IČ a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla výrobci 
přidělena. Pokud má výrobce IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. 
 
Identifikační údaje zahraničního výrobce 

Vyplňují se pouze v případě, že návrh na zápis podává pověřený zástupce podle §37q odst. 1 nebo odst. 2 
zákona1 
V řádcích 7 až 9 - se vyplní identifikační údaje vztahující se k zahraničnímu výrobci podle §37g písm. e) bodu 4 
zákona nebo osobě podle §37q odst. 2 věty první zákona, kteří si v České republice určili pověřeného zástupce. 
Řádek 9 -  uvede se evidence, do které je zahraniční osoba zapsána, je-li zapsána, a číslo zápisu 
 
Identifikace statutárního orgánu výrobce 

V řádcích 10-15 se vyplňují požadované údaje vztahující se ke statutárnímu orgánu výrobce a podpis statutárního 
orgánu. Je-li výrobce fyzická osoba, vyplní vlastní údaje a připojí svůj podpis. 
Řádek 16 – nehodící se možnosti škrtněte, do kolonky Jiný vepište všechny způsoby prodeje, pokud jsou odlišné 
od nabízených možností 
Řádek 17 – vyplňují se důvody žádosti o výmaz ze Seznamu výrobců 
Podpis – podpis statutárního orgánu výrobce podávajícího návrh na zápis do Seznamu. Podpis může být 
nahrazen plnou mocí danou výrobcem pověřené právnické osobě. 
 

 
 

Způsob značení výrobků 
 

V příloze č. 1 a/nebo 2 se vyplňuje způsob značení elektrozařízení. 
 
Příloha č. 1 - Formulář se vyplňuje v případě, že všechna elektrozařízení (druh/značka), která byla uvedena na 

trh po 13. 8. 2005, jsou označena stejným způsobem. 
 
Příloha č. 2 - Formulář se vyplňuje v případě, jsou-li elektrozařízení (druh/značka) uvedená na trh po 13. 8. 2005 

značena rozdílně. Pro každý způsob značení elektrozařízení (podle data výroby, značka pro identifikaci výrobce, 
značení pro účely zpětného odběru) se uvede druh/značka elektrozařízení, které jsou takto označeny. 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 -  Formulář pro jednotný způsob značení pro všechny výrobky uváděné na trh (vypisují se pouze 

značky) 
 
Příloha č. 2 - Formulář pro rozdílný způsob značení jednotlivých výrobků (podle způsobu značení je nutné uvést 

výrobek/značka elektrozařízení uvedených na trh po 13. 8. 2005) 

                                                 
1 1 § 37q, odstavec 1 – za plnění povinností zahraničního výrobce odpovídá pověřený zástupce, kterého si 

zahraniční výrobce za tímto účelem určil na základě písemného pověření; odstavec 2 – osoba usazená v jiném 

členském státě Evropské unie, která v České republice uvádí elektrozařízení na trh, nejde-li o zahraničního 

výrobce podle odstavce 1, si může určit na základě písemného pověření svého pověřeného zástupce za účelem 

plnění povinností výrobce. Pověřený zástupce podle věty první odpovídá za plnění těchto povinností od 

okamžiku jeho zápisu do Seznamu podle § 37i. Osoba podle věty první je povinna informovat své odběratele o 

určení, změně a odvolání pověřeného zástupce. 
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Formulář 
pro jednotný způsob značení pro všechna elektrozařízení uváděná 

na trh (vypisují se pouze značky) 
 

 
 
* Pozn.: nehodící se škrtněte 

 
 
 
 

Název výrobce (jak je zapsán v obchodních rejstříku 
nebo v živnostenském listu) 

 

Značky elektrozařízení uvedených na trh                         
po 13. 8. 2005 

 

 

 
Způsob značení 
elektrozařízení 

(značení výrobce, datum 
uvedení na trh) 

- včetně označení 
elektrozařízení pro účely 

zpětného odběru elektrozařízení 
a odděleného sběru 

elektroodpadů 
 

Označení 
výrobce 
elektrozařízení* 
 

a) vyznačením jména                
a příjmení, nebo obchodní 
firmy 

Ano Ne 

b) uvedením značky, pod 
kterou výrobce dováží nebo 
uvádí elektrozařízení na trh 
a kterou uvede v návrhu na 
zápis 

Ano Ne 

c) evidenčním číslem 
výrobce v Seznamu 

Ano Ne 

Označení 
elektrozařízení 
uvedené na trh 
po datu               
13. srpna 2005* 

a) vyznačení uvedení data 
uvedení na trh 

Ano Ne 

b) vyznačením symbolu 
„08/05“ Ano Ne 

c) vyznačení grafického 
symbolu dle vzoru č. 1, 
uvedené v příloze č. 8 této 
vyhlášky 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano Ne 

Značení se nachází* 

Přímo na zařízení ANO NE 

Jiný způsob – pokud velikost nebo vlastnosti, 
jako funkčnost výrobku, má za následek, že 
značení nemůže být umístěno na výrobků 
(možnosti dle normy ČSN EN 50 419, kap. 4.3) 

ANO NE 
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Formulář   
pro rozdílný způsob značení jednotlivých výrobků (podle způsobu 
značení je nutné uvést výrobek/značka elektrozařízení uvedených 

na trh po 13. 8. 2005) 
 

Název výrobce (jak je zapsán v obchodních rejstříku 
nebo v živnostenském listu) 

 

 

 
Způsob značení 
elektrozařízení 

(značení výrobce, datum 
uvedení na trh) 

- včetně označení 
elektrozařízení pro účely 

zpětného odběru elektrozařízení 
a odděleného sběru 

elektroodpadů 
 

Označení 
výrobce 
elektrozařízení* 
 

a) vyznačením jména                 
a příjmení, nebo obchodní 
firmy 

Ano Ne 

b) uvedením značky, pod 
kterou výrobce dováží nebo 
uvádí elektrozařízení na trh 
a kterou uvede v návrhu na 
zápis 

Ano Ne 

c) evidenčním číslem 
výrobce v Seznamu 

Ano Ne 

Označení 
elektrozařízení 
uvedené na trh 
po datu               
13. srpna 2005* 

a) vyznačení uvedení data 
uvedení na trh 

Ano Ne 

b) vyznačením symbolu 
„08/05“ Ano Ne 

c) vyznačení grafického 
symbolu dle vzoru č. 1, 
uvedené v příloze č. 8 této 
vyhlášky 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano Ne 

Značení se nachází* 

Přímo na zařízení ANO NE 

Jiný způsob – pokud velikost nebo vlastnosti, 
jako funkčnost výrobku, má za následek, že 
značení nemůže být umístěno na výrobků 
(možnosti dle normy ČSN EN 50 419, kap. 4.3) 

ANO NE 

* Pozn.: nehodící se škrtněte 
 

Tento způsob značení je používán pro níže uvedené výrobky/značky uvedené na trh  po 13. 8. 
2005 

Druh výrobku (např. pračka, myčka apod.) Značka (viz. označení výrobce) 
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Seznam a popis elektrozařízení 
 

Skupina Podskupina 
Uvádí 

na 

trh** 

B2C 

** 

B2B  

** 

1. Velké domácí 
spotřebiče 

1.1. Velká chladící zařízení 
   

1.2. Chladničky, kombinace a mrazničky 
   

1.3. Mrazničky 
   

1.4. Ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, 
uchovávání a skladování potravin 

   

1.5. Pračky 
   

1.6. Sušičky 
   

1.7. Myčky nádobí 
   

1.8. Pečící zařízení 
   

1.9. Elektrické sporáky 
   

1.10. Elektrické plotny 
   

1.11. Mikrovlnné trouby 
   

1.12. Ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému 
zpracování potravin    

1.13. Elektrická topidla 
   

1.14. Elektrické radiiátory 
   

1.15. Ostatní velká zařízení pro vytápění místnosti, lůžek a 
sedacího nábytku 

   

1.16. Elektrické ventilátory velké 
   

1.17. Klimatizační zařízení 
   

1.18. Ostatní ventilační, odsávací a klimatizační zařízení 
   

1.19. Ostatní velké domácí spotřebiče v jiné skupině 
neuvedené    

2. Malé domácí 
spotřebiče 

2.1. Vysavače 
   

2.2. Čistící stroje na koberce 
   

2.3. Ostatní zařízení pro čištění 
   

2.4. Zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému 
zpracování textilu    

2.5. Žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, 
mandlování a další péči o oděvy  

   

2.6. Topinkovače 
   

2.7. Fritovací hrnce 
   

2.8. Mlýnky, kávovar a zařízení pro otevírání nebo uzavírání 
nádob nebo obalů 
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2.9. Elektrické nože 
   

2.10. Spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění 
zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo    

2.11. Hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace 
nebo registrace času 

   

2.12. Váhy 
   

2.13. Elektrické ventilátory malé 
   

2.14. Ostatní malé domácí spotřebiče v jiné skupině 
neuvedené    

3. Zařízení 
informačních 
technologií a 
telekomun. 
zařízení 
 

3.1. Velké sálové počítače, servery 
    

3.2. Minipočítače 
    

3.3. Tiskové jednotky (samostatné centrální tiskárny) 
    

3.4. Osobní počítače 
    

3.5. Laptopy (včetně základní procesorové jednotky, myší, 
monitorů a klávesnic) 
    

3.6. Notebooky 
    

3.7. Elektronické diáře 
    

3.8. Tiskárny 
    

3.9. Kopírovací zařízení, multifunkční zařízení, skenery 
    

3.10. Elektrické a elektronické psací stroje  
    

3.11. Kapesní a stolní kalkulačky  
    

3.12. Ostatní výrobky nebo zařízení pro sběr, ukládání, 
zpracování prezentací nebo sdělování informací 
elektronickým způsobem v jiné podskupině neuvedené    

3.13.Uživatelské terminály a systémy 
    

3.14. Dálnopisy 
    

3.15. Faxy 
    

3.16. Telefony 
    

3.17. Telefonní automaty 
    

3.18. Bezdrátové telefony a vysílačky 
    

3.19. Mobilní telefony a GSM moduly 
    

3.20. Záznamníky 
    

3.21. Ostatní výrobky nebo zařízení pro přenos zvuku, 
obrazu a jiných informací pomocí telekomunikací v jiné 
podskupině neuvedené    

4a. 4.1. Rádiové soupravy (radiobudíky, radiomagnetofony) 
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Spotřebitelská 
zařízení 
 

 

4.2. Televizory  
   

4.3. Videokamery  
   

4.4. Videorekordéry  
   

4.5. Hifi rekordéry  
   

4.6. Audiozesilovače  
   

4.7. Hudební nástroje  
   

4.8. Ostatní výrobky nebo zařízení pro účely záznamu nebo 
reprodukce zvuku nebo obrazu, včetně signálů nebo 
technologií pro šíření zvuku nebo obrazu jiných než 
telekomunikací (spotřebitelská zařízení) v jiné podskupině 
neuvedené    

5. Osvětlovací 
zařízení 

5.1. Svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností 
(Světelné zdroje s výjimkou přímo žhavených žárovek, 
svítidla s LED diodami a svítidla bez LED diod)    

5.2. Lineární (trubicové) zářivky    

5.3. Kompaktní zářivky    

6. Elektrické a 
elektronické 
nástroje 

6.1. Vrtačky 
   

6.2. Pily 
   

6.3. Šicí stroje kromě zařízení používaných v 
domácnostech spadajících pod skupinu 2 

   

6.4. Zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, 
řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, 
skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a 
dalších materiálů    

6.5. Nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo 
pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné 
účely    

6.6.  Nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití 
   

6.7. Zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování 
tekutých nebo plynných látek jinými způsoby 

   

6.8. Nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti 
   

6.9. Ostatní elektrické a elektronické nástroje v jiné 
podskupině neuvedené 

   

7. Hračky, 
vybavení pro 
volný čas a 
sporty 

7.1. Elektrické vláčky nebo soupravy závodních autíček 
(Autodráhy, železnice, RC modely elektrické, doplňky a 
příslušenství)    

7.2.Ruční ovladače videoher 
   

7.3.Videohry (Kapesní digitální hry, herní konzole) 
   

7.4.Počítače pro cyklistiku, potápění, běh, veslování apod. 
   

7.5.Sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými 
součástmi (Trenažery, sportovní doplňky) 

   

7.6..Výherní mincovní  automaty 
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7.7 ostatní hračky, vybavení pro volný čas a sport v jiné 
podskupině neuvedené (Elektrické a elektronické hračky 
bez LED displeje i s LED displejem)    

8. Lékařské 
přístroje 

8.1.používané v radioterapii    

8.2. používané v kardiologii    

8.3. používané v hemodialýze    

8.4. používané v respirační a anesteziologické praxi    

8.5. používané v nukleární medicíně    

8.6. používané v in-vitro diagnostice    

8.7. používané k analýze fyziologických funkcí    

8.8. používané k mrazení pro účely poskytování zdravotní 
péče    

8.9. používané k diagnostice ultrazvukem    

8.10. používané v dalších činnostech, jako je zjišťování, 
prevence, monitorování, ošetření, zmírnění onemocnění, 
zranění nebo postižení v jiné podskupině neuvedené    

9. Přístroje pro 
monitorování a 
kontrolu 
 

 

9.1. Detektory kouře    

9.2.Regulátory topení    

9.3. Termostaty     

9.4. Přístroje pro měření, vážení nebo seřizování pro 
domácnost nebo užívané jako laboratorní zařízení    

9.5. Ostatní monitorovací a kontrolní přístroje používané 
v průmyslových zařízeních (např. v kontrolních panelech)    

9.6. Ostatní přístroje pro monitorování a kontrolu v jiné 
podskupině neuvedené    

10. Výdejní 
automaty 

10.1. Výdejní automaty na horké nápoje    

10.2. Výdejní automaty na horké nebo chlazené lahve nebo 
konzervy    

10.3. Výdejní automaty na tuhé výrobky    

10.4. Výdejní automaty na peníze    

10.5. Veškerá zařízení, která vydávají automaticky všechny 
druhy výrobků v jiné podskupině neuvedená    

Seznam a popis elektrozařízení 
 

  

Uvádí se údaje o elektrozařízeních, která výrobce uvádí na trh v České republice, tzn. poprvé převede 
na území České republiky za účelem distribuce tohoto zařízení. Dále pak, zda tato elektrozařízení jsou 
určeny pro domácnost (B2C)  nebo pro konečného uživatele -  profesionální zařízení (B2B) dle definice 
§ 37g, zákona o odpadech v platném znění. 
V řádcích se vyplňují údaje pro jednotlivé skupiny a podskupiny elektrozařízení. 
**Do prázdných kolonek udělejte křížek u podskupin elektrozařízení, které vaše společnost uvádí na 
trh v České republice. 

 
  

 


