Příloha č. 1 Smlouva o kolektivním plnění

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení
Identifikační údaje:
1
2
3
4

výrobce

pověřená osoba

Jméno a příjmení
nebo obchodní firma

Právní forma*

a.s.

s.r.o.

v.o.s.

k.s.

družstvo

fyzická osoba

jiná

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/pověřené osoby
10

Jméno a příjmení

11

Kontaktní adresa

12

Funkce

13

E-mail

14

Telefon

15

Fax

16

Použitý způsob
prodeje

Podpis

Internet

Kamenné obchody

Distributoři/velkoobchody

Jiný (napište jaký)….

Vysvětlivky
Identifikační údaje – vyberte variantu výrobce nebo pověřená osoba a nehodící se škrtněte
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.
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.
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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/pověřené osoby
V řádcích 10-13 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.
Podpis – podpis statutárního orgánu výrobce podávajícího návrh na zápis do Seznamu. Podpis může být
nahrazen plnou mocí danou výrobcem pověřené právnické osobě.
Řádek 16 – nehodící se možnosti škrtněte, do kolonky Jiný vepište způsob prodeje, pokud je odlišný od
nabízených možností

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)

§ 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.
1
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Formulář
pro jednotný způsob značení pro všechna elektrozařízení uváděná
na trh (vypisují se pouze značky)
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
Označení
uvedení na trh)
výrobce
- včetně označení
elektrozařízení*
elektrozařízení pro účely
zpětného odběru elektrozařízení
a odděleného sběru
elektroodpadů

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

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

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

Značení se nachází*

a) vyznačením jména
a příjmení, nebo obchodní
firmy

* Pozn.: nehodící se škrtněte
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b) uvedením značky, pod
kterou výrobce dováží nebo
uvádí elektrozařízení na trh
a kterou uvede v návrhu na
zápis
c) evidenčním číslem
výrobce v Seznamu
a) vyznačení uvedení data
uvedení na trh
b) vyznačením symbolu
„08/05“
c) vyznačení grafického
symbolu dle vzoru č. 1,
uvedené v příloze č. 8 této
vyhlášky
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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
Označení
uvedení na trh)
výrobce
- včetně označení
elektrozařízení*
elektrozařízení pro účely
zpětného odběru elektrozařízení
a odděleného sběru
elektroodpadů

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

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

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

Značení se nachází*

a) vyznačením jména
a příjmení, nebo obchodní
firmy
b) uvedením značky, pod
kterou výrobce dováží nebo
uvádí elektrozařízení na trh
a kterou uvede v návrhu na
zápis
c) evidenčním číslem
výrobce v Seznamu
a) vyznačení uvedení data
uvedení na trh
b) vyznačením symbolu
„08/05“
c) vyznačení grafického
symbolu dle vzoru č. 1,
uvedené v příloze č. 8 této
vyhlášky

* 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)

4

Příloha č. 1 Smlouva o kolektivním plnění

Seznam a popis elektrozařízení
Skupina

Podskupina

1. Zařízení pro

1.1. Chladničky

tepelnou
výměnu

1.2. Mrazničky

Uvádí
na
trh**

1.3. Zařízení automaticky poskytující chlazené výrobky
1.4. Klimatizační zařízení
1.5. Odvlhčovací zařízení
1.6. Tepelná čerpadla

2. Obrazovky,
monitory a
zařízení
obsahující
obrazovky o
ploše větší než
100 cm2

1.7. Radiátory obsahující olej a jiná zařízení pro tepelnou
výměnu využívající k tepelné výměně jiné kapaliny než
vodu
1.8. Ostatní zařízení pro tepelnou výměnu v jiné podskupině
neuvedená
2.1. Obrazovky
2.2. Televize
2.3. LCD fotorámečky
2.4. Monitory
2.5. Laptopy
2.6. Notebooky
2.7. Ostatní zařízení v jiné podskupině neuvedená

3. Světelné

3.1. Přímé (trubicové) zářivky

zdroje
3.2. Kompaktní zářivky

3.3. Zářivky

3.4. Vysoce intenzivní výbojky, včetně 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
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B2C
**

B2B
**
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4. Velká zařízení, 4a Velká zařízení kromě solárních panelů

jejichž kterýkoli
vnější rozměr
přesahuje 50 cm

4.1. Pračky
4.2. Sušičky
4.3. Myčky nádobí
4.4. Vařiče a pečící trouby
4.5. Elektrické sporáky
4.6. Elektrické varné desky
4.7. Svítidla
4.8. Zařízení reprodukující zvuk či obraz
4.9. Hudební zařízení (kromě kostelních varhan)
4.10. Zařízení používaná k pletení a tkaní
4.11. Velké sálové počítače
4.12. Velké tiskárny
4.13. Kopírovací zařízení
4.14. Velké výherní mincovní automaty
4.15. Velké zdravotnické prostředky
4.16. Velké přístroje pro monitorování a kontrolu
4.17. Velké výdejní automaty na výrobky a peníze
4.18. Ostatní velká zařízení v jiné podskupině neuvedená
4b Solární panely

5. Malá zařízení,

jejichž žádný
vnější rozměr
nepřesahuje 50
cm

5.1. Vysavače

5.2. Stroje na čištění koberců

5.3. Šicí stroje

5.4. Svítidla
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5.5. Mikrovlnné trouby

5.6. Ventilační zařízení

5.7. Žehličky

5.8. Opékače topinek

5.9. Elektrické nože

5.10. Elektrické konvice

5.11. Hodiny a hodinky

5.12. Elektrické holicí strojky

5.13. Váhy

5.14. Přístroje pro péči o vlasy a tělo

5.15. Kalkulačky

5.16. Rozhlasové přijímače

5.17. Videokamery

5.18. Videorekordéry

5.19. Hi-fi zařízení

5.20. Hudební nástroje

5.21. Zařízení reprodukující zvuk či obraz

5.22. Elektrické a elektronické hračky
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5.23. Sportovní vybavení

5.24. Počítače pro cyklistiku, potápění, běh, veslování a

podobné aktivity
5.25. Detektory kouře

5.26. Regulační ventily topení, termostaty

5.27. Malé elektrické a elektronické nástroje

5.28. Malé zdravotnické prostředky

5.29. Malé nástroje pro monitorování a kontrolu

5.30. Malé výdejní automaty na výrobky

5.31. Malá zařízení s vestavěnými solárními panely

5.32. Ostatní malá zařízení v jiné podskupině neuvedená
6. Malá zařízení

informačních
technologií a
telekomunikační
zařízení, jejichž
žádný vnější
rozměr
nepřesahuje 50
cm

6.1. Mobilní telefony
6.2. GPS navigace
6.3. Kapesní kalkulačky
6.4. Routery
6.5. Osobní počítače
6.6. Tiskárny
6.7. Telefony
6.8. Ostatní malá zařízení informačních technologií a

telekomunikačních zařízení 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.
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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.
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