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Vedení evidence zpětného odběru elektrozařízení 

A. Kdo eviduje a prostřednictvím jakého formuláře?  

1. Výrobci plnící své povinnosti individuálně, solidárně či kolektivními systémy – Roční 

zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadů dle 

přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o 

nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)  

2. Zpracovatelé elektroodpadů – Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování 

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 8 k vyhlášce 

č. 352/2005 Sb. 

B. Jak eviduje? 

a) Výrobce 

Vyplní Roční zprávu, kde v jednotlivých tabulkách uvedou údaje o množství výrobků 

uvedených na trh a o množství zpětně odebraných a odděleně sebraných elektrozařízení 

a elektroodpadů. Do tabulky č. 3 uvedou pro každou elektroskupinu zvlášť (příloha č. 4 

vyhlášky č. 352/2005 Sb.) údaje o konečných způsobech nakládání s elektroodpady 

a partnerech, kterým bylo elektrozařízení, elektroodpad nebo jeho díl předán 

k opakovanému použití nebo k dalšímu nakládání. Dále vyplní seznam subjektů, za které je 

Roční zpráva podávána (tabulka č. 4 přílohy) a připojí přílohy dle zákona.  

b) Zpracovatel elektrozařízení (oprávněná osoba) 

V rámci zpětného odběru přebírají od svozových společností elektrozařízení pod kódem 

nakládání BN30 (dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady). V této chvíli se z převzatého elektrozařízení stává elektroodpad (odst. 8 § 38 

zákona o odpadech). 

V případě, že dochází ke zpracování tohoto elektroodpadu, je třeba v evidenci použít kód 

nakládání BN18. Následně vzniklé odpady z rozebraných elektrozařízení se evidují pod kódem 

nakládání A00 jako vlastní produkce. 

Příklad: Zpracovatelské zařízení přijalo od svozové společnosti kolektivního systému 1 t vyřazených 

elektrospotřebičů pod katalogovým číslem 16 02 14. Do evidence uvede tato elektrozařízení pod 

kódem nakládání BN30 a dále (pokud rozebírá daný elektroodpad) pod kódem BN18 (viz obrázek). 

 

Obr. č. 1 Evidence převzetí zpětně odebraných výrobků do zpracovatelského zařízení ve formuláři dle př. č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb. 
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Tato 1 t elektroodpadu byla postupně zpracována a vznikly jednotlivé odpady: 

 

Obr. č. 2 Evidence zpracování elektroodpadu ve formuláři dle př. č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb. 

Důležité - bilančně, pro jednu skupinu elektroodpadů a jeden druh odpadu nebo jedno číslo odpadu 

vzniklého zpracováním elektroodpadů (tabulka č. 1 přílohy č. 8 vyhlášky – odpady vzniklé 

zpracováním elektroodpadů – odpady skupiny 50) se součet všech celkových množství uvedených ve 

sloupci 6 musí rovnat součtu všech množství jednoho druhu odpadu nebo jednoho čísla odpadu 

(skupina 50) uvedených ve sloupci 7, včetně zůstatků na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku. 

 


