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„Zákonem“ se rozumí zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Provozovatel zařízení na zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů v této příloze vyplňuje zároveň produkci 
a nakládání se všemi odpady a již nevyplňuje přílohu č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách na tři desetinná místa. 
IČO - vyplňuje se identifikační číslo provozovatele zařízení ke zpracování elektroodpadů; pokud je IČO méně než 
osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. 
IČZÚJ - vyplňuje se identifikační číslo základní územní jednotky obce, v jejímž správním obvodě má provozovatel 
zařízení ke zpracování elektroodpadů sídlo nebo v jejímž správním obvodě se nachází provozovna provozovatele 
zařízení ke zpracování elektroodpadů. Číslo se uvádí podle jednotného číselníku obcí ČR vydaného Českým 
statistickým úřadem. 
Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo území, na němž je vykonávána 
přenesená působnost městských částí hl. m. Prahy, kde má provozovatel zařízení ke zpracování elektroodpadů sídlo 
nebo na jehož správním území je samostatná provozovna provozovatele zatížení ke zpracování elektroodpadů 
provozována, podle číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem. 
Identifikační číslo zařízení (IČZ) - vyplní se identifikační číslo zařízení přidělené krajským úřadem (zařízení podle § 14 
odst. 1 nebo 2 zákona, včetně zařízení, u kterého byl souhlas k provozování nahrazen integrovaným povolením podle 
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů). 
K listu č. 1 - Identifikace oprávněné osoby 
Oprávněná osoba - vyplňuje se obchodní firma osoby oprávněné k provozování zařízení k nakládání s odpady tak, jak je 
zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě její název. V případě podnikající fyzické osoby nezapsané v obchodním 
rejstříku se vyplní její jméno, popřípadě jména, a příjmení. Dále se vyplňuje úplná adresa sídla oprávněné osoby. 
Celkový počet provozoven oprávněné osoby - uvádí se celkový počet samostatných provozoven, které má oprávněná 
osoba na území ČR. Toto číslo je shodné s počtem podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady ve vykazovaném 
roce. 
Datum vyhotovení hlášení - uvádí se datum vyhotovení hlášení ve formátu DD.MM.RR. 
Samostatná provozovna - rozumí se provozovna podle § 17 odst. 1 živnostenského zákona. Provozovna musí být vedle 
označení vyžadovaného živnostenským zákonem označena také identifikačním číslem zařízení, k němuž může být 
připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení. Dále se vyplňuje úplná adresa samostatné provozovny. 
Podpis - do formuláře lze vložit elektronický podpis podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
K listu č. 2 - Hlášení o sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů včetně hlášení o produkci a 
nakládání s odpady za vykazovaný rok 
Sloupec 1 - uvádí se pořadové číslo druhu (kódu) odpadu 
Sloupec 2 - uvádí se katalogové číslo odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů). 
Sloupec 3 - uvádí se kategorie odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů). 
Sloupec 4 - uvádí se název druhu odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů). U odpadů končících na 
dvojčíslí „99 (odpady jinak blíže neurčené)“ se uvede bližší popis odpadu (např. technický nebo běžně užívaný název). 
Sloupec 5 - do kalendářního roku 2018 (včetně) se uvádí označení skupiny elektrozařízení dle tabulky č. 1, do které 
zpracovávané elektrozařízení patří nebo ze které byl druh odpadu přepracováním získán. Od kalendářního roku 2019 se 
uvádí čísla skupin elektrozařízení podle přílohy č. 7 části II zákona. Tento sloupec se vyplňuje pouze v případě příjmu a 
zpracování elektroodpadů. 
Sloupec 6 - ke každému druhu odpadu (katalogové číslo odpadu) je nutno údaj o celkovém množství produkce nebo 
převzetí nebo zůstatku odpadu ve skladu uvést ve sloupci 6 na samostatném řádku. Na samostatném řádku se uvádí 
vždy celkové množství: 
a) jednoho druhu odpadu vyprodukovaného provozovatelem zařízení, s kódem A00 ve sloupci 8. Za vyprodukovaný 
odpad se považuje i odpad vzniklý úpravou nebo přepracováním převzatého odpadu, pokud vznikl jiný druh odpadu, 
než byl původní, 
b) převzatého odpadu jednoho druhu, které bylo odebráno od jednoho původce nebo oprávněné osoby, s kódem B00 ve 
sloupci 8, 
c) jednoho druhu odpadu, které bylo převedeno ze skladu z předchozího roku, s kódem C00 ve sloupci 8, 
d) převzatého zpětně odebraného některého výrobku nebo zpětně odebraných elektrozařízení od právnické osoby nebo 
fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k nebo § 38 zákona, nebo převzetí odpadů 
od nepodnikajících fyzických osob -občanů s kódem BN30 ve sloupci 8, 
e) dovezeného nebo přepraveného odpadu z členského státu EU s kódem BN6 nebo BN16 ve sloupci 8. 
Sloupec 7 - uvádí se celkové množství jednoho druhu odpadu podle jednotlivých způsobů nakládání dle tabulky č. 2, 
odpovídající způsobu nakládání uvedenému ve sloupci 8, a to pro každý způsob nakládání na zvláštní řádek. 
Součet všech celkových množství uvedených ve sloupci 6 se musí rovnat součtu všech množství dle jednotlivých 
způsobů nakládání, včetně zůstatku na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku, uvedených ve sloupci 7. 
Sloupec 8 - uvádí se kódy nakládání dle tabulky č. 2 skutečně provedených jednotlivých způsobů nakládání s odpady s 
množstvím uvedeným ve sloupci 7. 

http://www.fulsoft.cz/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTq9cW1BaCVhDHrGejgVcvIkCD-vMUnwPlw
http://www.fulsoft.cz/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTq9cW1BaCVhDXSLkG4GloL8CD-vMUnwPlw
http://www.fulsoft.cz/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTukMFWVplTc1MTjK3OytxYgCD-vMUnwPlw
http://www.fulsoft.cz/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTnSy6WrdQ6E2IowcJhArvqsCD-vMUnwPlw
http://www.fulsoft.cz/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTq9cW1BaCVhDvVTVYKlupL0CD-vMUnwPlw
http://www.fulsoft.cz/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTq9cW1BaCVhDvVTVYKlupL0CD-vMUnwPlw
http://www.fulsoft.cz/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTq9cW1BaCVhDvVTVYKlupL0CD-vMUnwPlw


 Příručka pro oblast životního prostředí

 

B – nakládání s odpady Datum vydání: prosinec 2014 Část B, příloha č. 41, strana 3
 

Partner - souhrnné označení pro původce nebo oprávněnou osobu a jejich provozovnu nebo nepodnikající fyzickou 
osobu, od kterých byl odpad nebo zpětně odebraný výrobek převzat oprávněnou osobou, nebo oprávněnou osobu a její 
provozovnu, které byl odpad nebo zpětně odebraný výrobek předán k dalšímu využití nebo odstranění. 
Sloupec 9 - vyplňují se požadované údaje o provozovně partnera. V případě převzetí odpadu nebo zpětně odebraného 
výrobku od nepodnikající fyzické osoby se uvede název a IČZÚJ obce, ve které byl odpad vyprodukován nebo zpětně 
odebraný výrobek odevzdán. V případě předání odpadu oprávněné osobě za účelem dalšího využití nebo odstranění 
nebo převzetí odpadu od oprávněné osoby se uvádí TČO oprávněné osoby, pokud bylo přiděleno, a název, adresa a 
IČZÚJ každé provozovny oprávněné osoby. Při předání nebo převzetí odpadu, kde partnerem je provozovatel zařízení 
podle § 14 odst. 1 nebo 2 nebo § 33b odst. 1 zákona, se uvádí i identifikační číslo zařízení (IČZ) přidělené krajským 
úřadem. Neuvádí se přepravce. V případě dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy odpadu se uvede kód státu podle 
ČSN ISO 3166 Kódy pro názvy zemí, oddíl 1, kód A-2 a název státu dovozu nebo vývozu. 
Sloupec 10 - v případě potřeby je možné vložit poznámku. 
   
TABULKA č. 1 - Skupiny elektrických a elektronických zařízení* 
  
Číslo skupiny Označení 

skupiny 
Název skupiny 

1. V Velké domácí spotřebiče 

2. M Malé domácí spotřebiče 

3. T Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 

4a. S Spotřebitelská zařízení 

4b. P Solární panely 

5. O Osvětlovací zařízení 

5a. Z Výbojky a zářivky 

6. N Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových 
nástrojů) 

7. H Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 

8. L Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků) 

9. K Přístroje pro monitorování a kontrolu 

10. D Výdejní automaty 
* Tabulka č. 1 se použije do kalendářního roku 2018 (včetně). Od kalendářního roku 2019 se pro účely značení skupin 
elektrozařízení použijí čísla skupin podle přílohy č. 7 části II zákona. 
   
TABULKA č. 2 - Nakládání s odpady 
  
Původ odpadů Kód Množství 

odpadu +/- 
Partner 

Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad) A00 (+) NE 

Odpad převzatý od původce jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, 
shromažďování), nebo jiné provozovny 

B00 (+) ANO 

Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1. 
lednu vykazovaného roku) 

C00 (+) NE 

Způsob nakládání 

Využívání odpadů 

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k 
výrobě energie 

XR1 (-) NE 

Získání /regenerace rozpouštědel XR2 (-) NE 

Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako 
rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování a 
biologickou dekontaminaci) 

XR3 (-) NE 

Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin XR4 (-) NE 

Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů XR5 (-) NE 

Regenerace kyselin a zásad XR6 (-) NE 

Obnova látek používaných ke snižování znečištění XR7 (-) NE 
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Získání složek katalyzátorů XR8 (-) NE 

Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů XR9 (-) NE 

Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje 
ekologii 

XR10 (-) NE 

Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených 
pod označením R1 až R10 

XR11 (-) NE 

Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod 
označením R1 až R11 

XR12 (-) NE 

Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod 
označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku 
před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného roku 

XR13 (-) NE 

Odstraňování odpadů 

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) XD1 (-) NE 

Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či 
kalů v půdě, apod.) 

XD2 (-) NE 

Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, 
solných komor nebo prostor přírodního původu, apod.) 

XD3 (-) NE 

Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů 
nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun, apod.) 

XD4 (-) NE 

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do 
oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od 
okolního prostředí, apod.) 

XD5 (-) NE 

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 
produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z 
postupů uvedených pod označením D1 až D12 

XD8 (-) NE 

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž 
konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují 
některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. 
odpařování, sušení, kalcinace) 

XD9 (-) NE 

Spalování na pevnině XD10 (-) NE 

Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) XD12 (-) NE 

Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z 
postupů uvedených pod označením D1 až D12 

XD13 (-) NE 

Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před 
jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až 
D13 

XD14 (-) NE 

Skladování materiálů před jejich odstraněním některým z postupů 
uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování 
na místě vzniku před shromážděním potřebného množství) k 31. prosinci 
vykazovaného roku 

XD15 (-) NE 

Ostatní 

Využití odpadů s výjimkou využívání kalů podle vyhlášky č. 382/2001 
Sb. na terénní úpravy apod. 

XN1 (-) NE 

Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě XN2 (-) ANO 

Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné 
provozovně 

XN3 (-) ANO 

Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku XN5 (-) NE 

Přeshraniční přeprava odpadu z členského státu EU do ČR BN6 (+) ANO 

Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR XN7 (-) ANO 

Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití XN8 (-) ANO 

Zpracování autovraku XN9 (-) NE 

Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“) XN10 (-) ANO 

Využití odpadu na rekultivace skládek XN11 (-) NE 

http://www.fulsoft.cz/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTq9cW1BaCVhDpp7-j7WzAFYCD-vMUnwPlw
http://www.fulsoft.cz/?uniqueid=OhwOuzC33qe_hFd_-jrpTq9cW1BaCVhDpp7-j7WzAFYCD-vMUnwPlw
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Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky XN12 (-) NE 

Kompostování XN13 (-) NE 

Biologická dekontaminace XN14 (-) NE 

Protektorování pneumatik XN15 (-) NE 

Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU BN16 (+) ANO 

Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU XN17 (-) ANO 

Zpracování elektroodpadu XN18 (-) NE 

Převzetí zpětně odebraných některých výrobků nebo zpětně odebraných 
elektrozařízení od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k 
podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k nebo § 38 zákona, 
první převzetí auto vraku, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí 
dle § 37b zákona nebo převzetí odpadů od nepodnikajících fyzických 
osob - občanů 

BN30 (+) ANO 

Odpad po úpravě, když nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu BN40 (+) NE 

Inventurní rozdíl - vyrovnání nedostatku odpadu XN50 (+) NE 

Inventurní rozdíl - vyrovnání přebytku odpadu XN53 (-) NE 

Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. XN60 (+) NE 

Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. XN63 (-) NE 
 
K tabulce č. 2 - Nakládání s odpady 
Způsob původu odpadu se označuje třímístným kódem. 
Původ odpadu: 
A00 = pro vlastní odpad (vyprodukovaný) 
B00 = pro odpad převzatý 
C00 = pro odpad odebraný ze zásob z předchozího roku 
Způsoby nakládání: 
Pro kódování způsobů nakládání se používá kód dle tabulky č. 2, přičemž se rozlišuje nakládání dle původu odpadu. 
Způsob nakládání s odpady se označuje kódem (XYZ), jehož první písmeno označuje původ odpadu, další písmeno a 
číslice znamenají kód způsobu nakládání s odpadem. 
Způsob nakládání: 
X = A = pro vlastní odpad 
X = B = pro odpad převzatý 
X = C = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku 
to znamená že: 
AYZ = vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ 
BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ 
CYZ = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku, se kterým bylo naloženo způsobem YZ 
Přičemž dle Tabulky způsobů nakládání: 
Y = 0 nebo R nebo D nebo N 
Z = 0 nebo poslední číslo třímístného kódu (složeného z 2 písmen a čísla) z tabulky č. 2 

................ 
Za třídění se nepovažuje oddělené ukládání různých druhů odpadů při jejich vzniku. 
V tabulce nejsou použity kódy těch způsobů, které jsou v ČR zakázány nebo nepřichází v úvahu. 
Údaj „Množství odpadu +/-“ se vztahuje k sloupcům Množství + a Množství - v ročním hlášení. 
Označení Partner „ANO“ znamená, že partner musí být vždy v ročním hlášení vyplněn, označení Partner „NE“ 
znamená, že partner se nevyplňuje. 
Upozornění k hlášení: 
 
Hlášení podle této přílohy se zasílá v elektronické podobě prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního 
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých 
zákonů. 
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