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Pokyny pro vyplnění Výkazu o množství a druzích odpadů 
z kovových obalů  

 
Platné od 1. dubna 2021 

 
Dodavatel výkazu má podle Smlouvy o zajištění využití odpadů z kovových obalů 

povinnost vést průběžnou evidenci o množství přijatých odpadů od Dalších původců pro 
účely společnosti EKO-KOM a.s. i pro své vlastní účely v rozsahu uvedeném ve smlouvě. 

 
 Pro účely stanovení a výpočtu Odměny za zajištění využití odpadů z kovových obalů 
je třeba řádně a úplně vyplnit Výkaz za příslušné období, kterým je kalendářní čtvrtletí a 
tento Výkaz předat společnosti EKO-KOM a.s. do 30 dnů po skončení příslušného 
kalendářního čtvrtletí. Výkaz se vyplňuje a zasílá výhradně v elektronické podobě.  

Vzor Výkazu je součástí Přílohy č. 1 Smlouvy. Výkaz k vyplnění je ke stažení na 
webových stránkách společnosti, nebo je dodavateli výkazu zaslán elektronicky na základě 
jeho požadavku. Veškeré informace o množství převzatých a předaných odpadů, o původci, 
zpracovateli, konečném zpracovateli těchto odpadů, o způsobu nakládání s nimi, ale i další 
evidované údaje, jsou vykazovány a uváděny v rozsahu uvedeném ve Smlouvě. 
  

Výkaz, který je společnosti EKO-KOM a.s. zaslán řádně a úplně a v řádném termínu 
je nazýván Běžným výkazem, pokud Dodavatel výkazu zjistí jakékoliv neshody ve 
vykázaném množství nebo v jiných údajích, nebo pokud bude Dodavatel výkazu vyzván 
k doplnění nebo opravě některých údajů, budou tyto změny předmětem Opravného výkazu. 
Do výkazu se neuvádí odpad, který není původem z České republiky.  

 
 

Pokyny pro vyplnění Výkazu o množství a druzích odpadů 
 

Obecné pokyny 
Výkaz je vytvořen ve formátu MS Word (aplikace Word 97-2003 .doc) 
 
Výkaz je určen pouze k vyplnění a uložení dat a k jeho odeslání elektronickou poštou na 
elektronickou adresu příslušného manažera Společnosti, který výkazy zpracovává. 
Není možné měnit obsah formu nebo formát výkazu, nebo jakkoliv upravovat formu a 
strukturu výkazu. Jiný formát výkazu než *.doc není možné přijmout a zpracovat. 
Výkaz se vyplňuje výhradně v souladu s popisem v záhlaví sloupců. 
Údaje o hmotnosti se uvádějí s přesností na 3 desetinná místa, vyšší počet desetinných míst 
není možný, desetinná místa se oddělují čárkou 
Výkaz obsahuje 4 jednotlivé tabulky – úvodní tabulka s údaji o vaší společnosti, tab. č. 1 - 
Celkové množství využitých kovových odpadů, tab. č. 2 - Odběratelé využitých odpadů a tab. 
č. 3 - Původce odpadů uvedených v tab. č. 1.  
 

 
Úvodní tabulka 
 
V úvodní tabulce dodavatel výkazu uvede období, za které výkaz vyplnil, název dodavatele, 
adresu sídla a IČO, evidenční číslo přidělené na základě Smlouvy, číslo Smlouvy a dále 
kontaktní údaje osoby, která je oprávněná Výkaz vyplňovat popř. opravit a doplnit případné 
nesrovnalosti. 
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Tabulka č. 1: Celkové množství využitých kovových odpadů 
 
V této tabulce dodavatel výkazu vyplní dle katalogu odpadů kód odpadu, název  a celkové 
množství vytříděných odpadů předaných k využití. 
 
Údaje o hmotnosti se uvádějí s přesností na 3 desetinná místa, vyšší počet desetinných míst 
není možný, desetinná místa se oddělují čárkou 
 
 
Kód komodity 
 
19 01 02 (včetně 15 01 04 a 20 01 40) Železné materiály získané z pevných zbytků po 

spalování (včetně kovových obalů a kovů) 
   

Množství odpadu  
Množství odpadu v tunách, které dodavatel výkazu předal v daném kalendářním čtvrtletí k 
využití. Údaj vždy zadávejte ručně bez kopírování, vkládání buněk či číselných formátů 
s přesností na tři desetinná místa. 
 
 

Tabulka č. 2: Odběratelé využitých odpadů 
 
V tabulce dodavatel výkazu uvede oprávněné osoby a další subjekty zajišťující dotřídění, 
úpravu na druhotnou surovinu nebo recyklaci odpadů.  
 
 
IČO odběratele odpadu – IČO odběratele odpadu v příslušném formátu (včetně nul bez 
mezer např. 00123456), u zahraničních subjektů DIČ (např. DE00000000)) 
 
Název odběratele odpadu – úplný obchodní název odběratele odpadu, včetně označení 
provozovny. Pokud odběratel odpadu provozuje více provozoven popř. organizačních složek, 
uvede se ve výkazu příslušná provozovna nebo organizační složka, do které byl odpad 
předán. 
 
Typ odběratele odpadu  
 
ZT – zpracovatel tuzemský – odběratel (Konečný zpracovatel), pro kterého je upravený 
odpad vstupní surovinou pro materiálovou recyklaci, organickou recyklaci nebo pro výrobu 
alternativních paliv, se sídlem v České republice 
 
ZZ – zpracovatel zahraniční - odběratel, (Konečný zpracovatel), pro kterého je upravený 
odpad vstupní surovinou pro materiálovou recyklaci, organickou recyklaci nebo pro výrobu 
alternativních paliv, se sídlem v zahraničí mimo členské země Evropské unie 
 
ZZEU – zpracovatel zahraniční v Evropské unii - odběratel, (Konečný zpracovatel), pro 
kterého je upravený odpad vstupní surovinou pro materiálovou recyklaci, organickou 
recyklaci nebo pro výrobu alternativních paliv, se sídlem v zahraničí v členské zemi Evropské 
unie.  
 
BT – obchodník tuzemský – odběratel se sídlem v České republice, který je oprávněný 
k převzetí upraveného odpadu od dodavatele, a který tento odpad předá nebo zprostředkuje 
předání jiné osobě oprávněné ke zpracování k materiálové recyklaci. 
 
BZ - obchodník zahraniční – odběratel se sídlem v zahraničí mimo členské země Evropské 
unie, který je oprávněný k převzetí upraveného odpadu od dodavatele, a který tento odpad 
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předá nebo zprostředkuje předání jiné osobě oprávněné ke zpracování k materiálové 
recyklaci. 
 
BZEU - obchodník zahraniční v Evropské unii – odběratel se sídlem v zahraničí v členské 
zemi Evropské unie, který je oprávněný k převzetí upraveného odpadu od dodavatele, a 
který tento odpad předá nebo zprostředkuje předání jiné osobě oprávněné ke zpracování 
k materiálové recyklaci. 
 
E – ZEVO – odběratel se sídlem v České republice, provozující zařízení pro energetické 
využívání odpadu v duchu zákona o odpadech, kterému byl předán odpad k odstranění resp. 
k energetickému využití. 
 
 
Kód komodity  
 
19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování 
 
 
Dodané množství odpadů 
Množství odpadu v tunách, které dodavatel výkazu předal v daném kalendářním čtvrtletí 
k využití. Údaj vždy zadávejte ručně bez kopírování, vkládání buněk či číselných formátů 
s přesností na tři desetinná místa. 
 
 

Tabulka č. 3: Původci odpadů uvedených v tab. č. 1 
 
Dodavatel výkazu uvede úplný seznam původců (obcí)  
 
IČO původce odpadu – IČO původce odpadu v příslušném formátu (včetně nul bez mezer 
např. 00123456) 
 
Název původce odpadu – úplný obchodní název původce odpadu (obce) 
 
 
Kód komodity  
 
19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pojmy uvedené v těchto Pokynech pro vyplnění Výkazu o celkovém množství a druzích 
upravených odpadů podle článku VI. Smlouvy o zajištění úpravy a využití odpadů z obalů 
odpovídají platné právní úpravě (Zákon č. 541/2020 Sb.) 


