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Jak nahlásit změnu údajů? 
 
Podle § 23 zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností se změny údajů o výrobcích/dovozcích a 
pověřených zástupcích nebo jejich výmaz provádí REMA Systém a.s. (dále jen REMA) - viz § 23 odst. 6 - dálkovým 
přístupem do 30 dnů ode dne, kdy změna nebo důvod k výmazu osoby nastaly. 

 
Toto oznámení zařizuje na Ministerstvu životního prostředí za své klienty REMA. Žádáme proto výrobce/dovozce o 
nahlášení jakékoliv změny údajů uvedených v návrhu na zápis do 14ti dnů od jejich uskutečnění. Oznámení změny se 
zasílá elektronicky na email obchod@rema.cloud.  
 
Na straně č. 2 naleznete formulář „Změna návrhu na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém“. 

 
1. Identifikační údaje 
Klient zašle REMA vyplněný a potvrzený formulář o „Změně návrhu na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém“. 

 
2. Identifikace osoby, která návrh vyplnila jako statutární orgán nebo pověřený pracovník výrobce nebo pověřeného 
zástupce  
Klient zašle REMA vyplněný a potvrzený formulář o „Změně návrhu na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém“. 
 

3. Použitý způsob prodeje a adresa internetových stránek výrobce  
Pokud dojde ke změně způsobu prodeje či změně internetových stránek klient zašle vyplněný a potvrzený formulář o 
„Změně návrhu na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém“. 

 
4. Skupiny elektrozařízení (včetně značek a způsobu využití), které jsou uváděny na trh  
Pokud dojde k rozšíření typů elektrozařízení uváděných na trh, klient zašle REMA vyplněný a potvrzený formulář o 
„Změně návrhu na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém“. 
Pokud dojde k rozšíření či změně značek nebo způsobu použití elektrozařízení, klient zašle vyplněný a potvrzený 
formulář o „Změně návrhu na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém“. 

 
5. Změna IČ 
Jestliže dojde ke změně IČ, je nutné ukončit registraci původní společnosti (v případě, že společnost zanikne nebo 
zaniknou důvody pro vedení této firmy v Seznamu na MŽP) a nově vzniklou společnost zaregistrovat do Seznamu 
výrobců elektrozařízení. Pro oznámení této změny a zaslání dokladů pro registraci nové společnosti kontaktujte 
obchodní oddělení REMA. 
 
6. Vyřazení ze Seznamu výrobců/dovozců, ukončení spolupráce 
Důvody k vyřazení ze Seznamu jsou především ukončení činnosti, ukončení dovozů nebo výroby, zánik společnosti nebo 
přechod práv na jinou společnost. Pro oznámení této změny kontaktujte obchodní oddělení REMA, které Vám zašle 
potřebný vzor výpovědi. 

 
Pro další informace prosím kontaktujte obchodní oddělení REMA na tel.: 225 988 001 nebo na emailu 
obchod@rema.cloud.

mailto:obchod@rema.cloud?subject=Dotaz%20na%20doplnění%20informací
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ZMĚNA návrhu na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém 
Do formuláře vyplňte vždy identifikační údaje výrobce, požadované změny a 

potvrďte dokument datem, podpisem a razítkem. 
 

I. Díl 

Identifikační údaje: 

1 
Jméno a příjmení nebo 

obchodní firma 

 

2 
Adresa sídla  

 
Korespondenční adresa  

3 Adresa místa pobytu  

4 IČO DIČ I 

 Bankovní spojení   

Identifikační údaje zahraničního výrobce: 

5 Jméno a příjmení nebo 

název a právní forma 

 

6 Adresa sídla  

7 Úřední registrační 

číslo/kód v zahraniční evidenci 

 

Identifikace osoby, která návrh vyplnila jako statutární orgán nebo pověřený pracovník 

výrobce nebo pověřeného zástupce 

Níže uvedený kontakt je:   statutární organ nebo  pověřený pracovník nebo  pověřený 
zástupce 

8 Jméno a příjmení  

9 Kontaktní (korespondenční) adresa  

10 E-mail  

11 Telefon  

Níže uvedený kontakt je:   statutární organ nebo  pověřený pracovník nebo  pověřený 
zástupce 

8 Jméno a příjmení  

9 Kontaktní (korespondenční) adresa  

10 E-mail  

11 Telefon  

Níže uvedený kontakt je:   statutární organ nebo  pověřený pracovník nebo  pověřený 
zástupce 

8 Jméno a příjmení  

9 Kontaktní (korespondenční) adresa  

10 E-mail  

11 Telefon  

Hlavní kontaktní osoba pro komunikaci vykazování výrobků na trh 

8 Jméno a příjmení  

10 E-mail  

11 Telefon  

Druhá kontaktní osoba pro komunikaci vykazování výrobků na trh 

8 Jméno a příjmení  

10 E-mail  

11 Telefon  
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Druh vybraných výrobků uváděných na trh 

12 Elektrozařízení   

Použitý způsob prodeje a adresa internetových stránek výrobce 

14 On-line prodej:  ANO  NE 

Provozovna:  ANO  NE 

Jiný:  NE / pokud  ANO-doplňte: 

 

15.1 Internetové stránky výrobce: 

15.2 Internetových stránek on-line obchodů, které výrobce Provozuje: 

II. Díl, část A: Elektrozařízení 

Skupiny elektrozařízení, které jsou uváděny na trh 

13,16 Skupiny elektrozařízení, které jsou uváděny na trh 

Skupina 
elektrozařízení  

Značky (jména výrobců) produktů nebo značky uváděných 
produktů na český trh  

Použití v domácnosti / mimo 
domácnost/ obojí  

Skupina 1.  
 Vyplňte prosím názvy značek nebo případně uveďte: 
neuvádíme skupinu  

 Zvolit variant, viz výše uvedené 
možnosti 

Skupina 2.  
 Vyplňte prosím názvy značek nebo případně uveďte: 
neuvádíme skupinu 

 Zvolit variant, viz výše uvedené 
možnosti 

Skupina 3. 
 Vyplňte prosím názvy značek nebo případně uveďte: 
neuvádíme skupinu 

 Zvolit variant, viz výše uvedené 
možnosti 

Skupina 4 
 Vyplňte prosím názvy značek nebo případně uveďte: 
neuvádíme skupinu 

 Zvolit variant, viz výše uvedené 
možnosti 

Skupina 5. 
 Vyplňte prosím názvy značek nebo případně uveďte: 
neuvádíme skupinu 

 Zvolit variant, viz výše uvedené 
možnosti 

Skupina 6. 
 Vyplňte prosím názvy značek nebo případně uveďte: 
neuvádíme skupinu 

 Zvolit variant, viz výše uvedené 
možnosti 

Podskupiny elektrozařízení 

17 
V případě, kdy si přejete registrovat pouze vybranou podskupinu elektrozařízení,  

kontaktujte: obchod@rema.cloud 

32 

Datum: 
Níže uvedený podepisující kontakt je:   statutární organ nebo  pověřený pracovník nebo  pověřený 
zástupce 
Podpis: 
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Nevyčerpávající seznam elektrozařízení spadajících do jednotlivých skupin 

1. Zařízení pro tepelnou výměnu 

Chladničky, mrazničky, zařízení automaticky poskytující chlazené výrobky, klimatizační zařízení, odvlhčovací 
zařízení, tepelná čerpadla, radiátory obsahující olej a jiná zařízení pro tepelnou výměnu využívající k tepelné 
výměně jiné kapaliny než vodu. 

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

Obrazovky, televize, LCD fotorámečky, monitory, laptopy, notebooky. 

3. Světelné zdroje 

Přímé (trubicové) zářivky, kompaktní zářivky, zářivky, vysoce intenzivní výbojky, včetně vysokotlakých sodíkových 
výbojek a halogenidových výbojek, nízkotlaké sodíkové výbojky, LED lampy. 

4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm 

(kterýkoli vnější rozměr větší než 50 cm) 
Pračky, sušičky, myčky nádobí, vařiče a pečicí trouby, elektrické sporáky, elektrické varné desky, svítidla, zařízení 
reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení (kromě kostelních varhan), zařízení používaná k pletení a tkaní, velké 
sálové počítače, velké tiskárny, kopírovací zařízení, velké výherní mincovní automaty, velké zdravotnické 
prostředky, velké přístroje pro monitorování a kontrolu, velké výdejní automaty na výrobky a peníze. 

5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm 

(žádný vnější rozměr není větší než 50 cm) 
Vysavače, stroje na čištění koberců, šicí stroje, svítidla, mikrovlnné trouby, ventilační zařízení, žehličky, opékače 
topinek, elektrické nože, elektrické konvice, hodiny a hodinky, elektrické holicí strojky, váhy, přístroje pro péči o 
vlasy a tělo, kalkulačky, rozhlasové přijímače, videokamery, videorekordéry, hi-fi zařízení, hudební nástroje, 
zařízení reprodukující zvuk či obraz, elektrické a elektronické hračky, sportovní vybavení, počítače pro cyklistiku, 
potápění, běh, veslování atd., detektory kouře, regulační ventily topení, termostaty, malé elektrické a elektronické 
nástroje, malé zdravotnické prostředky, malé nástroje pro monitorování a kontrolu, malé výdejní automaty na 
výrobky, malá zařízení s vestavěnými fotovoltaickými panely. 

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

(žádný vnější rozměr není větší než 50 cm) 
Mobilní telefony, GPS, kapesní kalkulačky, routery, osobní počítače, tiskárny, telefony. 

 
 
 


