
PODMÍNKY VÝKUPU

Výplata finančních prostředků v hotovosti není možná.

Nahlášení IČP / IČZ - je povinností pro všechny firmy a živnostníky

Žádáme všechny firmy i živnostníky, kteří odevzdávají odpad na IČO, aby při výkupu sdělili své Identifikační 
číslo provozovny (IČP). Pokud máte provozovnu vykupující odpad (železo, barevné kovy atd.), pak prosíme o 
sdělení Identifikačního čísla zařízení (IČZ). Bližší informace o IČZ/IČP naleznete na stránkách Ministerstva 
životního prostředí na adrese http://www.mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni.
Děkujeme za pochopení.

Možnosti výplaty peněžních prostředků

V současné době je možné elektroodpad vykupovat pouze od firem s platným živnostenským 
oprávněním. (OSVČ, právnické osoby, atd.)

Převod na běžný účet - Bezhotovostní úhrada výkupu odpadů, vyhláška č. 27/2015 Sb., peněžní prostředky vyplácíme 
všem zákazníkům (fyzickým osobám, OSVČ i právnickým osobám) za odevzdaný odpad pouze bezhotovostní platbou -
bankovním převodem. Připsání prostředků na bankovní účet klienta proběhne zpravidla během dvou dnů.

Informace k odpadům

Vyhláška o odpadech (vyhl. č. 383 Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s 
odpady, § 8, odst. 5.)
Odpady, které provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nesmí vykupovat od fyzických osob se vymezují 
jako odpady, mající povahu dle následujících bodů:

1. uměleckého díla nebo jeho části
2. pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části
3. průmyslového strojního zařízení nebo jeho části
4. obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, 

součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo 
kanalizační zařízení, nebo části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1
písm. c), g) a h) zákona, s výjimkou kompletní autobaterie, která se v tomto případě nepovažuje za součást 
autovraku

Podle aktuálních platných právních předpisů nelze vykupovat od nepodnikajících fyzických 
osob (domácností) části elektroodpadů (např. PC desky, RAM, HDD, mechaniky apod.) Tento 
odpad je možno převzít jako ZO(zpětný odběr) bez nároku na finanční odměnu.

Při výkupu je nutné předložit platný průkaz totožnosti.
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