
Svítidla

C  M  Y  K

Společnost Ekolamp zajišťuje zpětný odběr a recyklaci všech osvětlovacích zařízení nejenom od individuálních 
spotřebitelů, ale i z komerční sféry. Postaráme se nejen o světelné zdroje, ale i o svítidla.

Co je svítidlo?

Svítidlo je elektrické zařízení tvořené jedním výrobkem nebo pevně sestaveným kompletem zajišťujícím upevnění 
a napájení světelného zdroje a usměrnění světelného toku tímto zdrojem vytvářeného.

Svítidlo je dále defi nováno nařízením komise EU 2015/1428 (Požadavky na ekodesign ovětlení) takto: 

Svítidlem se rozumí výrobek, který distribuuje, fi ltruje či přeměňuje světlo vysílané jedním či několika světelnými 
zdroji a který obsahuje veškeré součásti nezbytné pro podporu, upevnění a ochranu světelných zdrojů, případně 
i  doplňkové prvky obvodu spolu s  připojením k  napájecímu zdroji. Pokud primárním účelem výrobku není 
osvětlení a výrobek je pro plnění svého primárního účelu při používání závislý na přívodu energie (například 
lednice, šicí stroje, endoskopy, analyzátory krve), pro účely tohoto nařízení se nepovažuje za svítidlo.

Do zpětného odběru nepatří: 

• svítidla, která jsou pevnou součástí jiných výrobků, například lednic, digestoří, trub, automobilů apod. 

Do zpětného odběru patří:

• svítidla pro zářivky a výbojky
• svítidla se zabudovanými LED světelnými zdroji včetně ručních LED svítilen, světelné lišty a svítidla 
 se senzorem pohybu
• světelná reklama bez montážního příslušenství - světelná reklama je umístěna v interiéru nebo exteriéru,   
 napevno nebo je volně stojící
• světelné řetězy, svítidla z optických vláken



Výrobci a dovozci

Kolektivní systém EKOLAMP sdružuje výrobce a dovozce osvětlovacích zařízení a plní za ně jejich povinnosti 
plynoucí jim ze Zákona o odpadech. Každý účastník systému hradí za každé osvětlovací zařízení uvedené jím 
na trh tzv. příspěvek na recyklaci, který zahrnuje náklady na sběrnou síť, přepravu, zpracování a další fungování 
systému. 

Svítidla, která mají být zatížena příspěvkem:

• svítidla určená pro použití v komerční sféře, včetně svítidel, která jsou výrobcem dodávána v rozloženém 
stavu k sestavení

Svítidla a komponenty, které nemají být zatíženy příspěvkem:

• svítidla pro domácnost, která nejsou svým charakterem určena pro užití v komerční sféře
• samostatné LED diody, pásky, moduly

O tom, zda je svítidlo určené pro komerční sféru nebo pro domácnost, rozhoduje vždy sám výrobce. Kompletní 
výčet nebyl dosud legislativně defi nován, proto je na výrobci, zda si zařazení jednotlivých svítidel obhájí při 
případné kontrole. Kontrolním orgánem je pro tuto oblast Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Proč a jak správně naložit s dosloužilými svítidly

Některé obce a fi rmy předávají použitá osvětlovací zařízení montážním společnostem, které je opravují, popřípadě 
z nich sestavují jiná osvětlovací zařízení a tato repasovaná svítidla nabízejí k dalšímu prodeji. 
Takové jednání je však v  rozporu s  platnou elektroodpadovou legislativou. Obcím, fi rmám i  montážním 
společnostem hrozí v případě takového nezákonného postupu pokuta až do výše 10 000 000 Kč. 

Správná cesta: 

Pokud právě řešíte, co s  elektroodpadem z  veřejného osvětlení, kontaktujte kolektivní systém EKOLAMP. 
Zdarma zajistí odvoz do  zpracovatelského zařízení, které je oprávněno provádět demontáž a  následnou 
likvidaci elektroodpadu. V  případě, že jste smluvním partnerem EKOLAMPu, můžete navíc získat zajímavé 
benefi ty z motivačního programu (aktuální verze je k dispozici na www.ekolamp.cz). Dalším akceptovatelným 
a  legislativou preferovaným řešením je opětovné použití (za splnění technických a zákonných předpokladů), 
které je však potřeba řešit ve spolupráci s kolektivním systémem EKOLAMP.

Kontakt na obchodní oddělení: tel.: 277 775 101, e-mail: obchod@ekolamp.cz


