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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI 
V KOLEKTIVNÍM SYSTÉMU EKOLAMP 

 

1. PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VÝROBCE EKOLAMPEM 

1.1. Elektroodpadové povinnosti 

EKOLAMP s.r.o. („Ekolamp“) je provozovatel neziskového kolektivního systému pro 
nakládání s odpadními elektrozařízeními, evidovaný Ministerstvem životního prostředí 
v Seznamu výrobců elektrozařízení („KS“). Účastník 
 
i. ve smyslu ustanovení § 37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů, prodává, dováží či uvádí na trh („Uvádí na trh“) 
elektrická a elektronická zařízení (dále jen „elektrozařízení“) dle skupin 
uvedených v příloze č. 7 zákona o odpadech: 
 
a. č. 3 Světelné zdroje („Světelné zdroje“), 
b. č. 4 Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě 

skupiny č. 4b, solární panely („Velká zařízení“), 
c. č. 5 Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm („Malá 

zařízení“),  
 

a je tak ve smyslu ustanovení § 37g písm. e) zákona o odpadech jejich 
„výrobcem“; nebo 
 

ii. je pověřeným zástupcem takového výrobce ve smyslu ustanovení § 37q zákona 
o odpadech ve vztahu k elektrozařízením spadajícím do jednotlivých skupin tímto 
výrobcem Uvedeným na trh (dále jen “elektrozařízení Uvedená na trh 
Účastníkem“). 

 
Z výše uvedených titulů je Účastník povinen plnit příslušné povinnosti směřující zejména 
k ochraně lidského zdraví a životního prostředí, přičemž v souladu se zákonnými 
požadavky  Účastník plní některé z těchto povinností, a to povinnosti zajistit zpětný 
odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, 
povinnost zpracovávat a podávat roční zprávy o plnění těchto povinností, povinnost 
evidovat vybrané údaje v Seznamu výrobců elektrozařízení a evidované údaje 
aktualizovat, provozovat příslušnou síť sběrných míst a evidovat příslušné toky 
elektrozařízení a elektroodpadu („Elektroodpadové povinnosti“) prostřednictvím KS. 

1.2. Účast v KS 

Ve vztahu k všem elektrozařízením spadajícím do jednotlivých skupin Účastníkem 
Uvedeným na trh v době jeho účasti v KS si tímto Účastník plní prostřednictvím Ekolampu 
své Elektroodpadové povinnosti a Ekolamp se zavazuje je řádně plnit po dobu účasti 
Účastníka v KS, za což se Účastník zavazuje Ekolampu hradit recyklační příspěvek. 
Účast Účastníka v KS trvá po dobu trvání smlouvy o účasti v kolektivním systému pro 
nakládání s odpadními Elektrozařízeními uzavřené mezi Ekolampem a Účastníkem 
(„Účastnická smlouva“), jejíž jsou tyto všeobecné podmínky účasti v KS („VPÚ“) 
součástí. Plnění Elektroodpadových povinností v rámci jedné ze skupin elektrozařízení 
nezakládá povinnost Účastníka plnit prostřednictvím Ekolampu své Elektroodpadové 
povinnosti i v dalších skupinách elektrozařízení. 
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2. EVIDENCE A RECYKLAČNÍ PŘÍSPĚVEK 

2.1. Evidence Uvedení na trh 

Účastník má povinnost vést průběžně evidenci o elektrozařízeních jím Uvedených na trh 
v rozsahu a způsobem stanovených příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi 
Ekolampem a výstupy z této evidence a související údaje předávat Ekolampu 
prostřednictvím informačního systému Ekolampu („IS“) dostupného z internetové stránky 
www.ekolamp.cz. Účastník má povinnost předávat Ekolampu měsíční výstupy z této 
evidence vždy do 10. dne měsíce následujícího po měsíci Uvedení na trh („Měsíční 
hlášení“) nebo čtvrtletní výstupy z této evidence vždy do 10. dne následujícího po konci 
daného čtvrtletí („Čtvrtletní hlášení“) a roční výstup z této evidence vždy do 10. ledna 
roku následujícího po roce Uvedení na trh („Roční hlášení“), a to i v případě, že v daném 
měsíci, čtvrtletí či roce nedošlo k Uvedení na trh žádných elektrozařízení. Účastník si 
vždy do začátku příslušného roku v IS zvolí, zda v daném roce bude podávat Měsíční či 
Čtvrtletní hlášení. V případě souhlasu Ekolampu je součástí Měsíčních hlášení, 
Čtvrtletních hlášení a Ročních hlášení i evidence elektrozařízení Účastníkem Uvedených 
na trh, která byla Účastníkovi vrácena, aniž by se předtím stala odpadem, a o která se 
tak má snížit evidované množství elektrozařízení Uvedených na trh. Účastník může údaje 
o elektrozařízeních Uvedených na trh předané v daném kalendářním roce ve 
svých Měsíčních hlášeních nebo Čtvrtletních hlášeních opravit v rámci řádného předání 
příslušného Ročního hlášení. Tato možnost nemá vliv na povinnost Účastníka řádně vést 
evidenci o elektrozařízeních Uvedených na trh a řádně předávat Měsíční hlášení nebo 
Čtvrtletní hlášení a do případné opravy v Ročním hlášení nezbavuje Účastníka 
odpovědnosti za porušení těchto svých povinností. V případě, že účastník řádně 
neprovede opravu údajů nejpozději v Ročním hlášení, vzdává se případného práva na 
vrácení recyklačních příspěvků, ukáže-li se po datu pro podání Ročního hlášení, že 
evidované údaje jsou nesprávné. Toto vzdání se práva nemá vliv na možnost úpravy 
Evidence Uvedení na trh Ekolampem a navýšení recyklačních příspěvků na základě 
Hlášení o výsledku kontroly (viz níže). 

2.2. Evidence dalších skutečností 

Účastník má povinnost vést průběžně evidenci o ostatních skutečnostech zapisovaných 
v Seznamu výrobců elektrozařízení či jinak požadovaných příslušnými právními předpisy 
(např. údaje o způsobu označování svých elektrozařízení, o způsobu plnění svých 
zákonných informačních a osvětových povinností či o technických požadavcích na 
zpracování svých elektrozařízení) a výstupy z této evidence a související údaje předávat 
Ekolampu prostřednictvím IS či písemně. Účastník je povinen dodržovat aktuální 
podmínky používání IS. Smluvní strany potvrzují, že před uzavřením Účastnické smlouvy 
Ekolamp seznámil Účastníka s aktuálními podmínkami používání IS a že Účastník 
Ekolampu předal veškeré údaje a dokumenty potřebné pro vklad Účastníka do Seznamu 
výrobců elektrozařízení a pro jeho účast v KS. V případě změny v některé z výše 
uvedených evidovaných skutečností je Účastník povinen změnu zaznamenat v IS či 
Ekolampu písemně oznámit do tří týdnů od jejího uskutečnění a ve stejné lhůtě Ekolampu 
dodat originály nebo ověřené kopie dokumentů dostatečně prokazujících uskutečnění 
změny („Aktualizace evidovaných skutečností“). Součástí Aktualizace evidovaných 
skutečností může být i změna rozsahu účasti v KS (další skupiny Elektrozařízení). 
Informace o technických požadavcích na zpracování svých nových elektrozařízení má 
Účastník povinnost Ekolampu předat do jednoho roku ode dne prvního Uvedení na trh. 
S informacemi předanými Ekolampu je nakládáno v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Informace o způsobech 
nakládání s osobními údaji Účastníků jsou uvedeny v rámci IS.  
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2.3. Recyklační příspěvek 

Výše recyklačního příspěvku je stanovena jako násobek počtu příslušných 
elektrozařízení Účastníkem Uvedených na trh a částek uvedených v Příloze č. 1 k VPÚ, 
plus DPH. Pro výpočet recyklačního příspěvku se primárně použijí údaje Účastníkem 
vykázané v Měsíčních a Čtvrtletních hlášeních. V případě, že nedojde k řádnému 
předání příslušného Měsíčního nebo Čtvrtletního hlášení Ekolampu, použijí se pro 
výpočet recyklačního příspěvku údaje Účastníkem vykázané v posledním nejbližším 
řádně předaném Měsíčním nebo Čtvrtletním hlášení. Na základě údajů vykázaných 
v řádně předaném Ročním hlášení či Hlášení o výsledku kontroly (viz níže) dochází 
k případné úpravě výše recyklačního příspěvku a případný rozdíl bude vyúčtován 
samostatným daňovým dokladem. Ekolamp vystavuje faktury na recyklační příspěvek do 
15. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo podáno příslušné hlášení, avšak 
nejméně ve výši 2 000 Kč bez DPH. V případě nedosažení této částky vystavuje Ekolamp 
faktury do 15. dne následujícího měsíce či dalších měsíců, než bude kumulativně 
dosaženo této částky, avšak vždy nejpozději do 15. ledna následujícího po roku Uvedení 
na trh. Při fakturování rozdílu ve výši recyklačního příspěvku na základě Ročního hlášení 
Ekolamp vystavuje příslušný daňový doklad do 15. ledna roku následujícího po roce, za 
který je Roční hlášení vystaveno; při fakturování rozdílu ve výši recyklačního příspěvku 
na základě Hlášení o výsledku kontroly Ekolamp vystavuje příslušný daňový doklad do 
15 dnů ode dne, kdy bylo Hlášení o výsledku kontroly zadáno do IS (viz níže). Služby 
poskytované Ekolampem Účastníkovi dle Účastnické smlouvy představují dílčí plnění 
uskutečněné dnem vystavení příslušného daňového dokladu. Daňové doklady mohou 
být vystavovány v elektronické podobě a mají splatnost 30 dnů ode dne vystavení. 

2.4. Dohoda o nerozlišování Světelných zdrojů 

Smluvní strany jsou si vědomy charakteristických vlastností skupiny č. 3 Světelných 
zdrojů (obecná použitelnost pro domácnosti i ostatní uživatele a vysoké množství kusů 
fakticky znemožňující rozlišování dle původu a data Uvedení na trh). V souladu 
s ustanovením § 5 odst. 9 vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a 
článku 3 odst. 1 písm. h) směrnice č. 2012/19/EU tak strany souhlasí, že při plnění 
Elektroodpadových povinností, včetně struktury recyklačních příspěvků a nastavení 
celkového provozu KS, nebudou Světelné zdroje v těchto aspektech rozlišovány. 

3. SPRÁVA KS 

3.1. Zásady KS 

Ekolamp je povinen provozovat KS v souladu s příslušnými právními předpisy a pod 
dohledem Ministerstva životního prostředí. Při provozování KS musí Ekolamp dodržovat 
zásady transparentnosti a nediskriminace. S ohledem na tyto zásady smluvní strany 
výslovně vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 (přijetí nabídky s dodatkem nebo 
odchylkou) a §§ 1798 – 1800 (smlouvy uzavírané adhézním způsobem) zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku. Ekolamp musí KS provozovat způsobem, který 
zajišťuje důvěryhodnost ze strany orgánů veřejné správy, účastníků KS i široké 
veřejnosti. Ekolamp musí KS provozovat s cílem co nejvíce přispívat k ochraně lidského 
zdraví a životního prostředí v oblasti nakládání s odpadními elektrozařízeními, a to 
dlouhodobě udržitelným způsobem a co nejefektivněji s ohledem na související náklady 
účastníků KS, veřejných rozpočtů a široké veřejnosti. Ekolamp musí chránit důvěrnost 
informací. Informace jsou považovány za důvěrné, pokud nejsou všeobecně známy a 
jejich držitel je sám legitimně za důvěrné považuje a odpovídajícím způsobem s nimi 
nakládá. Důvěrnými informacemi jsou například informace o tržním podílu, hospodářské 
situaci či hospodářských plánech účastníka KS. V případě pochybností se informace a 
dokumenty je obsahující považují za důvěrné.  
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Ochrana důvěrnosti informací nemá vliv na povinnost Ekolampu používat důvěrné 
informace za podmínek a způsobem stanovených právními předpisy a právo Ekolampu 
používat důvěrné informace v agregované formě způsobem, který nebude v rozporu 
s oprávněnými zájmy účastníků KS (například zveřejňování celkového množství 
elektrozařízení Uvedených na trh účastníky v daném období). Smluvní strany si 
uvědomují soutěžní postavení účastníků KS a při provozování KS a v rámci účasti v něm 
musí obě strany dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany hospodářské soutěže. 

3.2. Systém financování KS, neziskovost 

Ekolamp je povinen spravovat KS a zajistit jeho financování způsobem, který zajistí jeho 
dlouhodobou udržitelnost a finanční krytí veškerých nákladů spojených s plněním 
Elektroodpadových povinností v období účasti Účastníka v KS. Svůj zisk nesmí Ekolamp 
rozdělit mezi své společníky ani orgány a smí jej použít pouze na provoz KS. Po skončení 
účasti Účastníka v KS nemá Účastník nárok na vrácení recyklačních příspěvků 
uhrazených Ekolampu.  

3.3. Součinnost a kontroly, účel kontrol 

Smluvní strany jsou povinny poskytovat si veškerou součinnost, kterou na nich lze 
spravedlivě požadovat, za účelem řádného plnění Elektroodpadových povinností a 
řádného fungování KS. Ekolamp je tak například povinen na požádání Účastníka potvrdit 
existenci jeho účasti v KS a poskytovat mu součinnost při plnění jeho souvisejících 
zákonných informačních a osvětových povinností. Účastník je například povinen na 
požádání Ekolampu poskytnout další informace a dokumenty potřebné v rámci evidence 
Účastníka v Seznamu výrobců elektrozařízení či strpět kontroly plnění jeho povinností 
stanovených ve VPÚ a poskytnout při nich Ekolampu nebo osobě pověřené Ekolampem 
(zejména auditorovi) veškerou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat, 
zejména na požádání předložit účetní doklady a další dokumenty potřebné k výkonu 
kontroly. Účastník – pověřený zástupce je povinen zajistit Ekolampu takovou součinnost 
i ze strany příslušného výrobce na své náklady a veškerou logistickou, jazykovou a 
komunikační podporu vyplývající z povahy pověřeného zastupování. Ekolamp je povinen 
umožnit Účastníkovi vyjádřit se ke zjištěním provedené kontroly a závěry kontroly mu 
poskytnout písemně a bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Do pěti pracovních 
dnů po obdržení oboustranně odsouhlasených závěrů kontroly je Účastník povinen tyto 
zadat do IS („Hlášení o výsledku kontroly“), je-li výsledkem kontroly zjištění rozdílu 
v množství Elektrozařízení Účastníkem skutečně Uvedených na trh a v množství 
Účastníkem Ekolampu vykázaném. Kontroly jsou prováděny za účelem zajištění rovných 
podmínek pro všechny účastníky KS, udržitelnosti a důvěryhodnosti KS, a tím i za účelem 
minimalizace potřeby intervence kontrolních orgánů veřejné správy. 

3.4. Účast na správě KS 

Ekolamp je povinen KS spravovat ve spolupráci s jeho účastníky, a za tím účelem jim 
zajistit možnost výkonu následujících práv: 

 
(i) Právo být pravidelně a včas informován o materiálních aspektech fungování 

Ekolampu a KS. 
 

(ii) Právo přístupu k informacím a dokumentům týkajícím se fungování Ekolampu a KS. 
 
(iii) Právo vyjadřovat se k fungování Ekolampu a KS a navrhovat změny. 

 
(iv) Právo iniciovat kontrolu plnění povinností jiného účastníka KS vyplývajících z VPÚ. 
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Účastníci KS nemají přístup k důvěrným informacím. Svá práva musí účastníci vykonávat 
tak, aby nedošlo k ohrožení řádného a plynulého fungování Ekolampu a KS či k jejich 
nepřiměřenému zatížení. V případě pochybností o přípustnosti způsobu výkonu práv 
účastníků rozhodují jednatelé Ekolampu s ohledem na potřebu vyvážené ochrany práv 
účastníků a Ekolampu a jeho KS a v souladu se zásadami správy Ekolampu a provozu 
KS stanovenými v zakládacích dokumentech Ekolampu a ve VPÚ. Účastník může 
iniciovat kontrolu plnění povinností jiného účastníka KS vyplývajících z VPÚ, trvá-li účast 
Účastníka v KS déle než 12 měsíců. Účastník je povinen při iniciování kontroly uhradit 
Ekolampu zálohu nákladů na kontrolu ve výši 10 000 Kč. V případě, že kontrola neodhalí 
žádná materiální pochybení účastníka v plnění povinností, je Účastník povinen uhradit 
Ekolampu jeho veškeré náklady na kontrolu.  

3.5. Publicita 

Po dobu účasti Účastníka v KS mohou Ekolamp i Účastník zveřejňovat informaci o 
zapojení Účastníka v KS. V souladu s aktuálními podmínkami Ekolampu může Účastník 
na svých komunikačních materiálech také reprodukovat známku potvrzující řádnou účast 
v KS. 

3.6. Smluvní pokuty 

Účastník je oprávněn požadovat na Ekolampu zaplacení následujících smluvních pokut 
v případě porušení jeho následujících povinností stanovených ve VPÚ: 

 
(i) Smluvní pokuta ve výši 500 000 Kč v každém případě porušení povinnosti chránit 

důvěrnost informací týkajících se Účastníka. 
 
(ii) Smluvní pokuta ve výši 100 000 Kč v každém případě podstatného porušení 

povinnosti zajistit řádné plnění Elektroodpadových povinností. 
 

Ekolamp je oprávněn požadovat na Účastníkovi zaplacení následujících smluvních pokut 
v případě porušení jeho následujících povinností stanovených ve VPÚ: 

 
(i) Smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč v případě porušení povinnosti vést řádně evidenci 

o elektrozařízeních Uvedených na trh Účastníkem. 
 

(ii) Smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč v případě druhého a každého dalšího porušení 
v příslušném kalendářním roce povinnosti předat řádně Ekolampu Měsíční nebo 
Čtvrtletní hlášení či v případě porušení povinnosti řádně Ekolampu předat Roční 
hlášení či zadat Hlášení o výsledku kontroly.  

 
(iii) Smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč v každém případě porušení povinnosti řádně 

provést Aktualizaci evidovaných skutečností (povinnosti zaznamenat ji řádně do IS 
či Ekolampu řádně oznámit či Ekolampu řádně dodat veškeré související 
dokumenty). 

 
(iv) Smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč v každém případě porušení povinnosti poskytnout 

Ekolampu veškerou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat, při 
provádění kontroly plnění jeho povinností, a to i opakovaně v rámci jedné kontroly. 

 
Právo uplatňovat smluvní pokutu nemá vliv na právo uplatňovat také náhradu škody. 
Právo na smluvní pokutu dle bodu (i) výše může Ekolamp uplatnit zejména v případě 
vědomého zkreslování údajů o množství elektrozařízení Uvedeném na trh vykázaném 
Účastníkem v Měsíčním hlášení, Čtvrtletním hlášení či Ročním hlášení či obecně 
v případě zjištění jakéhokoliv nesouladu v množství elektrozařízení skutečně Uvedeného 
na trh a množství uvedeného v příslušném Měsíčním, Čtvrtletním či Ročním hlášení bez 
ohledu na zavinění Účastníka.  
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Právo na smluvní pokutu dle bodu (ii) výše může Ekolamp uplatnit zejména v případě 
pozdního předání/zadání příslušného hlášení. V případě porušení jednou smluvní 
stranou její povinnosti dle VPÚ je druhá strana zproštěna odpovědnosti za nesplnění 
svých souvisejících povinností (například Účastník není odpovědný za řádné nepředání 
příslušného hlášení po dobu nefunkčnosti IS a Ekolamp není odpovědný za nepředání 
Ministerstvu životního prostředí roční zprávy o plnění zákonných povinností Účastníka 
v případě nesplnění povinnosti Účastníka řádně Ekolampu předat příslušná hlášení či 
provést Aktualizaci evidovaných skutečností).  

4. TRVÁNÍ A ZMĚNY ÚČASTNICKÉ SMLOUVY, SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST 

4.1. Trvání Účastnické smlouvy 

Účastnická smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna ji ukončit v souladu s ustanovením § 1998 a násl. občanského zákoníku ke 
konci kalendářního roku písemnou výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem. 
V případě porušení smluvní povinnosti protistranou je každá ze smluvních stran 
v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku oprávněna od Účastnické 
smlouvy odstoupit. Porušením smluvní povinnosti podstatným způsobem by bylo 
například porušení smluvní povinnosti, která druhou stranu opravňuje požadovat smluvní 
pokutu dle VPÚ či porušení povinnosti Účastníka zaplatit recyklační příspěvek v případě 
prodlení delšího než 30 dní od splatnosti faktury.  

V návaznosti na ustanovení § 2004 odst. 3 občanského zákoníku si smluvní strany 
výslovně sjednávají, že již přijatá dílčí plnění na základě Účastnické smlouvy mají pro 
věřitele význam, a proto si strany plnění poskytnutá před případným odstoupením od 
Účastnické smlouvy nevracejí. Bez zbytečného odkladu po ukončení Účastnické smlouvy 
má Ekolamp povinnost tuto skutečnost nahlásit Ministerstvu životního prostředí. 

4.2. Změny Účastnické smlouvy 

Změny v Účastnické smlouvě, včetně změn ve VPÚ, lze provádět pouze dohodou 
smluvních stran v písemné formě s výjimkou změn souvisejících se změnou relevantních 
obecně závazných právních předpisů, zejména elektroodpadové legislativy, změn výše 
recyklačních příspěvků stanovených v příloze č. 1, frekvence předávání evidence 
Uvedení na trh, vystavování faktur a délky fakturačního období, výše zálohy nákladů na 
kontrolu plnění povinností jiného účastníka KS a případně dalších rozumně potřebných 
a přiměřených změn, které může provést Ekolamp jednostranně v souladu s § 1752 
občanského zákoníku. Takové změny budou Účastníkovi oznámeny písemně nejpozději 
90 dní před plánovanou účinností změn. V případě, že se Účastník v souvislosti s těmito 
změnami rozhodne svou účast v KS ukončit, oznámí Ekolampu písemně své rozhodnutí 
nejpozději 30 dní před účinností takových změn a jeho účast v KS skončí ke dni účinnosti 
změn VPÚ. 

Stávající znění VPÚ nemá vliv na závazek plnění Elektroodpadových povinností 
přenesených na Ekolamp dle předchozích verzí VPÚ v rámci stávajícího znění zákona o 
odpadech.  

4.3. Soudní příslušnost 

Případné spory z Účastnické smlouvy bude řešit výlučně soud příslušný dle aktuálního 
místa sídla Ekolampu. 
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PŘÍLOHA Č. 1 K VŠEOBECNÝM PODMÍNKÁM ÚČASTI 
V KOLEKTIVNÍM SYSTÉMU EKOLAMP 

 
 
 
 
 

Výše příspěvků na recyklaci pro účastníky kolektivního systému 
EKOLAMP platných od 1. 1. 2019 

 
 
 
 
 

Skupina elektrozařízení 
Příklady výrobků zařazených 

do dané skupiny 
Způsob platby za elektrozařízení 

uvedená na trh 

3 - Světelné zdroje 
Trubicové zářivky, kompaktní 
zářivky, výbojky, LED světelné 
zdroje, ostatní světelné zdroje. 

Příspěvek na recyklaci ve výši 
2,50 Kč za jeden kus světelného 
zdroje bez dalšího rozlišování 
typu či hmotnosti. 

4 - Velká elektrozařízení 
(alespoň jeden rozměr 
přesahuje 50 cm) – 
kromě solárních panelů 

Velká svítidla + pračky, myčky 
nádobí, elektrické sporáky, 
mikrovlnné trouby, hudební 
zařízení apod. 

Příspěvek na recyklaci ve výši 
7,50 Kč za jeden kus velkého 
elektrozařízení bez dalšího 
rozlišování typu či hmotnosti. 

5 - Malá elektrozařízení 
(žádný z rozměrů 
nepřesahuje 50 cm) 

Malá svítidla + vysavače, šicí 
stroje, žehličky, topinkovače, 
holící strojky, váhy, rozhlasové 
přijímače, videokamery, 
elektrické a elektronické hračky, 
sportovní vybavení apod. 

Příspěvek na recyklaci ve výši   
4,-- Kč za jeden kus malého 
elektrozařízení bez dalšího 
rozlišování typu či hmotnosti. 

 

 

Pozn.: uvedené příklady nejsou vyčerpávajícím seznamem všech elektrozařízení 
spadajících do příslušných skupin elektrozařízení, ale reprezentují pouze běžné a 
typické zástupce daných skupin elektrozařízení pro snadnější orientaci. Podrobnější 
členění výrobků spadajících do jednotlivých skupin elektrozařízení je uvedeno ve 
vyhlášce 352/2005 Sb. 


