
kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení

Způsob vykazování 
do 31. 7. 2021

Typy elektrozařízení Rozlišující parametry Příklady výrobků zařazených 
do dané skupiny

Způsob vykazování 
od 1. 8. 2021

Změna způsobu vykazování od 1. 8. 2021 - světelné zdroje

Jednotlivé světelné zdroje 

vykazovány bez ohledu 

na hmotnost v dílčích 

podskupinách 3.1 - 3.7 

v souladu s vyhláškou 

352/2005 Sb., uplatňován 

je jednotný recyklační 
příspěvek

Trubicové zářivky, 

kompaktní zářivky, výbojky, 

LED světelné zdroje, LED 

pásky, ostatní světelné 

zdroje vč. přímožhavených 

a halogenových světelných 

zdrojů bez ohledu na 
hmotnost

bez ohledu 
na hmotnost

Světelné zdroje 

bez rozlišení hmotnosti 

(kromě přímožhavených 

a halogenových) budou 

i nadále vykazovány 

v dílčích podskupinách 

3.1 - 3.7 v souladu 

s vyhláškou 352/2005 Sb. 

s recyklačním příspěvkem 
ve výši 2,50 Kč/ks 

Tato podskupina se 

nevykazuje samostatně, 

ale v rámci podskupiny

3.7 ostatní světelné zdroje, 

uplatňován je jednotný 
recyklační příspěvek

Tato podskupina se 

nevykazuje samostatně, 

ale v rámci podskupiny 

3.7 ostatní světelné zdroje, 

uplatňován je jednotný 
recyklační příspěvek

Tato podskupina se bude 

vykazovat na samostatném 

řádku a bude mít stanovený 

recyklační příspěvek 
ve výši 2,50 Kč/ks 

Tato podskupina se bude 

vykazovat na samostatném 

řádku a bude mít stanovený 

recyklační příspěvek 
ve výši 0,30 Kč/ks

nad 10 g

do 10 g

>10 g

10 g

Přímožhavené a halogenové 
světelné zdroje s hmotností 

více než 10 gramů

Přímožhavené a halogenové 

světelné zdroje s hmotností 

nejvýše 10 gramů (včetně)
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Změna způsobu vykazování od 1. 8. 2021 - velká elektrozařízení

Jakékoliv velké 

elektrozařízení s alespoň 

jedním rozměrem 

přesahujícím 50 cm 

vykazováno jako velké 

zařízení skupiny 4 bez 

dalšího rozlišování typu či 

hmotnosti, uplatňován je 

jednotný recyklační 
příspěvek

Kolejnicové elektrické lišty, 
oděvy a obuv 

s elektronickými prvky, 
prodlužovací a propojovací 

kabely, elektrické 
a elektronické hračky, 
hudební zařízení a jiná 

zařízení s alespoň jedním 
rozměrem přesahujícím 

50 cm a s hmotností menší 
než 250 gramů (včetně)

Tato podskupina se bude 

vykazovat na samostatném 

řádku a bude mít stanovený 

recyklační příspěvek 
ve výši 0,50 Kč/ks

Jakékoliv velké 

elektrozařízení s alespoň 

jedním rozměrem 

přesahujícím 50 cm 

vykazováno jako velké 

zařízení skupiny 4 bez 

dalšího rozlišování typu či 

hmotnosti, uplatňován je 

jednotný recyklační 
příspěvek

Jakékoliv velké 

elektrozařízení s alespoň 

jedním rozměrem 

přesahujícím 50 cm 

vykazováno jako velké 

zařízení skupiny 4 bez 

dalšího rozlišování typu či 

hmotnosti, uplatňován je 

jednotný recyklační 
příspěvek

Tato podskupina se bude 

vykazovat na samostatném 

řádku a bude mít stanovený 

recyklační příspěvek 
ve výši 1,00 Kč/ks

Tato elektrozařízení 

se budou jako doposud 

vykazovat ve skupině 

elektrozařízení 4, 

ale s recyklačním 
příspěvkem ve výši 

9,50 Kč/ks

Velká svítidla, kolejnicové 
elektrické lišty, oděvy a obuv 

s elektronickými prvky, 
prodlužovací a propojovací 

kabely, elektrické a elektronické 
hračky, hudební zařízení a jiná 

zařízení s alespoň jedním 
rozměrem přesahujícím 50 cm 

a hmotností větší 
než 250 gramů, ale menší 
než 500 gramů (včetně)

Velká svítidla, kolejnicové 

elektrické lišty + pračky, myčky 

nádobí, elektrické sporáky, 

mikrovlnné trouby, hudební 

zařízení a jiná zařízení s alespoň 
jedním rozměrem přesahujícím 

50 cm a hmotností větší 
než 500 gramů

nad 50 cm
do 250 g

250 g

50

nad 50 cm
250 - 500 g

250 - 500 g

nad 50 cm
nad 500 g

>500 g

50

50
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Změna způsobu vykazování od 1. 8. 2021 - malá elektrozařízení

Jakékoliv malé 

elektrozařízení bez dalšího 

rozlišování typu či 

hmotnosti, přičemž žádný 

z rozměrů nepřesahuje 

50 cm, uplatňován je 
jednotný recyklační 

příspěvek

Drivery, startéry, jističe, 
stmívače, stykače, relé, 

malá svítidla, rozhlasové 
přijímače, videokamery, 
elektrické a elektronické 

hračky, sportovní vybavení 
a jiná zařízení s hmotnostní 

nejvýše 250 gramů (včetně), 
kde žádný z rozměrů 
nepřesahuje 50 cm

Tato podskupina se bude 

vykazovat na samostatném 

řádku a bude mít stanovený 

recyklační příspěvek 
ve výši 0,50 Kč/ks

Jakékoliv malé 

elektrozařízení bez dalšího 

rozlišování typu či 

hmotnosti, přičemž žádný 

z rozměrů nepřesahuje 

50 cm, uplatňován je 

jednotný recyklační 
příspěvek

Jakékoliv malé 

elektrozařízení bez dalšího 

rozlišování typu či 

hmotnosti, přičemž žádný 

z rozměrů nepřesahuje 

50 cm, uplatňován je 

jednotný recyklační 
příspěvek

Tato podskupina se bude 

vykazovat na samostatném 

řádku a bude mít stanovený 

recyklační příspěvek 
ve výši 1,00 Kč/ks

Tato elektrozařízení se 

budou jako doposud 

vykazovat ve skupině 

elektrozařízení 5, 

s recyklačním příspěvkem 
ve výši 4,00 Kč/ks

Drivery, startéry, jističe, 
stmívače, stykače, relé, malá 
svítidla, rozhlasové přijímače, 

videokamery, elektrické 
a elektronické hračky, sportovní 

vybavení a jiná zařízení 
s hmotností více než 250 gramů, 

ale méně než 500 gramů 
(včetně), kde 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 a jiná zařízení 

s hmotností více než 500 gramů, 
kde žádný z rozměrů 
nepřesahuje 50 cm

do 50 cm
do 250 g

250 g

do 50 cm
250 - 500 g

250 - 500 g

50

do 50 cm
nad 500 g

>500 g

50

50


