
 

 

PŘÍLOHA Č. 1 K VŠEOBECNÝM PODMÍNKÁM ÚČASTI V KOLEKTIVNÍM SYSTÉMU EKOLAMP 
 

 Výše recyklačních příspěvků pro účastníky kolektivního systému EKOLAMP platných od 1. 8. 2021 

Skupina elektrozařízení Podskupina elektrozařízení 
Příklady výrobků zařazených do 

dané skupiny 
Způsob platby za 

elektrozařízení uvedená na trh 

3 – Světelné zdroje 

Světelné zdroje bez rozlišení 
hmotnosti  

(kromě přímožhavených a 
halogenových) 

Trubicové zářivky, kompaktní 
zářivky, výbojky, LED světelné 

zdroje, LED pásky, ostatní světelné 
zdroje (kromě přímožhavených a 

halogenových). 

Příspěvek na recyklaci ve výši 
2,50 Kč za jeden kus světelného 

zdroje bez dalšího rozlišování 
konkrétního typu. 

3 – Světelné zdroje 
Přímožhavené a halogenové 

světelné zdroje s hmotností více 
než 10 gramů  

Přímožhavené světelné zdroje, 
halogenové světelné zdroje. 

Příspěvek na recyklaci ve výši 
2,50 Kč za jeden kus světelného 

zdroje bez dalšího rozlišování 
konkrétního typu. 

3 – Světelné zdroje 
Přímožhavené a halogenové 
světelné zdroje s hmotností 
nejvýše 10 gramů (včetně) 

Přímožhavené světelné zdroje, 
halogenové světelné zdroje. 

Příspěvek na recyklaci ve výši 
0,30 Kč za jeden kus světelného 

zdroje bez dalšího rozlišování 
konkrétního typu. 

    
Skupina elektrozařízení Podskupina elektrozařízení 

Příklady výrobků zařazených do 
dané skupiny 

Způsob platby za elektrozařízení 
uvedená na trh 

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

Velká elektrozařízení 
s hmotností nejvýše 250 

gramů (včetně) 

Kolejnicové elektrické lišty, oděvy 
a obuv s elektronickými prvky, 

prodlužovací a propojovací kabely, 
elektrické a elektronické hračky, 

hudební zařízení apod. 

Příspěvek na recyklaci ve výši 
0,50 Kč za jeden kus velkého 

elektrozařízení bez dalšího 
rozlišování konkrétního typu. 

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

Velká elektrozařízení 
s hmotností více než 250 
gramů, ale méně než 500 

gramů (včetně) 

Velká svítidla, kolejnicové 
elektrické lišty, oděvy a obuv 

s elektronickými prvky, 
prodlužovací a propojovací kabely, 
elektrické a elektronické hračky, 

hudební zařízení apod. 

Příspěvek na recyklaci ve výši 
1,-- Kč za jeden kus velkého 
elektrozařízení bez dalšího 

rozlišování konkrétního typu. 

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

Velká elektrozařízení 
s hmotností více než 500 

gramů 

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

zařízení apod. 

Příspěvek na recyklaci ve výši 
9,50 Kč za jeden kus velkého 

elektrozařízení bez dalšího 
rozlišování konkrétního typu. 

    



 

 

 
 

   

Skupina elektrozařízení Podskupina elektrozařízení 
Příklady výrobků zařazených do 

dané skupiny 
Způsob platby za 

elektrozařízení uvedená na trh 

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

Malá elektrozařízení s hmotností 
nejvýše 250 gramů (včetně) 

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

rozhlasové přijímače, videokamery, 
elektrické a elektronické hračky, 

sportovní vybavení apod. 

Příspěvek na recyklaci ve výši 
0,50 Kč za jeden kus malého 

elektrozařízení bez dalšího 
rozlišování konkrétního typu. 

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

Malá elektrozařízení s hmotností 
více než 250 gramů, ale méně 

než 500 gramů (včetně) 

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

rozhlasové přijímače, videokamery, 
elektrické a elektronické hračky, 

sportovní vybavení apod. 

Příspěvek na recyklaci ve výši 
1,-- Kč za jeden kus malého 
elektrozařízení bez dalšího 

rozlišování konkrétního typu. 

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

Malá elektrozařízení s hmotností 
více než 500 gramů 

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 konkrétního typu. 

 
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. (do doby přijetí nové vyhlášky k zákonu 
542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností), resp. ve Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení 
konkrétních výrobků, zda splňují definici elektrozařízení. 


