
ZMĚNA VE VYKAZOVÁNÍ AUTOŽÁROVEK:

PŘÍMO ŽHAVENÉ 
AUTOŽÁROVKY 
s hmotností nejvýše 30 gramů



Od začátku roku 2022 EKOLAMP rozšiřuje služby v oblasti zpětného 
odběru o novou podskupinu „Přímo žhavené autožárovky s hmotností 
do 30 gramů včetně“. Jedná se o všechny druhy těchto autožárovek 
včetně halogenových do uvedené hmotnosti (vyjma LED a Xenon). 
Oficiálně se jedná o změnu sazebníku recyklačních příspěvků 
s platností od 1. 1. 2022, která se týká výrobců a dovozců uvádějících 
na trh autožárovky.

Nová podskupina
SVÍTIDLA

3. 7. C

ilustrativní příklady produktů nikoliv jejich kompletní výčet pro tuto podskupinu



Označení skupiny 
a podskupiny Skupina zařízení Podskupina elektrozařízení

Výše příspěvku 
na recyklaci

3 3.1–3.6 
3.8

světelné zdroje Světelné zdroje bez rozlišení hmotnosti 
(kromě přímo žhavených a halogenových) 2,50 Kč/ks + DPH

3 3. 7. A světelné zdroje
Přímo žhavené a halogenové světelné zdroje 
s hmotností nejvýše 10 gramů (včetně) 
(kromě vláknových autožárovek)

0,30 Kč/ks + DPH

3 3. 7. B světelné zdroje
Přímo žhavené a halogenové světelné zdroje 
s hmotností více než 10 gramů 
(kromě vláknových autožárovek do 30 gramů)

2,50 Kč/ks + DPH

3 3. 7. C světelné zdroje Přímo žhavené autožárovky 
(včetně halogenových) s hmotností nejvýše 30 gramů (včetně) 0,30 Kč/ks + DPH

4 4.A velká elektrozařízení Velká elektrozařízení 
s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně) 0,50 Kč/ks + DPH

4 4.B velká elektrozařízení Velká elektrozařízení 
s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč/ks + DPH

4 4.C velká elektrozařízení Velká elektrozařízení 
s hmotností více než 500 gramů 9,50 Kč/ks + DPH

5 5.A malá elektrozařízení Malá elektrozařízení 
s hmotností nejvýše 250 gramů (včetně) 0,50 Kč/ks + DPH

5 5.B malá elektrozařízení Malá elektrozařízení 
s hmotností více než 250 gramů, ale méně než 500 gramů (včetně) 1,00 Kč/ks + DPH

5 5.C malá elektrozařízení Malá elektrozařízení 
s hmotností více než 500 gramů 4,00 Kč/ks + DPH

Uvedený typ autožárovek se bude nadále 
vykazovat jako podskupina 3. 7. C a má 
stanovený speciální recyklační příspěvek 
ve výši 0,30 Kč za jeden kus přímo žhavené 
autožárovky do 30 gramů. Tato podskupina 
se doposud nevykazovala samostatně, ale 
v rámci podskupin 3. 7. A či 3. 7. B v závislosti na 
hmotnosti.

Aktivace podskupiny
V případě, že uvádíte na trh příslušné 
elektrozařízení, požádejte si o aktivaci 
nové podskupiny 3. 7. C prostřednictvím 
informačního systému nebo kontaktujte 
obchodní oddělení EKOLAMP.

Aktualizace je součástí Přílohy č. 1 
k Všeobecným podmínkám účasti v KS 
EKOLAMP – zavedení nové položky do 
sazebníku od 1. 1. 2022: „Přímo žhavené 
autožárovky do 30 gramů“.
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