
DŮLEŽITÉ:

Nový zákon č.542/2020 stanoví skupiny elektrozařízení: Příloha č.1 k zákonu

1

2

3

4

5

6

! Úplnost elektrozařízení - elektro-odpadu

Kat. Katalog.číslo Poplatek za: kg/ks

MANIPULACE   bez DPH

* Pračky, sušičky, myčky nádobí O 200136, 160214 zdarma 

* El. a plynové sporáky, pečící trouby O 200136, 160214 zdarma 

* Elektrické radiátory a přímotopy N 200135, 160212 zdarma 

* Elektrická topidla ostatní N 200135, 160213 zdarma 

* Elektrické boilery O 200136, 160214 zdarma 

* Elektrické ventilátory velké O 200136, 160214 zdarma 

* Zařízení pro vytápění místností O 200136, 160214 zdarma 

* Chladničky a mrazničky N 200123, 160211 zdarma 

* Klimatizační zařízení N 200123, 160211 zdarma 

* Vysavače, čisticí stroje na koberce O 200136, 160214 zdarma

* Šicí, pletací stroje O 200136, 160214 zdarma

* Grily O 200136, 160214 zdarma

* Průtokové ohřívače, pokojové ventilátory O 200136, 160214 zdarma

* Váhy O 200136, 160214 zdarma

* Mikrovlnné trouby, fritovací hrnce O 200136, 160214 zdarma

* Žehličky, topinkovače, O 200136, 160214 zdarma

* Mlýnky, kávovary,  hodiny, budíky O 200136, 160214 zdarma

* Video, magnetofony, CD přehrávače O 200136, 160214 zdarma 

* Radiové přijímače a vysílačky, radiobudíky O 200136, 160214 zdarma 

* Videokamery, videorekordéry, fotoaparáty O 200136, 160214 zdarma 

* Hudební nástroje O 200136, 160214 zdarma 

ELEKTROŠROT, a.s.

Druh odpadu

Zařízení pro tepelnou výměnu

Obrazovky, monitory a zařízení obshující obrazovky o ploše větší než 100 cm2

Světelné zdroje

Velké domácí spotřebiče

Malé domácí spotřebiče

    Teplice - Košťanská 212,  telefon: +420 775 225 291, 774 136 136

Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejich žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm

Zákon č.542/2020

Elektrozařízením se rozumí elektrozařízení, které stalo odpadem, včetně jeho komponentů, 

konstrukčních a spotřebních dílů - tedy úplné, nedemontované !

Elektrozařízení, která jsou částečně demontovaná či jinak rozebrané nebo jednotlivé části 

elektrozařízení, nemohou být odebrány v režimu zpětného odběru, ale jedná vždy již o převzetí odpadů 

dle zákona č. 542/2020 Sb. !!!

Příklady různých druhů elektrozařízení 

Velká zařízení, jejich jakýkoliv rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin              1,2,3 a 6, zahrnující 

kromě jiného: domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, 

zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektrické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, 

zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu 

Malá zařízení, jejich žádný vnější rozm,ěr nepřesahuje 50cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1,2,3 a 6, zahrnující kromě 

jiného: domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení 

reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektrické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, 

zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu 

CENÍK platnost od: 1.3.2021  ELEKTROODPADY                                      
za likvidaci, recyklaci   a odstranění odpadů  ELEKTRO - ODPADU (ELEKTROŠROTU)                                   

planeta@recyklace-odpadu.cz,    www.recyklace-odpadu.cz 
www.elektrosrot.eu  

ZPĚTNÝ ODBĚR - sběrné místo kolektivního systému ASEKOL, a.s., REMA, EKOLAMP, ECOBAT

Spotřebitelská zařízení

mailto:planeta@recyklace-odpadu.cz
mailto:planeta@recyklace-odpadu.cz
mailto:planeta@recyklace-odpadu.cz
http://www.elektrosrot.eu/


* Televizory N 200135, 160213 zdarma 

* Telefonní ústředny, PC servery O 200136, 160214 zdarma 

* Počítače a jejich komponenty (mimo monitorů) O 200136, 160214 zdarma 

* Kopírky  (bez toneru) O 200136, 160214 zdarma 

* Faxy, tiskárny  - bez tiskař. náplní  !! O 200136, 160214 zdarma 

* Psací stroje O 200136, 160214 zdarma 

* Kalkulačky elektrické stolní O 200136, 160214 zdarma 

* Kapesní kalkulačky, stolní kalkulačky O 200136, 160214 zdarma 

* El. diáře O 200136, 160214 zdarma 

* Telefony mobilní i s baterií N 200135, 160213 zdarma 

* Telefony pevné O 200136, 160214 zdarma 

* Počítačová klávesnice, myš O 200136, 160214 zdarma

* Notebooky N 200135, 160213 zdarma 

* Monitory N 200135, 160213 zdarma

Tonery - pokud nejsou součástí elektrozařízení/samostaně*     O O80318 2,90 Kč/kg

Pásky do psacích strojů, tiskáren   -  samostaně* O O80318 2,90 Kč/kg

* Žárovky O 200136, 160214 zdarma

* Zářivky, výbojky N 200121 zdarma

* Osvětlovací tělesa O 200136, 160214 zdarma

* Baterie olověné + gelové /i s náplní/ N 160601 zdarma 

* Autobaterie /i s náplní/ N 160601 zdarma 

* Baterie a akumulátory do 750 gr (monočl.) O 160605 zdarma 

* Baterie louhové (nikl kadmiové) N 160602 zdarma 

* Baterie alkalické a jiné O 160604 zdarma 

* Vrtačky,  pily O 200136, 160214 zdarma

* Nástroje pro pájení, nýtování, broušení O 200136, 160214 zdarma

* Sekačky O 200136, 160214 zdarma

* Zdravotnická technika  (ne RTG zař.) O 200136, 160214 zdarma

Kabely (stavební, autokabely, ostatní…) O 170411 zdarma 

Hrací automaty O 160214 2,90Kč/kg

* Elektro ostatní O 200136, 160214 zdarma 

Stroje a zařízení všech druhů a typů - elektro O 200136, 160214 zdarma 

Kondenzátory dle druhu 49,00 Kč/kg

Sklo samostatně (čirá skla i autoskla) O 160120 zdarma 

x Skartace archivů a nosičů dat dle NBÚ I+II O 200101 Samostatný ceník

x Ostatní odpady - samostatný ceník 

chráníme životy lidí a všeho živého na této planetě

chráníme životní prostředí a přírodu

Poplatek za přepravu NISSAN, RENAULT, IVECO je účtován 15.-Kč za ujetý km + DPH při ujetí více než 30km

Elektrické a elektronické přístroje

Lékařské přístroje

!!!   POSKYTUJEME  NÁHRADNÍ  PLNĚNÍ   !!!

Při požadavku další osoby pro nakládku je účtován poplatek 150,-Kč/hodina

Vydání dokladu o převzetí v režimu zpětného odběru - Certifikátu o ekologické likvidaci a recyklaci ZDARMA

           Pracovní doba:  Po - Pá         07,00 - 15,30  HOD.

Ostatní, jinde nezařazené

Ceny platí při předání v:    Teplice, Košťanská 212, ELEKTROŠROT a.s./areál BALAX

Při počtu menším než 30 ujetých km je účtován paušál ve výši 400.- Kč/hod za první hodinu, 

dále za každou započatou půlhodinu čásku 200.- Kč + DPH

IČ:25003569, DIČ:CZ25003569, CZU00594

www.elektrosrot.eu 

Zařízení telekom. a informační technologie

Osvětlovací zařízení

Autobaterie a akumulátory

http://www.elektrosrot.eu/

