
* ELEKTROZAŘÍZENÍ, stroje a přístroje včetně výbavy - jedná se o všechny výrobky, 
které během svého života používají elektrický proud ze sítě či baterií a jiných zdrojů 

nebo elektromagnetické vlnění, příkladem uvádíme: 
   

* 
   * 

*výpočetní a telekomunikační technika, *domácí i průmyslové spotřebiče a stroje, 
*hudební nástroje, *obrazová a reprodukční zařízení, *spotřebitelská zařízení, *zařízení 
telekomunikační a informační technologie, *osvětlovací zařízení,  *autobaterie a 
akumulátory, *elektrické a elektronické přístroje 

   * 
   

* 
   * 
   

 
 

DŮLEŽITÉ: 

   
 

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

zákonu 
   1 Zařízení pro tepelnou výměnu    

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

3 Světelné zdroje    

4 

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.  

   

5 

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.  

   

6 
Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejich žádný vnější 
rozměr nepřesahuje 50 cm 

   

        
! Úplnost elektrozařízení - elektro-odpadu 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, se posuzují dle stavu podle zákona 542/2020 Sb. s použitím 
obecných ustanovení zákona 541/2020 Sb. 

   

      
Pokud budou dodány odpady jiné než v ceníku, je třeba předchozí konzultace !!! 

           
Například barvy, znečištěné hadry, atd., mají několikanásobnou sazbu za likvidaci a 

jsou likvidovány některou z partnerských společností, nikoliv ve společnosti 
ELEKTROŠROT, a.s.  

    


