
Příloha č. 1

Značky podle nového evropského nařízení o označování a balení chemických látek a 
směsí

Výbušné látky

Hořlavé látky

Oxidační látky

Plyny pod tlakem

Korozivní a žíravé látky

Toxické látky

Dráždivé látky

Látky nebezpečné pro zdraví

Látky nebezpečné pro životní prostředí



Příloha č. 2

Seznam elektrozařízení spadajících do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 

zákona o odpadech

Velké domácí spotřebiče:  

1. Velká chladící zařízení 

2. Chladničky, mrazničky a jejich kombinace

3. Mrazničky

4. Ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potraviny

5. Klimatizační zařízení

6. Pračky

7. Sušičky

8. Myčky nádobí

9. Pečící zařízení

10. Sporáky

11. Plotny

12. Mikrovlnné trouby

13. Ostatní velká zařízení pro používaná k vaření a jinému zpracování potravin

14. Elektrická topidla

15. Elektrické radiátory

16. Ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku

17. Elektrické ventilátory

18. Ostatní ventilační a odsávací zařízení

19. Ostatní velké spotřebiče ve skupině 1. neuvedené 

 Malé domácí spotřebiče (rozměry menší než 40x80x50 cm):

1. Vysavače

2. Čistící stroje na koberce

3. Ostatní zařízení pro čištění

4. Zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu

5. Žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy

6. Topinkovače

7. Fritovací hrnce



8. Mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů

9. Elektrické nože

10. Spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o 

tělo

11. Hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času

12. Váhy

13. Ostatní malé domácí spotřebiče ve skupině 2. neuvedené 

 Elektrické a elektronické nástroje:

1.Vrtačky

2.Pily

3. Šicí stroje kromě zařízení používaných v domácnostech spadajících pod skupinu 2

4. Zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání 

otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů dalších materiálů

5. Nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, 

šroubů nebo pro podobné účely

6. Nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití

7. Zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými 

způsoby

8. Nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti

9. Ostatní elektrické a elektronické nástroje ve skupině 6. neuvedené [16].

Osvětlovací zařízení:

1. Svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností

2. Lineární zářivky

3. Kompaktní zářivky

4. Vysokotlaké a výbojové světelné zdroje včetně vysokotlakých sodíkových, 

halogenizovaných a směsných výbojek

5. Nízkotlaké sodíkové výbojky

6. Ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení s výjimkou přímo 

žhavených žárovek [10].


