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Příloha č. 1 : Dodatek k směrnici 2002/95/ES , kde jsou uvedeny výjimky 

používaní zakázaných  látek  

Použití olova, rtuti, kadmia a šestimocného chrómu, která jsou vyjmuta z požadavků čl. 4 

odst. 1 

1. Rtuť v kompaktních zářivkách, jejíž obsah nepřevyšuje 5 mg na zářivku. 

2. Rtuť v trubicových zářivkách pro obecné účely, jejíž obsah nepřevyšuje: 

– u halofosfátových zářivek 10 mg 

– u trifosfátových zářivek s běžnou dobou životnosti 5 mg 

– u trifosfátových zářivek s běžnou dobou životnosti 8 mg. 

3. Rtuť v trubicových zářivkách pro zvláštní účely. 

4. Rtuť v jiných svítidlech konkrétně neuvedených v této příloze. 

5. Olovo ve skle obrazovek, elektronických součástech a zářivkách. 

6. Olovo jako prvek slitin s ocelí obsahujících až 0,35 % hmot. olova, slitin s hliníkem 

obsahujících až 0,4 % hmot. olova a slitin s mědí obsahujících až 4 % hmot. olova. 

7. Olovo v pájkách s vysokým bodem tání (např. slitiny cínu-olova obsahující více než 85 % 

olova),olovo v pájkách pro zásobování, skladování a systémy skladování (výjimka do roku 

2010 povolena),olovo v pájkách pro zařízení síťové infrastruktury pro přepínání, 

signalizaci,přenos a správu sítě pro telekomunikace,olovo v keramických elektronických 

dílech (např. piezoelektrické přístroje). 

8. Použití kadmia s výjimkou použití zakázaných směrnicí 91/338/EHS11, kterou se mění 

směrnice 76/769/EHS 12 týkající se omezení uvádění na trh a používání některých 

nebezpečných látek a přípravků. 

9. Šestimocný chrom jako antikorozivní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli 

v absorpčních ledničkách. 

10. V rámci postupu uvedeného v čl. 7 odst. 2 Komise přednostně vyhodnotí použití 

-DekaBDE, 

– rtuti v trubicových zářivkách pro zvláštní účely, 

– olova v pájkách pro počítačové servery, paměti počítačů a systémy pro počítačové 

ukládání dat, zařízení síťové infrastruktury pro přepínání, signalizaci, přenos a správu 

sítě pro telekomunikace (vzhledem ke stanovení zvláštního časového omezení pro tuto 

výjimku), a 

– žárovek, aby bylo možné co nejdříve stanovit, zda mají být tyto položky 

odpovídajícím způsobem pozměněny. 
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Příloha č. 2  : MNOŽSTVÍ SEBRANÉHO ELEKTROODPADU z DOMÁCNOSTÍ v  EU 

v r. 2010 

 

 

Zdroj: Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/documents/weee_collection.pdf 
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Příloha č. 3 SKUPINY EEZ PODLE SMĚRNICE 2012/19/EU  
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Příloha č. 4DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ  

Ráda bych Vás požádala o pomoc při šetření, které si klade za cíl zjistit míru využití kontejnerů 

určených pro sběr elektroodpadu.Veškerá získaná data jsou anonymní a budou použita v diplomové 

práci. Za vyplnění dotazníku Vám děkuji!!! 

1) Třídíte doma odpad ? *⃝ ano⃝ ne 

2) Jaké typy odpadů třídíte?(můžete zaškrtnout více odpovědí) 

⃝ papír                   ⃝ plasty                    ⃝ sklo                          ⃝  elektroodpad                          ⃝ oděvy 

3) Víte, že existují sběrné červené kontejnery? *⃝  ano                                 ⃝ ne 

4) Víte, co do nich patří? *                                                 ⃝ ano                                  ⃝ ne 

5) Vyskytuje se v blízkosti Vašeho bydlení červený kontejner? *⃝ ano                               ⃝ ne 

6) Pokud ano, používáte jej?  

⃝ ano, vždy když likviduji elektroodpad                       ⃝ někdy / když si vzpomenu 

⃝ ne, kontejner je příliš daleko               ⃝ ne, netřídím elektroodpad               ⃝ ne, netřídím odpad 

7) Není-li v blízkosti Vašeho bydlení červený kontejner, jak nakládáte s elektroodpadem? 

 ⃝ vyhodím jej do směsného odpadu  

⃝ navštívím sběrný dvůr 

 ⃝ použiji vzdálenější kontejner,  e- boxy a jiné (např. v blízkosti práce na úřadech, v obchodě apod.) 

⃝ vyhodíte jej do mobilních sběru pořádané obcí     

⃝ prodáváte firmě, která vykupuje elektroodpad 

 ⃝ při koupi nového výrobku využijete možnosti se zbavit starého 

 ⃝ necháváte elektroodpad doma  

⃝ odevzdáváte ve škole do boxu v rámci recyklovaní 

 ⃝ odevzdáme na místa zpětného odběru (obchod, servis) 

8) Kolik obyvatel má místo, kde bydlíte? * 

⃝ méně než 5 000                                  ⃝ 5 000 – 20 000                                        ⃝ více než 20 000 

9) Vyberte své pohlaví                            ⃝ muž                           ⃝ žena 

10) Kolik Vám je let * 

 ⃝ 9-15 let               ⃝ 16-25 let                 ⃝ 26 – 40 let              ⃝ 41 – 60 let               ⃝ více než 60 let 

11) Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání: * 

⃝ ZŠ                            ⃝ SŠ bez maturity                            ⃝ SŠ s maturitou                            ⃝ VOŠ/VŠ 
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Příloha č. 5 PROCES ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADU  

 

 

 

Zdroj: Deubzer, 2011 

 

 

 


