
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Abstrakt: 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku elektrického a elektrotechnického 

odpadu a s ním spojeným nakládáním. Popisuje platnou Českou a Evropskou legislativu 

zaměřenou na elektronický a elektrotechnický odpad. Popisuje běžné i méně používané 

technologie pro zpracování elektrického a elektrotechnického elektroodpadu jako jsou ruční 

demontáže, mechanické, pyrometalurgické, elektrochemické a hydrometalurgické metody. 

Práce zahrnuje praktickou část, kdy v laboratorních podmínkách proběhla demontáž a 

zhodnocení elektroodpadu, jedná se o počítač a dva mobilní telefony, jejich materiálové a 

metalografické zhodnocení a proces mechanické úpravy. V poslední kapitole jsou popsána 

ekonomická hodnocení různých metod a srovnaní cen na elektronické burze. 

Klíčová slova: 

Elektroodpad, OEEZ, Recyklace, Mobilní telefon, Legislativa odpadového 

hospodářství. 

 

Abstract: 

This thesis is focused on electrical and electronic waste and the associated waste. 

Describes a valid Czech and European legislation on electronic and electrical waste. It describes 

the common and less widely used technology for processing electrical and electronic e-waste 

such as manual dismantling, mechanical, pyro metallurgical, electrochemical, 

hydrometallurgical methods. The work includes the practical part where in laboratory 

conditions was dismantling and evaluation of e-waste, it is a computer and two mobile phones 

of their material and metallurgical evaluation process and mechanical modifications. The last 

chapter describes various methods of economic evaluation and comparison of prices on the 

electronic exchange. 
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1. ÚVOD 

 

Diplomová práce s názvem Ekonomické zhodnocení recyklace elektroodpadu je 

zaměřena na elektronický a elektrotechnický odpad a jeho následnou recyklaci vybraných 

druhu elektromateriálů a popisem jednotlivých složek, které se nacházejí v těchto přístrojích. 

S příchodem moderních metod výroby plošných desek roste množství elektroodpadu, a na trh 

přicházejí novější a novější přístroje s kratší životností, které mají za následek vznikající 

množství elektroodpadů. S takto přibývajícím množstvím elektro odpadu by měl být kladen 

důraz jak z hlediska legislativního tak i morálního na jeho opětovné využiti, v těchto 

recyklovaných zařízeních se nacházejí vzácné kovy které je možno nadále využívat v nových 

zařízeních. 

V úvodní kapitole jsou popsány národní a také evropské legislativní zákony odpadového 

hospodářství a související tématikou zpracovávaní elektroodpadů. Jsou zde popsány základní 

zákony a vyhlášky související s elektroodpadem. V další části diplomové práce se nachází 

charakteristika elektroodpadů a také jednotlivé skupiny druhu odpadu, dále jsou popsány 

průměrné procentuální obsahy jednotlivých spotřebičů a stručný přehled společnosti zabývající 

se zpracováním elektroodpadů. V další části jsou věnovaný popisu jednotlivých metod 

používaných ke zpracování elektroodpadu a také schematické znázornění průběhů recyklace 

desek plošných spojů. Mezi nejvíce používané postupy zpracování jsou zahrnuty mechanické, 

pyrometalurgické a hydrometalurgické a nejméně používané ruční metody. 

 

V druhé části práce byly podrobeny zkoumání jednotlivé recyklované předměty 

v laboratorních podmínkách, jednalo se o recyklaci mobilních telefonu a počítače, jejich 

součástek jako surovina určená k recyklaci, které byla dále podrobeny zkoumání. 

 

Cílem této diplomové práce, jak už  název vypovídá, je zmapovat z ekonomicko- 

technického hlediska výhodnost jednotlivých metod recyklace elektroodpadu, a popsat jak se 

nadále s materiálem nakládá a která z variant je výhodnější oproti jiné metodě recyklace 

elektroodpadu. 
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2. PLATNÁ LEGISLATIVA V  ČR A EU V OBLASTI 

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADU  

 

Tato kapitola popisuje legislativní integraci předpisu Evropské unie a České republiky 

do právního řádu nakládaní s elektroodpadem OEEZ a EEZ. 

 

Legislativní úprava je v každém členském statě Evropské unie jiná. Výsledkem je, že 

vnitrostátní právní předpisy v oblasti s nakládáním elektroodpadu Evropské unie, jsou do jisté 

míry zcela odlišné.  

 

2.1. Legislativa v České republice pro OEEZ a EEZ 

 

V této kapitole jsou popsány platné zákony o elektrických a elektronických odpadech 

v České republice. Jedná se o Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a o vyhlášku č. 352/2005 Sb. 

 

2.1.1. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 

 

Tento zákon zpracovává a upravuje příslušné předpisy Evropské unie [1]:  

 

 Stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 

dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného 

rozvoje), a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a 

zlepšování účinnosti tohoto využívání. 

 

 Dále upravuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství. 

 

 Působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 

 

Tento zákon také stanovuje základní charakteristické pojmy odpadů [1]:  

 

 Odpadem je každá movitá věc, kterou se osoba zbavuje, anebo má úmysl či povinnost 

se jí zbavit. 
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 Nebezpečným odpadem můžeme charakterizovat - odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností. 

 

 Nakládáním s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, 

úprava, využití a odstranění odpadů. 

 

 Shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

 

 Skladováním odpadů - přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po 

dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním. 

 

 Sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 

oprávněnou k podnikání od jiných subjektů, za účelem jejich předání k dalšímu využití 

nebo odstranění. 

 

 Výkupem odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo 

fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. 

 

 Materiálovým využitím odpadů - způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další 

způsoby využití odpadů jako materiálů k původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou 

bezprostředního získání energie. 

 

 Recyklací odpadů - jakýkoli způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován 

na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, včetně 

přepracování organických materiálů, recyklací odpadů není energetické využití a 

zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity jako palivo nebo 

zásypový materiál. 
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2.1.2. Hierarchie způsobů nakládání s odpady 

  V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů 

nakládání s odpady [1]: 

 Předcházení vzniku odpadů. 

 Příprava k opětovnému použití. 

 Recyklace odpadů. 

 Jiné využití odpadů, například energetické využití. 

 Odstranění odpadů. 

2.1.3. Vyhláška č. 352/2005 Sb.,   

Znění vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o 

bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpady). 

 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanovuje [2]: 

 

 Podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze 

č. 7 zákona. 

 Bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců. 

 Obsah roční zprávy o plnění povinností výrobců za uplynulý kalendářní rok. 

 Rozsah a způsob vedení evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně 

sebraného elektroodpadu. 

 Bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do 

seznamu. 

 Způsob označení elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005. 

 Vzor grafického symbolu pro označování elektrozařízení pro účely zpětného odběru 

elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů. 

 Technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí z elektroodpadů, 

skladování a zpracování elektroodpadů. 

 Rozsah a způsob vedení evidence a ohlašování údajů o převzatých elektroodpadech a 

způsobech jejich zpracování, využití, odstranění a způsob ohlašování zařízení ke sběru, 

zpracování a využití elektroodpadů. 
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 Podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru elektrozařízení pocházejících 

z domácností, způsob výpočtu úrovně využití elektroodpadu. 

 

2.2. Legislativa v Evropské unii pro EEZ a OEEZ 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES, o odpadních elektrických a 

elektronických zařízeních, v platném znění [3]:  

 

 definuje základní pojmy (elektrické a elektronické zařízení, odpadní elektrické a 

elektronické zařízení, prevenci, opětovné použití, atd.), 

 

 cíle v oblasti životního prostředí jsou zejména udržování, ochrana a zlepšování  

kvality životního prostředí, ochrana lidského zdraví, obezřetné a racionální využívání  

přírodních zdrojů, 

 

 zlepšené nakládání s OEEZ, nelze účinně dosáhnout, pokud budou členské státy jednat 

samostatně, 

 

 do oblasti působnosti této směrnice by měla spadat veškerá elektrická a elektronická 

zařízení používaná spotřebiteli a elektrická a elektronická zařízení určená k 

profesionálnímu použití, 

 

 podpora návrhu a výroby elektrických a elektronických zařízení, které zohlední a 

usnadní jejich demontáž a využití, zejména opětovné použití a recyklaci OEEZ, 

 

 oddělený sběr je předpokladem pro zajištění specifického zpracování a pro recyklaci 

OEEZ a je nezbytný pro dosažení zvolené úrovně ochrany lidského zdraví a životního 

prostředí ve Společenství, 

 

 zajistit, aby členské státy usilovaly o zřízení účinných systémů sběru s dosažením 

vysoké úrovně sběru OEEZ z domácností a informovanosti, 
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 stanoví financování týkající se OEEZ z domácností a OEEZ od uživatele ů jiných, než 

jsou domácnosti, 

 

 stanovuje symbol pro označení elektrického a elektronického zařízení. Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES, o omezení používání některých 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických za řízeních v platném znění: 

 

 účelem této směrnice je sblížit právní předpisy členských států o omezení používání 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických za řízeních a přispět k ochraně 

lidského zdraví a k využití a environmentálně šetrnému využití a zneškodnění 

odpadních elektrických a elektronických zařízení 
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3. CHARAKTERISTIKA ELEKTROODPADU 

 

Pod pojmem elektroodpad můžeme charakterizovat označení takto: elektroodpadem je 

odpad ve formě elektrospotřebičů a jejích části včetně všech komponentů, konstrukčních dílů a 

spotřebních dílů, které v tom momentě jsou součástí jednotlivých zařízení, nebo také jako směs 

různých druhů kovů, které jsou spojené nebo promíchané s plasty keramikou nebo jiným 

druhem materiálu. Mezi elektrospotřebiče řádíme veškerá zařízení, která fungují na elektrický 

proud nebo na baterie. 

 

Elektrotechnický a elektronický odpad můžeme definovat jako směs různých kovů, 

která je spojena nebo pokryta různými plasty a keramikou [4]. 

 

Elektroodpad můžeme také definovat jako směs kovů a jejich slitin či sloučenin, 

různých druhů plastů, keramiky a skla, znečištěnou prachem, otěry a ubrusů. Jeho složení závisí 

na mnoha faktorech, zejména na stáří a druhu výrobku a zemi původu. OEEZ obsahují četné 

nebezpečné látky. Díky miniaturizaci se nebezpečné mohou v zařízeních vyskytovat opakovaně 

a ve velmi malém množství ve formě sendviče tenkých vrstev, tloušťky řádově 10-4 až 10-5 

mm [5]. 

 

Elektroodpad je v dnešní době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. 

Elektroodpad celosvětově tvoří více než 5% hmotnosti pevného domácího odpadu, skoro jako 

plastové obaly. V zemích Evropské unie, kde se v domácnostech vyprodukuje asi 8 milionů tun 

elektroodpadu ročně, roste objem elektroodpadu o 3% až 5% ročně. Je to skoro třikrát rychleji 

než celkový objem odpadů. Podle odhadů expertů se Evropská unie bude muset v roce 2020 

vyrovnat až s 11 miliony tun elektroodpadu. O 10 let později, čili v roce 2030 vzroste roční 

produkce odpadu skoro až na 14 milionů tun. K tomuto číslu je potřeba přičíst ještě asi 3 miliony 

tun elektroodpadu pocházejícího od organizací a firem [6]. 

 

Pro účely toho dílu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. se rozumí: 

 Elektronické a elektronické zařízení (dále jen „elektrozařízení“) se rozumí 

zařízení, jehož funkcí je závislost na elektrickém proudu, elektromagnetickém 

poli nebo na zařízeních k výrobě, měření a přesunu elektrického proudu nebo 
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elektromagnetické pole a je určeno pro využití při napětí 1500 V pro 

jednosměrný a 1000 V pro střídavý proud.  

 Elektroodpad, včetně komponentů, konstrukčních dílů, spotřebních dílů, které 

jsou v daném okamžiku součástí elektrozařízení.  

 Opětovné použití zpětně odebraného, oddělením sebraného nebo komponentů 

elektrozařízení bez jejich dalšího předělání do stejné podoby a ke stejnému 

účelu, pro které byly původně určeny.  

 Zpracování elektroodpadu je jakoukoli operací prováděnou po převzetí 

elektroodpadu do zařízení a k následnému zpracování elektroodpadu za účelem 

dekontaminace, demontáže, drcení či využití přípravy s cílem na odstranění 

elektroodpadu.  

  Výrobcem může být fyzická nebo právnická osoba, která musí být oprávněna 

k podnikání v České republice.  

- bez ohledu na způsob prodeje tato společnost, včetně na dálku 

použitých komunikačních prostředků, v rámci své podnikatelské 

činnosti uvádí, že elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh 

české republiky jsou usazena nebo prodává-li elektrozařízení 

pomocí komunikačních prostředků na dálku přímo koncovým 

zákazníkům do České republiky z jiného státu, kde je usazena.  

 

 Použité elektrozařízení procházející z domácnosti nebo svým charakterem a 

množstvím jevů podobný elektroodpad od fyzických či právnických osob 

oprávněných k podnikání. Elektrozařízení pocházející z domácností je prakticky 

cokoli, co je možné použít jak v domácnostech, tak i u jiných koncových 

uživatelů.   

 Zpětně odebraná zařízení pocházející z domácností od konečných spotřebitelů 

je bez nároku na úplatu v místě zpětného odběru v místě prodeje nebo dodávky 

nového elektrozařízení posledním prodejcem nebo v jeho blízkosti. 

 Oddělený sběr elektroodpadů použitých elektrozařízení nepocházejících od 

spotřebitelů v domácnostech v místě sběru. 

 Místo zpětného odběru je místem určeným výrobcem, kde jsou elektrozařízení 

pocházející z domácností zpětně odebíraná.  

 Místo odděleného sběru je určené výrobcem pro oddělený sběr elektrozařízení. 
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 Fotovoltaický článek je tvořen polovodičovými a organickými prvky, které 

energii slunečního záření mění na elektrickou energii. 

 Solární panel je elektrozařízení tvořené fotovoltaickými články, které je určené 

k přeměně slunečního záření na elektřinu. 

 

 

3.1. Skupiny elektroodpadu 

 

Příloha č. 7 k Zákonu č. 185/2001 Sb. Charakterizuje druh elektroodpadu do 

jednotlivých skupin používaných do data 18. srpna 2018. 1. skupina a od data 15. srpna 2018 

2. Skupina. 1. Skupina je rozdělena na jednotlivé části do 10 podskupin (viz Tab. 1), z toho 3. 

skupina jsou zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, na kterou se 

specializují některá zpracovatelská střediska. V Čechách existuje v současné době 6 

kolektivních systémů, které zajišťují zpětný odběr elektrozařízení. Mezi nimi stojí za zmínku 

EKOLAMP, který se zabývá výhradně osvětlovací technikou, ELEKTROWIN, jen recykluje 

velké a malé domácí spotřebiče (lednice, sporáky, toustovače, atd.) a zejména REMA 

zpracovávající hlavně 3. a 8. skupinu elektroodpadu. Ostatní systémy se zabývají vesměs všemi 

skupinami.  
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V následující tabulce je uveden podrobný seznam skupin elektroodpadu a kolektivních 

systémů. 

 

 

Tabulka 1 Rozdělení elektrozařízení 

 

Rozdělení elektrozařízení dle skupin podle přílohy č. 7 zákona o odpadech, v platném 

znění. 
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II. skupina elektrozařízení, které se začnou používat od 15. srpna 2018 podle 

předpisu č. 1 185/2001 Sb. Zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů [1]: 

 

1. Zřízení pro tepelnou výměnu. 

 

2. Zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100cm2  

 

3. Světelné zdroje. 

 

4. Velká zařízení, jejichž rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení, které se nacházejí 

v bodech 1-3. Těmito spotřebiči jsou například domácí spotřebiče, telekomunikační zařízení, 

zařízení informačních technologií, spotřební elektronika, světla, zařízení produkující zvuk či 

obraz, elektrické a elektrotechnické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sport, 

zdravotnické prostředky či přístroje pro monitorování a kontrolu.  

 

5. Malá zařízení, jejich vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení nepodléhající 

skupinám 1-3 a 6. Mohou to být například: domácí spotřebiče, spotřební elektronika, světla, 

zařízení produkující obraz a zvuk, elektrické a elektronické zařízení, hračky zařízení pro volný 

čas a sport, zdravotnické prostředky a přístroje na kontrolu či monitorování.  

 

6. Malá zařízení, jejich vnější rozměr nepřesahuje 50 cm. Telekomunikační zařízení a 

zařízení informačních technologií. 

 

3.2. Sběr a zpětný odběr elektrického a elektro odpadu 

 

V České republice zajišťují sběr OEEZ kolektivní systémy jako jsou ASEKOL nebo 

Rema Systém. Tyto společnosti jsou financovány s poplatku, které spotřebitel zaplatí při koupi 

nového zařízení. Z těchto poplatků je pak financován sběr OEEZ. 

 

Sběr je prováděn ve sběrných dvorech nebo mobilními vozy v obcích. Dále je možnost 

odevzdat OEEZ v prodejnách nebo v opravnách elektrozařízení. V prodejnách je tento odběr 

podmíněn zakoupením nového výrobku. [6, 7] 
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Dalším místem kde lidé mohou odevzdat své OEEZ jsou červené kontejnery                  

(viz Obr. 1). Tyto kontejnery slouží jako doplňková sběrná místa. Do těchto kontejnerů je 

možno umístit menší elektroodpad, baterie a akumulátory. 

 

 

Obr.  1 Kontejner na sběr elektrozařízení  

 

 

Pro společnosti je možný odběr formou individuálního svozu. Tento odběr se zaměřuje 

na větší množství OEEZ a nebo o OEEZ větších rozměrů. 

 

V České republice je pokryto systémem sběru 90 % obyvatelstva. Navzdory tohoto faktu 

byly v posledních letech počty recyklovaných malých elektrozařízení velmi nízké. Aby se výběr 

zvýšil, byly instalované červené kontejnery na vybraných školských zařízeních v České 

republice [6] [7]. Mobilní telefony lze odevzdávat také u mobilních operátoru působících na 

českém trhu. Ve většině prodejen můžeme odevzdávat staré telefony do košů, které jsou 

umístěny v prostorách mobilních operátoru. 
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Dalšími účastníky na trhu s kontejnery na elektroodpad je společnost Elektrowin, která 

tento kontejner nazývá WINTEJNER který je zobrazen na Obr. 2. 

 

 
Obr.  2 WINTEJNER od společnosti Elektrowin 

 

3.3. Význam odpadového hospodářství Legislativa odpadového 

hospodářství 

 

Řeší problematiku související s vlastnostmi odpadů, jejich původem, zařazováním, 

povinnostmi při nakládaní s odpady, následným sběrem, shromažďováním, přepravou odpadů 

a to i nebezpečných, úpravou a tříděním odpadů atd. Legislativa odpadového hospodářství se 

zabývá základními zákony a vyhláškami. Mimo legislativních norem se vztahuje na odpadové 

hospodářství celá řada ČSN-EN (např. pro kontejnery na odpady, ocelový a litinový odpad, 

plasty, obaly atd.). [1] 

 

Odpadové hospodářství se zabývá rozborem odpadů podle místa vzniku, skupenství, 

kategorie nebezpečnosti, informačními evidenčními systémy, legislativními a normativními 

podklady, sběrem, tříděním, dopravou, úpravou a odstraňováním odpadů. Minimalizace vzniku 

odpadů je samostatnou disciplínou a konkrétněji se jí zabývá obor Čistší produkce. Zde se 

odpady považují za cennou surovinu, kterou my lidé zatím neumíme využívat. Odpadové 

hospodářství jako takové zahrnuje hlavně předcházení či omezování vzniku odpadů, dále jejich 

využívání a až nakonec odstraňování.  
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3.4. Složeni elektroodpadu 

Elektrozařízení obsahují také řadu toxických látek, proto je třeba zvýšit pozornost při 

jejich nakládání a zpracování. Mezi tyto zařízení patří [9]: 

 

• Kondenzátory s obsahem látek obsahující polychlorované bifenyly PCB. 

• Baterie (olověné, lithiové, rtuťové, niklové, kadmiové). 

• Desky s tištěnými spoji. 

• Skleněné střepy – odpad z monitorů a jiná olovnatá skla. 

• Výbojky, fluorescenční elektronky, zářivky a žárovky s obsahem rtuti ve formě  

odpadního skla a střepů. 

• Součástky obsahující rtuť (rtuťové spínače). 

• Elektrická a elektronická zařízení a součástky s ekologicky významným  

množstvím škodlivých látek (chladící oleje, chladící a klimatizační zařízení nebo 

chladicí systémy s obsahem toxických látek jako chlor fluor uhlovodíky aj.). 

• Elektronický odpad určený k dalšímu zpracování (drcení). 

 

Složky elektroodpadu, které jsou v centru zájmu, můžeme rozdělit do čtyř skupin [11]. 

 

1. Železný šrot zde můžeme zařadit šrot získaný z vařičů či sporáků a praček. Také 

ledničky, ze kterých jsou odstraněny skleníkové plyny a těsnící pěny. 

2. Neželezné kovy – běžné kovy získávané z elektroodpadu zpět, kterými jsou měď, cín a 

hliník. 

3. Ušlechtilé kovy – zlato, stříbro, platina a palladium.  

4. Toxické kovy a složky – jedná se především o rtuť, která je obsažena ve výbojkách, 

olovo obsažené v obrazovkách počítačů, kadmium v bateriích a také samo zhášecí 

přísady v plastech. 
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3.4.1. Materiálové složení elektroodpadu všeobecně 

 

Jak je možné vidět na Obr. 3 je elektronický a elektrotechnický odpad složen 

z jednotlivých složek především z plastů, které tvoří bezmála (30%), žáruvzdorných oxidů 

(30%) a kovů (40%), jak je níže popsané v grafu. Plastové částí jsou vyrobeny z velké části 

obsahující více než (>25%), z C-H-O polymerů jako je polyethylen, polypropylen, polyester 

apod. Zbytek plastů jsou halogenidové (>5%), a nitrogenové (>1%) polymery [4]. 

 

Kovy dále rozdělujeme na dvě další skupiny: základní a ušlechtilé (vzácné) kovy. 

Základní kovy tedy představuji 39% odpadu - Cu  (20%), Fe (8%), Ni (2%), Sn (4%), Pb (2%), 

Al (2%) a Zn (1%) [4]. 

  

30%
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Obr. 3 Materiálové složení elektroodpadu Obr.  3 Materiálové složení elektroodpadu 
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3.4.2. Materiálové složení mobilních telefonů 

 

Vyhodnocením obsahu jednotlivých složek mobilního telefonu je zobrazeno na Obr. 4. 

a popsáno níže. Typický mobilní telefon (bez baterie a příslušenství), obsahuje plasty (43%), 

sklo (14%), měď (13%), železo (7%), hliníku (5%), hořčíku (3%) a stříbro (0.35 %). Nikl, cín 

a olovo jsou asi 1% se zlatem v množství menším než 0,04%. Seznam méně častých zastoupení 

v mobilních telefonech jsou zobrazeny pouze čtyři prvky: antimonu (0,1%), palladium 

(<0,02%), berylia (<0,01%) a platiny (<0,01%) [9]. Kobalt zde není zahrnutý, jelikož baterie 

nejsou zahrnuty ve studii na porovnávání obsahu kovu v mobilních telefonech.  

 

 

Obr.  4 Složení mobilního telefonu 
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3.4.3. Materiálové složení počítače 

 

Materiálová bilance odpadu je tvořena starými vyřazenými počítači určenými 

k recyklaci odpadu, bilance je odhadnuta podle jednotlivých složek a obsah je vyjádřen 

procentuálně (viz Obr. 5), [4]: Obsah Fe (48%), Cu (26,1%), plasty a sklo tvořící nedílnou 

součást počítače tvoří (14,2%), polovodičové součástky a ostatní materiály (5,3%), Al a 

ušlechtilá ocel (3,4%), materiál s obsahem ušlechtilých kovu – tištěné spoje (3%). Vysoký podíl 

železa spočívá v jeho železné konstrukci a podíl mědi je výsledkem jeho vedeni, kabely a DPS. 

 

 

Obr.  5 Materiálové složení počítačů 

 

3.4.4. Materiálové složení desek plošných spojů 

 

Plošné spoje (PLS), tvoří společně s elektronickými součástkami základ všech 

elektronických jednotek. Materiálová různorodost a s ní i obtížná recyklace, je dána přítomností 

velkého množství elektronických prvků. Samotné desky obsahují množství nebezpečných látek, 

ale i drahých kovů, např. stříbro, zlato, platina a palladium (plošné konektory, piny). Průměrný 

obsah kovů v tištěném spoji s obsaženými elektronickými součástkami je uveden v grafu Obr. 

6 [9]. 

Optimálním materiálem pro desky PLS je vrstvený izolant – laminát. Jedná se o materiál 

na bázi pryskyřic a papírů s přiměřenou navlhavostí, střední pevností a dobrými elektrickými 

vlastnostmi. V oblasti počítačové techniky a v průmyslové elektronice se převážně používají 

základní materiály na bázi skleněných tkanin [9]. 
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Obr.  6 Materiálové ložení desek plošných spojů 

 

3.5. Společnosti zpracovávající elektroodpad v ČR 

 

Společnosti zpracovávající elektroodpad jsou zapojeny do kolektivního systému pro 

nakládání s použitými elektrozařízeními. Podstata spočívá v přenesení odpovědnosti na výrobce 

a dodavatele za své výrobky v celém životním cyklu produktu. Do této podstaty patří i například 

povinnost zajištění ekologické recyklace. Tato legislativa také umožňuje výrobcům či 

dovozcům zvolit způsob plnění povinností, které jsou na bázi individuálního, sociálního nebo 

kolektivního systému prostřednictvím společnosti, které jej provozují. Všechny tyto společnosti 

nemají přímé působiště v Moravskoslezském kraji kromě společnosti OZO Ostrava a.s., která 

se zabývá hlavně zpracováním domovního odpadu a následně recyklací odpadu a následným 

zpracováním.  

 

Všechny tyto společnosti mají působiště i v Moravskoslezském kraji. Jako jediná, která 

má čistě působiště v Moravskoslezském kraji je právě OZO a.s., která se primárně zabývá 

zpracováním domovního odpadu a sekundárně recyklací odpadu a jejím následným 

zpracováním. 
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3.5.1. Asekol 

 

 

Společnost ASEKOL je neziskovou společností, která je zastoupena velkým množstvím 

výrobců a dodavatelů elektrozařízení. Tato společnost organizuje a zajišťuje celostátní systém 

zpětného odběru různých elektrozařízení. Většina výrobců či dodavatelů elektrozařízení těchto 

služeb využívá na základě smlouvy. ASEKOL při zpětném odběru elektrozařízení velmi úzce 

spolupracuje s městy a obcemi, prodejci a servisy, zpracovateli elektrozařízení a svozovými 

společnostmi. 

Na základně rozhodnutí MŽP – Ministerstva životního prostředí je společnost ASEKOL 

oprávněna ke zpětnému odběru elektrozařízení [11].  

Tato společnost byla založena v červenci 2005 a zařazujeme se mezi nejvýznamnější 

představitele na trhu spotřební elektroniky, kancelářské, komunikační a výpočetní techniky. 

Mezi společnosti kolektivní smlouvy můžeme zařadit např.:  

         

      

 

3.5.2. Elektrowin 

 

ELEKTROWIN a.s. byla založena 25. 5. 2005 jako provozovatel kolektivního systému 

pro malé a velké výrobce domácích spotřebitelů. 15. 6. 2005 byla zapsána do obchodního 

rejstříku a 5. 12. 2005 nabylo právní moci na Ministerstvu životního prostředí rozhodnutí o 

registraci kolektivního systému pod číslem KH 001/05-ECZ [12]. 

Předmětem činnosti je provozování a řízení kolektivního systému, zajišťující výrobcům 

oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadů 

podle § 37 písm. e) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a plnění jejich 

povinností stanovených v osmém dílu Hlavy II. zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném 

znění. 
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Přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů jsou akcionáři[12]: 

 BSH domácí spotřebiče s.r.o. – Bosch, Siemens a Gaggenau 

 Candy Hoover Čr s.r.o. – Candy, Hoover a Iberna 

 Elektrolux s.r.o. – Elektrolux, AEG a Zanussi 

 ETA a.s. – Goddes, Gallet, GoGen a Huyndai 

 FAST ČR a.s. – Haier, Philco a Sencor 

 Gorenje s.r.o. – Mora a Gorenje 

 Groupe SEB ČR s.r.o. – Krups, Moulinex, Rowenta a Tefal 

 INDESIT Company Česká republika s.r.o. – Ariston, Indesit a Schlotés 

 Miele spol. s.r.o.  

 Philips ČR s.r.o.  

 Whirpool ČR s.r.o. – Bauknecht, Ignis, Whirpool 

 

3.5.3. Ekolamp 

 

Jedním z hlavních elementů neziskové organizaci je na trhu s elektroodpady zajišťovat 

všem účastníkům kolektivního systému spravedlivou, otevřenou a nediskriminační možnost 

společného plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých osvětlovacích 

zařízení, tak jako to přesně vyplývá z právní legislativy České republiky a Evropské unie. 

Z názvu společnosti vyplývá, že se zabývá ekologickou recyklací osvětlovací techniky. 

Ekolamp s.r.o. byl založen 30. 5. 2005 s těmito cíli[13]: 

- vytvoření základních podmínek pro plnění dovozců a výrobců osvětlovacích 

zařízení 

- ekologické zacházení s vysloužilými osvětlovacími zařízeními. 

 

Ekolamp s.r.o. založili tyto společnosti: 

- Philips ČR s.r.o., Osram ČR s.r.o., GE Industrial s.r.o. a Narva B.E.L. ČR 

s.r.o. 
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3.5.4. Ecobat 

 

Společnost Ecobat s.r.o. je neziskovou organizací 

hospodařící na českém trhu. Společnost byla založena v roce 

2002 a od tohoto roku zajišťuje odběr a recyklaci přenosných 

baterií (autobaterie, Li-on baterie a gelové baterie) na území celé 

České republiky. V roce 2014 se společnosti podařilo sesbírat 

okolo 1.097 tun baterií, což odpovídá asi 32% baterii dodaných 

na český trh. Firma provozuje okolo 19 000 odběrných míst [14]. 

Společnost v roce 2002 založilo dohromady asi 6 výrobců baterií a postupně se jim 

podařilo vybudovat velmi efektivní a kolektivní systém zpětného sběru a recyklace baterií.  

16. 12. 2009 získala společnost oprávnění k provozu zpětného systému odběru 

přenosných baterií a akumulátorů [14]. 

Tento systém je financován výhradně z příspěvků výrobců a dovozců baterií. 

 

3.5.5. OZO Ostrava a.s. 

 

OZO Ostrava s.r.o. – zkratka znamená Odvoz 

a zpracování odpadu Ostrava s.r.o., vznikla z bývalé 

rozpočtové organizace TAZSMO Ostrava. Její 

historie sahá až do roku 1949. Technické a zahradní 

služby Ostrava zajišťovaly svoz, skladování a zpracování odpadu města Ostravy a přilehlých 

obcí a pro Ostravu zajišťovaly také zahradnické a sadové úpravy.  Od roku 1990 se rozpočtová 

organizace TAZSMO pro nakládání s domovním odpadem transformovala na příspěvkovou 

organizaci a následně k datu 30. 6. 1995 na společnost s ručením omezeným. Mimo jiné se 

společnost zabývala také zpracováním elektronických a elektrických zařízení, jako jsou 

vyřazené domácí a průmyslové spotřebiče, elektrozařízení, chladící technika, televizory, 

počítače a bílá technika.  

- Oddělený sběr a svoz odpadu 

- Spolupráce s kolektivními systémy, pro zpětný odběr a oddělený sběr 

elektrických, elektronických a chladících zařízení 

- Vlastní chráněná dílna – zpracovává elektroodpad, který se nachází v areálu 

OZO (spolupráce s Charitou sv. Alexandra) 



22 

 

3.6. Zahraniční kolektivní systémy  

 

 

 

Švédská společnost, která se zabývá sběrem a recyklací elektronických a elektrických 

výrobků. Je to nezisková organizace se 20 obchodními sdruženími [16]. 

 

V současné době má společnost El-Kresten 160 přidružených společností, které působí 

na základ smlouvy o odběru elektronických a elektrotechnických výrobků a přibližně 800 

zákazníků z firemních podniků. Členy jsou všechny společnosti, jejichž hlavní činností je odvoz 

nebo výroba elektronických výrobků či baterií podle zákona SFS 2014:1075 a SFS 2008:834. 

 

Společnost spolupracuje pouze s certifikovanými recyklátory a to v souladu se 

švédskými předpisy v oblasti životního prostředí. Nabízí praktické a nákladové efektivní 

členění pro spolupracující subjekty, neboť jejich systém splňuje a překračuje zákonné 

požadavky pro všechny podniky.  
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4. RECYKLACE ELEKTROODPADU 

 

Recyklace druhotných surovin s obsahem kovů má souvislost hlavně s nedostatkem 

primárních surovin a taky s nutností ochrany životního prostředí. Jedná se o problém celého 

světa. Vyspělé světové ekonomiky však mají v této oblasti před námi obrovský náskok, jak 

v ekonomické či legislativní oblasti, tak i hlavně z hlediska technologií s minimalizací odpadů. 

Největším rozdílem je také celkový přístup a výchova jednotlivce společností ve věci vztahu 

odpadů a životního prostředí. 

Velmi složitým problém je proces recyklace kovů z druhotných surovin a snižování 

jejich ekologické stopy, který vyžaduje souhrnný přístup a většinou využívá kombinaci více 

postupů a metod při zpracování určitých druhů odpadů.  

 

Odpady obsahující ušlechtilé kovy, mají ve srovnání s možnostmi zpětného získání 

neželezných kovů poměrně ztíženou recyklaci, protože pro větší podíl odpadů platí, že: 

- obsah ušlechtilých kovů tvoří stále nižší podíl výrobků, jedná se o trvalou 

tendenci, 

- výrobky mají vzhledem k miniaturizaci stále komplikovanější složení [4]. 

 

Klasické způsoby a metody recyklace jsou již zastaralé a neodpovídají potřebám, 

protože je nutné je zdokonalovat a rozšiřovat o nové postupy.  

4.1. Zpracovaní elektroodpadu 

 

V rámci zavedené právní legislativy o odpadech z elektrických a elektronických zařízení 

(OEEZ) Evropské unie, zpracovatelé odpadů upřeli pozornost k technologiím, které by bylo 

vhodné využít ke zpracování odpadu. Technologie, které byly doposud provozovány, 

zpracovávaly spíše kabely než plošné spoje. Tyto zastaralé technologie byly jednodušší a 

stavěné na menší kapacitu s úzkým zaměřením na určitý druh odpadu (počítačové plošné spoje, 

kabely z automobilového průmyslu atd.). S potřebou zpracovávat všechny druhy elektrických 

a elektronických odpadů se požadavky na technologie zpracovávání diametrálně změnily.  

 

 Materiály, ze kterých se elektroodpad skládá, se odlišují nejen z hlediska druhu odpadu, 

ale i z hlediska okamžiku výroby. Specifickým elektroodpadem jsou zařízení označovaná jako 

historická. Tato zařízení oproti stávajícím obsahují větší podíl dřeva, desek s plošnými spoji, 
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ale také zlata, které se ve větší míře používalo k pokovení kontaktů, a to hlavně v sálových 

počítačích či telefonních ústřednách. V současné době se ve větší míře používají plasty a 

procentuální množství plošných spojů vůči celkovému objemu elektrospotřebiče se zmenšuje. 

 

 V budoucnosti se tento poměr bude snižovat. Elektroodpad je jedním z odpadů, kde je 

v jednom zařízení několik druhů vzájemně provázaných materiálů najednou. Tomu je nutno 

přizpůsobit technologie pro jejich separaci spolu s určitým podílem lidské práce. Z hlediska 

charakteru složení materiálu v závislosti na možnostech zařízení technologie je třeba rozdělit 

jednotlivé frakce po nadrcení na velkou frakci a malou frakci. Hranice granulometrie je 30 mm. 

Tuto hranici určují možnosti zařízení, na kterém je odpad zpracován. 

 

 Pro ekonomiku prodeje jednotlivých vytříděných odpadů je limitující cena, za kterou 

je odpad prodáván, a ta závisí na jeho čistotě. Zde hraje velmi důležitou úlohu volba takových 

zařízení, která jsou s ohledem na náklady provozu nejefektivnější. Předpokladem optimální 

výtěžnosti je použití několika stupňů drcení a třídění odpadu. Je to vhodné i z důvodů ochrany 

následných zařízení před poškozením. Z materiálů je z hlediska ceny za vytřídění s ohledem na 

náklady pro pořízení separátoru a náklady na drtící elementy nejrentabilnější magnetický 

kusový materiál a poté nemagnetické kovy. Pro vzácné kovy je naopak technologie nejsložitější 

[3]. 

 

Nejen z ekonomického hlediska je mnohem výhodnější využívat druhotné suroviny 

z elektroodpadu, než používat suroviny primární. Při zpracovávání druhotných surovin 

nedochází k tak velkému plýtvání přírodních surovinových zdrojů. Další velmi velkou výhodou 

zpracování druhotných surovin je šetrnost k životnímu prostředí. Těžbou primárních surovin 

totiž vznikají ekologické škody. Jedním z hlavních problémů dnešní doby je vyvážení 

vyřazených elektrozařízení na skládky (viz Obr. 7), což může způsobit finanční ztrátu v oblasti 

nevyužití druhotných surovin. Neustálým čerpáním primárních zásob pro výrobu nových 

produktu, dochází k velkému snižování předpokládaných zásob.   
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Odhad zásob mědi, prováděný v roce 2011 při zjištěný předpokládaných zásob, byl 

určen na 63 let, přičemž ověřené zásoby mědi jsou pouze na 35 let. Z těchto důvodů je recyklace 

elektroodpadu velmi nutná. Do zpětného výběru použitých elektrozařízení se aktivně zapojují 

různé kolektivní systémy.  

 

4.1.1. Technologické a ekonomické problémy zpracování elektroodpadů 

 

Jedním ze základních ekonomických problémů elektroodpadů, je obvykle vysoká cena 

produktu, což má za následek nízkou poptávku po novém výrobku. Velmi nevýhodné 

z ekonomického hlediska je také umístění společnosti pro zpracování elektroodpadů daleko od 

sběrných míst, čím větší je vzdálenost, tím je větší finanční náročnost na přepravní náklady 

vzniklého odpadu. Technologickými problémy jsou proměnlivá složení elektroodpadů, neboť 

nepříznivě působí na technologická zařízení, která slouží k jejich zpracování.  

 

Dalšími problémy, které mohou vzniknout, může být docela nízká výtěžnost 

požadovaných složek při zpracovávání nebo malém nedostačujícím množství vrácených 

elektrozařízení. Pro snižování těchto ekonomických nebo technologických problémů při 

zpracování elektroodpadu, jsou velmi důležité výzkumy nových technologií. Tyto výzkumy 

jsou prováděny i pro nerecyklovatelné složky odpadů.  

  

Obr.  7 Skládkovaní elektroodpadů 
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4.2. Schematické znázornění recyklace vybraného elektro materiálů 

 

Zde je uveden příklad mechanické separace desek tištených spojů nejčastěji 

z počítačového odpadu. Tištěné spoje se nacházejí skoro ve všech elektrozařízeních nejčastěji 

je složen z plastu nebo ze skleněných vláken. Tyto postupy jsou stejné u jakýchkoli druhů desek 

z elektronických přístrojů. 

 

4.2.1. Desky plošných spojů 

 

Schéma mechanického postupu je zobrazeno na obrázku 7. zpracování ručně 

demontovaných a separovaných desek tištených spojů od počítačů a elektronických spotřebičů, 

po odstranění časti s obsahem neželezných kovů  

 

Obr.  8 Mechanické zpracovaní vodivých desek [4]. 
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Mechanickým zpracováním desek plošných spojů z elektromateriálů se také zabývaly 

německé studie. Na obrázku 8 je uveden technologický postup recyklace tištených spojů. 

 

 

Obr.  9 Mechanické zpracovaní vodivých desek podle německé studie [4]. 
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4.3. Technologie, které jsou využité při mechanické recyklaci 

 

Jednotlivé struktury složení elektroodpadu se neustále mění dle různých druhů 

výrobních technologií, protože na trh přicházejí neustále nové Hi-tech technologie, jako příklad 

můžeme uvést (Oled technologie a nové výrobní technologie desek plošných spojů). Podle 

evropské legislativy, která vstoupí v platnost v roce 2018, jsou zvyšovány nároky na 

efektivnější zpětný odběr tohoto odpadu (elektronického odpadu), a také na zvýšení účinných 

technologii s větší účinnosti, které dokážou zvýšit podíl získávaných kovů (od srpna roku 2015 

průměrná využitelnost by měla být kolem 88%). Rostou také nároky na účinnou logistiku 

sběrových cest posílením sběrných míst. 

 

Jednotlivé způsoby zpracování elektroodpadu můžeme rozdělit do 4 skupin[4]: 

1. mechanické zpracovaní 

2. pyrometalurgické zpracovaní 

3. hydrometalurgické způsoby 

4. elektrochemické způsoby 

 

4.3.1. Mechanické postupy zpracování 

 

Podstatou mechanického zpracování je zmenšení (drcení) velikosti vstupních součástí 

(materiálu) a jeho následného rozdělení dle různých frakcí s využitím fyzikálních vlastností, 

jako je magnetická separace jednotlivých složek [4].  

 

První způsob zpracování, který předchází mechanickému zpracování, bývá u 

elektronických odpadů většinou ruční zpracování nebo částečně mechanizovaná demontáž, 

zaměřená na součást či jednotlivé prvky s vyšším obsahem cenných kovů (měď, zlato, stříbro), 

jako jsou jednotlivé díly transformátorů, cívek, chladící tělesa aj. Rovněž musí být odstraněny 

součásti s obsahem nebezpečných látek, jako příklad nebezpečných části můžeme uvést např.: 

baterie a kondenzátory s obsahem látek jakou jsou polychlorované bifenyly (PCB). Třídění 

jednotlivých složek elektroodpadu (elektro šrotu) se zpracovává jednotlivými operaci jako je 

oddělení plošných desek s tištěnými spoji, oddělení kontaktů (pinů) s ušlechtilými kovy, 

oddělení plastových částí od desek plošných spojů či separace kabelů. Tyto operace následně 

podléhají drcení. Ruční demontáží také můžeme oddělovat nebezpečné části různých druhu 
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elektroodpadu, jako například odstranění obrazovek z monitorů a součástek obsahující 

nebezpečný materiál. 

 

Mechanickou úpravu může rozdělit do dvou kategorií [4]: 

1. Selektivní demontáž na jednotlivé komponenty. 

2. Mechanická příprava pro recyklaci různých materiálů.  

 

 

Demontáž jako první stupeň recyklace má dnes především tři úkoly [4]: 

1. Klade za cíl z přístrojů odstranit ty části, které můžou obsahovat nebezpečné látky. 

2. Odstranění jednotlivých částí, které se mohou nadále používat. 

3. Získání jednotlivých částí jako náhradních dílů pro elektrospotřebiče.  

  

4.3.2. Drcení a mletí 

 

Podle předchozí kapitoly, by měl elektroodpad přicházet ke zpracování ve formě malých 

kousků, ale většinou odpad přichází ve formě větších kusů, které nejsou z hlediska využívání 

technologií zcela vhodné. Třízení tuhých materiálů při mletí a drcení se děje několika metodami 

například nárazem, třením, tlakem, štípáním nebo stříháním. O volbě vhodné metody ke 

zpracování, rozhodují vlastnosti dané látky, kterou chceme drtit.  

 

Hrubé drcení se používá k předběžnému drcení (maximální velikost pomletých zrn je 

větší než 25mm). V tomto případě se využívá kuželový nebo čelisťový drtič. Pro střední drcení 

(maximální počet pomletých zrn je větší než 25mm) se využívají válcové a kladivové drtiče. 

Válcové drtiče se používají také pro drobné drcení, říká se jim desintegrátory a maximální 

velikost pomletých zrn je menší než 25mm. Zmenšení částic pod velikost 1,25mm docílíme 

mletím. Tímto způsobem vniká také moučka nebo prach. Zvláštním způsobem je mletí za 

mokra v koloidních mlýnech.  
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Názorným příkladem je drtič značky Retsch (viz Obr. 9), který se nachází ve školních 

laboratořích, kde byla zpracována značná část této diplomové práce.  

 

 

Obr.  10 Drtič značky Retsch 

 

Mezi nejpoužívanější mlýny pro mletí elektroodpadu patří: 

 

a) Diskový vibrační mlýn – používá se pro extrémně rychlé mletí, pro mletí bez ztráty 

hmotnosti vzorku a pro reprodukovatelné mletí středně tvrdých, křehkých a vláknitých 

materiálů. Jeho použití je ideální pro stavební materiály, jako je například cement [37]. 

 
b) Střižný mlýn – díky své vysoké výkonnosti se využívá k drcení elastických, měkkých 

tvrzených a vláknitých produktů a směsí buď po dávkách, nebo nepřetržitě. Přístroj svým 

speciálním tvarem a pomaluběžným motorem koná výkonné rozemletí bez rušivého zatížení 

mletých materiálů. Aplikuje se na mletí počítačového šrotu, plastů, kabelů z lehkých kovů, 

apod. [37] 
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4.3.3. Pyrometalurgické metody 

 

V procesech pyrolýz se používají pyrometalurgické metody jakými je například tavení 

v obloukové, plazmové nebo šachtové peci, struskování nebo spékání reakcí s plynnou fází za 

přítomnosti vysokých teplot. Detailně jsou známy klasické metody zpětného získávání 

ušlechtilých zvláště pak drahých kovů z elektroodpadů pomocí pyrometalurgických 

technologií, které se v zásadě neodlišují od procesů používaných pří zpracovávání 

meziproduktů s vyšším obsahem ušlechtilých kovů z prvovýroby neželezných kovů.  

 

Materiál, obsahující plastické či jiné organické složky, je po případném rozdrcení 

nejběžněji zpracováván spálením v peci nebo tavenině kovů.  

 

Nejběžnější metodou pro zbavení elektroodpadu plastů či jiných organických látek je 

spalování. Znečištěné slitiny bývají taveny a zpracovávány v surovém stavu. Poté následuje 

pyrometalurgická a elektrolytická rafinace. Jendou z hlavních výhod tavících procesu je 

schopnost zpracování veškerých forem elektroodpadu.  

Metody, které zahrnují tepelný proces pracování elektroodpadů, mají tyto nevýhody: 

 

 Znečištění životního prostředí při odstraňování plastů a izolačních materiálů 

 

 Růst ztrát ušlechtilých a základních kovů důsledkem obsahu keramických a 

skleněných složek, které zvětšují množství strusky ve vysokých pecích 

 

 Snížení recyklace kovu přímou cestou důsledkem vysokého obsahu mědi 

v odpadu, které zvyšuje množství tuhých emisí. 

 

Recyklace dalších kovů je buďto nízká, nebo absolutně nemožná. [4].  
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4.3.4. Hydrometalurgické metody 

 

Hydrometalurgické metody spočívají ve vhodné úpravě odpadů a následném loužení 

loužicím činidlem. Po separaci výluhu loužence se výluh, který je velmi bohatý na kov, dále 

zpracovává.  

Rafinace při využití obvyklých metod chemického srážení, cementace nebo hydrolýzy 

předchází finálnímu zpracování výluhu. Čistý výluh se na kov zpracovává 3 metodami: 

1. Tlakovou redukcí 

2. Cementací 

3. Elektrolýzou výluhu  

 

Dalšími možnostmi zpracování čistého výluhu na chemický koncentrát je např. [4]: 

- krystalizace, 

- hydrolýza, 

- chemické srážení, 

- destilační srážení. 

 

4.3.5. Elektrochemické metody 

 

Elektrolýza je procesem oxidace a redukce látek na elektrodách, která je vyvolána 

elektrochemickou reakcí, při průchodu stejnosměrného proudu elektrolytem. Elektrolýza 

srážecí (extrakční) je jednou ze základních typů elektrolýzních dějů. Tento elektrochemický 

systém umožňuje získávání kovů z roztoků, při použití nerozpustných elektrod [4]. (Krištofová, 

2001) 

Pokud se při recyklaci elektro šrotu z elektroodpadů (proces oddělení od plastových a 

kovových složek) získá frakce barevných kovů nebo výluh z podílu odpadu, je možné dále 

pracovávat pomocí elektrolýzy. V roztoku se ale většinou nachází větší množství kovů (Cu, Zn, 

Ni, Ag, Pd, Fe apod.). Z takto velkého množství prvků není ekonomicky žádoucí oddělení 

jednotlivých složek. Elektrolýzou se většinou získává měď, popř. nikl. Drahé kovy z poměrně 

velké části zůstávají v kalech. Při oddělování šrotu s vyšším obsahem zlata a stříbra v prvotní 

fázi recyklace získáme zlaté a stříbrné kovy. Díky složitosti odpadních roztoků a ekologické 

náročnosti odstraňování zbytků je elektrolýza ve světě používaná pro přepracování 

elektroodpadu většinou jen v návaznosti na jiné separační postupy [18].  
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5.  EXPERIMENTALNÍ ČÁST 

 

Experimentální část práce se zabývá vyhodnocením ekonomického zhodnocení 

recyklovaného elektromateriálu.  

Analyzovanými subjekty jsou: starý vyřazený počítač MSI (přiblížené staří 10 let) a dva 

kusy mobilních telefonu značky SAMSUNG SGH-C200N (přibližné stáří 11 let) a SAMSUNG 

GT – S5230 (přibližné stáří 6 let). Detailně jsme sledovali především časovou náročnost a 

vyhodnocení výtěžnosti ekonomicky využitelného materiálu (kovu).  

Práce je zkoumaná v laboratorních podmínkách za použití ručního nářadí. 

 

5.1. Postup experimentu počítač MSI 

 

Experimentální část práce se zabývá recyklací počítače (viz Obr. 11). Postup probíhal 

za pomoci ručního nářadí, kdy se počítač rozebral na jednotlivé komponenty, jako byla DVD 

mechanika, disketová jednotka, harddisk, zdroj napětí, základní deska a kabeláž. Na grafu níže 

je znázorněno procentuální zhodnoceni obsahu jednotlivých komponentů počítače. Rozebráním 

jednotlivých komponentů jsme zjistili na laboratorních vahách obsah jednotlivých složek 

kovových i nekovových částic, který je zobrazen na obrázku (viz Obr. 12) 

 

 

Obr.  11 Obsah jednotlivých částí počítače. 
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Obr. 12 Počítač MSI 

 

 

Obsahem harddisku dále jen HDD, byla celková váha 355,9g z toho ostatní součástky 

byly 4,6g, desky plošného spoje 10,2g, plastové časti 4,6g, kovová část vážila 333,9g 

nezařazené součástky byly 1,8. Jak je z grafu (viz Obr. 13) vidět největší podíl na hmotnosti, 

měla právě kovová konstrukce, která zabírala 94% zkoumaného materiálů. 

 

 

Obr.  11 HDD 80 GB složení 
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Bez disketové jednotky, která se již v nových počítačích objevuje zcela zřídka, se staré 

počítače neobešly. Celková váha disketové jednotky byla 349,5g. Největší část zabíraly kovové 

části 267g, z toho 93g hliníkové části, 11g plasty a 68.5g desky plošných spojů. Procentuální 

znázornění jednotlivých složek je zobrazeno na obrázku 14. 

 

Obr.  12 Složení disketová jednotka 

 

 

Posledním zkoumaným prvkem byly dvě DVD jednotky značek LG. DVD jednotka LG 

Super multi.  

První DVD jednotka obsahovala 872g materiálu, z pohledu materiálového složení byly 

zastoupeny tyto prvky - 515,5g kovu, 172,5g plastů a 179g desek plošných spojů. Vše je 

zobrazeno a rozděleno dle jednotlivých složek v procentuálním zastoupení na (viz Obr. 15) 

 

Obr.  13 LG Super multi složení DVD jednotky 
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Druha DVD jednotka značky LG DVD Rom měla celkovou váhu před rozebráním 754g 

a obsahovala 397,5g kovových částí, 193g plastů, 159,5g desek s tištěnými spoji (viz Obr. 16).  

 

 

Obr.  14 Složeni DVD jednotky 

 

Z pohledu porovnaní těchto dvou DVD jednotek a odstupem stáři dvou let je jejich 

obsahové složení téměř totožné.  

 

Na obrázku 17 jsou zobrazeny dvě DVD jednotky a jedna disketová jednotka, před 

postupným rozborem jednotlivých části. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.  15 Pohled na jednotky   
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5.1.1. Recyklace mobilních telefonů 

 

Recyklace mobilních telefonu (viz Obr. 18) probíhala obdobně, jako bylo mechanické 

rozebírání počítače pomoci ručního nářadí. Rozebírání mobilních telefonu bylo záležitosti 

přibližně 25 minut času, jelikož je mobilní telefon pouhá skládačka a jednotlivé díly se 

rozebíraly postupně. V tabulce níže je uvedeno, že nejtěžší části mobilního telefonu bez baterie 

zabíraly plasty 28,5 g. Jelikož se jednalo o 11 let starý telefon, displej oproti dnešním telefonům 

zabíral jen malou část. Další hojně zastoupenou časti, byly kovové součásti o hmotnosti 22,9 g. 

Baterie se při recyklaci separuje zvlášť, protože má odlišnou recyklaci. Obsahové složeni 

mobilního telefonu je zobrazeno na tabulce 2. 

 

 

Obr.  16 Mobilní telefon SAMSUNG 
 

Tabulka 2 Hmotnost jednotlivých dílu mobilního telefonu 

MBT- Samsung GT- S5230 váženo v gramech (g) 

Baterie 24,9 

Plast 28,5 

Past-kov 6,8 

Součástky  2,2 

Kov 22,9 

Display 5,8 

Celková hmotnost 91,10 
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V následujícím grafu (viz Obr. 19) je zobrazeno procentuálním zastoupení jednotlivých 

prvků. Na obrázku 20 pod grafem je zobrazen mobilní telefon rozdělený na jednotlivé složky 

odpadu. 

 

 

Obr.  17 Jednotlivé složení mobilního telefonů. 

 

Obr.  18 Pohled na rozebraný Mobilní telefon 
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Recyklace druhého mobilního telefonu na obrázku 21 probíhala obdobně jako u 

předchozího mobilního telefonu a však jednalo se již o druhou demontáž přístroje stejného typu.  

Práce byla urychlena přibližně o 5 minut, jelikož to byla pouhá skládačka jako u předchozího 

mobilního telefonu a jednotlivé díly se rozebíraly postupně. 

 

 

Obr.  19 Pohled na Mobilní telefon s dotykovým displejem 

 

 V  tabulce 3 je znázorněno, že nejtěžší části mobilního telefonu bez baterie zabíraly 

plasty o hmotnosti 26,9 g. Jednalo se o 6 let starý telefon a displej oproti předchozímu typu 

zabíral o něco větší část zařízení o hmotnosti 3,6g. Další hojně zastoupenou časti, byly kovové 

součásti s plasty s hmotností 9,7 g, jejichž třídění by vyžadovalo použití drticího zařízení pro 

separaci jednotlivých součástí. Poslední částí byla baterie, která se při recyklaci separuje zvlášť, 

protože má odlišný způsob recyklace. 

 

Tabulka 3 Materiálové složení Mobilního telefonu 

MBT- Samsung SGH - C200N váženo v gramech (g) 

Baterie 24,4 

Plast 26,9 

Past-kov 9,7 

Součástky  4,8 

Kov 1,5 

Display 3,6 

Celková hmotnost 70,90 
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 Na následujícím obrázku 22 je popsáno a zobrazeno procentuální zastoupení 

jednotlivých prvků. Na obrázku 23 je zobrazen obsah mobilního telefonu, který je rozdělený na 

jednotlivé složky odpadu bez baterie. Takto rozebraný mobilní telefon už můžeme dále 

zpracovávat ve specializovaných firmách dle druhu odpadu. 

 

Obr.  20 Procentuální složení Mobilního telefonu 

 

 

Obr.  21 Pohled na rozebraný Mobilní telefon 
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5.2. Vyhodnoceni experimentu 

 

Vyhodnocením zkoumaných předmětů vyšlo najevo, že největší podíl u počítačů mají, 

kovové části, protože z kovu jsou rámy a součástky komponentů telefonu. Dalším hojně 

zastoupeným prvkem jsou plastové části a desky s tištěnými spoji. Desky s tištěnými spoji, se 

musí dále podléhat podrobné separaci, jako je oddělení součástek, drcení a následné 

metalurgické procesy k získávání ušlechtilých kovů, které jsou zastoupeny v malém množství. 

 

 V další části byly rozebírány dva mobilní telefony totožných značek SAMSUNG. Mezi 

těmito dvěma mobilními telefony byl rozdíl přibližně 5 let a je vidět, že technologie, kterou byli 

telefony vyráběny, šla značně kupředu. Hmotnostní rozdíly byly okolo 20g, což je u hmotnosti 

mobilního telefonu podstatné. Baterie u telefonů byli váhově totožné. Oproti počítačům měly u 

mobilních telefonů největší zastoupení plastové části. Nejcennější složkou jsou také desky 

tištěných spojů. Technologie je u telefonů zastoupena zejména SMD součástkami, což 

vyjadřuje drcení a složitější technologii recyklace. Na obrázku 24 jsou zobrazeny jednotlivé 

díly rozebrané základní desky a příslušenství, jedná se o základní desku, grafickou desku, 

paměti RAM a plastové díly.  

 

 
Obr.  22 Pohled na základní desku a paměti RAM 
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6. EKONOMICKÉ MOŽNOSTI VYBRANÝMI METODAMI 

 

Tato kapitola obsahuje různé druhy formy uchovávání a zpracování elektroodpadu, jsou 

zde zobrazeny nejběžnější formy. 

 

6.1. Mechanická separace v laboratorních podmínkách a prodej do 

sběrny. 

 

Vyhodnoceni recyklace jednoho počítače a dvou mobilních telefonu jsme znázornili 

v následujících tabulkách. Do práce není započítán čas a pronájem využití přístrojů. Bereme 

v úvahu čistý výtěžek recyklace při prodeji do výkupny elektroodpadů. V tabulkách je 

znázorněna cena jednotlivých dílů v rozmontovaném stavu a stavu na kusy. Jednotlivé ceny 

vycházejí ze zjištění na internetových stránkách firem v Ostravě, jedná se o sběrnu 

elektrozařízení a sběrnu kovu. 

 

Tabulka 4 znázorňuje ekonomicky výtěžek počítače MSI rozebraného na jednotlivé 

částice, které byly odděleny a zvážený na laboratorních váhách. Ve výkupu bychom za tyto 

části získali 454,25 Kč. Nejvýnosnější část počítače je procesor, další výnosnou částí je základní 

deska paměti RAM. Tyto tři části jsou nejvýnosnějšími složkami v počítači a můžeme na nich 

vidět největší výnos ušlechtilých kovů.  

 

Tabulka 4 Ekonomický výtěžek počítače 

Materiál / produkt množství KG cena za KG Výsledná cena  

Základní deska 1,0795 110,00 Kč 118,75 Kč 

DVD / mechanika 1,9755 8,00 Kč 15,80 Kč 

HDD 0,355 30,00 Kč 10,65 Kč 

Procesor x486 0,056 4 000,00 Kč 224,00 Kč 

Zdroj s kabeláží 0,505 10,00 Kč 5,05 Kč 

Paměti RAM zlaté 0,2 400,00 Kč 80,00 Kč 

Železo    3,30 Kč   

Měď    50,00 Kč   

Hliník   25,00 Kč   

  Cena Celkem 454,25 Kč 
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V tabulce 5 je znázorněn výkup celého počítače, jako jednotného kusy. Za prodej celého 

počítače bychom získali 89,70 Kč. Tato cena je nízká z důvodů, protože výkupny platí nebo 

hradí rozdělení jednotlivých dílů svými pracovníky, tudíž není vidět takový výnos jako při 

rozdělení. 

 

Tabulka 5 Výkup celého počítače 

Materiál / produkt množství KG cena za KG Výsledná cena  

Celé PC s keramickým procesorem 8,97 10,00 Kč 89,70 Kč 

  Cena Celkem 89,70 Kč 

 

 

Následující tabulka 6 zobrazuje zhodnocení dvou mobilních telefonních přístrojů. 

Vidíme součet za oba mobilní telefony a dohromady bychom za ně získali 5,78 Kč. 

 

Tabulka 6 Prodej dvou Mobilních telefonů bez displeje 

Materiál / produkt množství KG cena za KG Výsledná cena  

Základní deska očištěna bez displeje 0,0165 350,00 Kč 5,78 Kč 

  Cena Celkem 5,78 Kč 

 

 

Tabulka 7 zobrazuje výkup telefonu bez baterie, cena se odvíjí od stavu mobilních 

telefonu.  

Jak je vidět z tabulek 7 a č. 8 jsou ceny výkupu rozdílné a cena na Kg hmotnosti je 

značná. Ale z prodeje jen dvou mobilních telefonu je ekonomická hodnota značně mizivá, tudíž 

se doporučuje od více kilogramu. 

 

Tabulka 7  Cena bez baterie 

Materiál / produkt množství KG cena za KG Výsledná cena  

Telefon celý bez baterie 0,1295 120,00 Kč 15,54 Kč 

  Cena Celkem 15,54 Kč 

 

Tabulka 8 Cena s Baterií 

Materiál / produkt množství KG cena za KG Výsledná cena  

Telefon s baterií 0,162 80,00 Kč 12,96 Kč 

  Cena Celkem 12,96 Kč 
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6.2. Uložení elektroodpadu na skládce 

 

Z hlediska zneškodňování OEEZ je skládkování nejméně vhodná forma. Protože OEEZ 

podléhá zpětnému odběru, musí být dle znění zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů materiálově využívány. 

Na skládku se dostane OEEZ většinou tak, že původce nepředá odpad do sběrného 

místa, ale do komunálního odpadu. V tomto případě nastává nežádoucí situace. 

Skládky jsou v systému nakládání s odpady na posledním místě celého řetězce 

zneškodňování odpadu. Slouží jako zařízení ke konečnému uložení odpadů a odpad se na 

skládce postupně rozkládá v řádech desítek let. Je potřeba přihlížet k hygienickým, 

geologickým a ekologickým hlediskům, aby nebylo ohroženo životní prostředí. 

Přes velké úsilí v prevenci a recyklaci odpadů je v členských státech EU skládkování 

dosud nejčastější metodou odstraňování, zvláště u komunálních odpadů. Již méně časté je u 

odpadů nebezpečných a ostatních. 

V České republice je v provozu je okolo 350 skládek vyhovujících předpisům, z toho je 

36 skládek, ve kterých může být ukládán nebezpečný odpad. Je uváděno, že celková kapacita 

skládek v ČR, pro všechny kategorie odpadů, je v současné době dostatečná. Podle odhadu 

postačí na příštích cca 50 let. 

V tabulce 9 jsou uvedeny příklady skládky ve městě Holice, kde je odebírán nebezpečný 

odpad. Cena je uvedena pro právnické a fyzické osoby mimo město Holice. Cenové rozmezí za 

uložení odpadu na skládce se pohybuje od 3 480 Kč až do 11 290 Kč za tunu, znázornění je 

možno vidět v tabulce, cena je uvedena k datu 1. 10. 2012. Tyto ceny platí i nadále, jak je 

z tabulky patrné skládkovaní nebezpečného odpadu jako je elektroodpad se s ekonomického 

hlediska nevyplácí, protože v dnešní době je tento materiál ekonomicky zhodnotitelný, kvůli 

obsahu kovů které obsahuje. 

 

 Tabulka 9 Cena za umístění na skládce 

 

Kód odpadu  Jen sběrný dvůr pro právnické osoby a fyzické osoby  mimo Holice
celková cena 

za tunu

20 01 33

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 

16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 11 290 Kč

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 29 3 770 Kč

20 01 35

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pdo čísly 20 01 21 a 20 01 23) 11 160 Kč

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 

01 23 a 20 01 35 3 480 Kč
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6.3. Recyklace pomocí odevzdáni do elektro kontejnerů 

 

Příspěvek na podporu (červených kontejnerů) WINTEJNERŮ. V tabulce 10 je 

zobrazena odměna, která se vyplácí kvartálně jednou za 3 měsíce, a vychází se z průměrné 

hmotnosti svezeného odpadu WINTEJNERŮ za kvartální období. Podklady pro vyfakturování 

obdrží každá obec, město od společnosti ELEKTROWIN a.s. do konce následujícího 

kalendářního měsíce písemně. 

 

Tabulka 10 výše odměny pří vyplacení za elektroodpad 

průměrná 

čtvrtletní 

hmotnost 

převzatých 

kontejnerů (t)  

WINTEJNER 

velké a malé 

spotřebiče 

(Kč/kg) 

WINTEJNER 

chlazení 

(Kč/kg) 

příklad 

hmotnost 

velké a malé 

spotřebiče / 

chlazení (t)  

příklad - příspěvek 

za pár naplněných 

WINTEJNERŮ - 

celkem (Kč)*  

do 3t 1,95 Kč/kg 0,35 Kč/kg 3t / 3t 6 900 - 12 900 Kč 

od 3,1t do 4,9t 2,15 Kč/kg 0,65 Kč/kg 4,9t / 4,9t 13 720 - 20 335 Kč 

nad 5t 2,35 Kč/kg 0,95 Kč/kg 6t / 6t 18 180 - 31 800 Kč 

* Příspěvek zahrnuje příslušnou sazbu dle naplněnosti WINTEJNERU, smluvní odměnu 0,15 

Kč/kg a ročního bonusu pro VMS  

 - rozpětí je dáno minimální (0 Kč/kg) a maximální (2Kč/kg) sazbou ročního příspěvku 

 

 

Celková výše podpory v případě dosažení nejvyšší výtěžnosti může spolu s paušálním 

příspěvkem dosáhnout až 4,35 Kč/kg. 

 

Takto vybrané elektro zařízení putuje z kolektivních systémů, dále do chráněných dílen 

nebo do třídicích středisek společnosti kolektivního systému.  

 

6.4. Prodej do výkupny elektrozařízení 

 

Prodej do výkupny elektrozařízení byly vybrány náhodně dvě výkupny tohoto materiálu 

se znázorněním na cenu výkupu při mechanické recyklaci. V domácích podmínkách není 

započítán čas a pomůcky použité při ruční demontáži, cena vychází z již vyseparovaných 

jednotlivých dílů. 

Od 1. 3. 2015 vstoupila v platnost nová vyhláška o nakládání s kovovými odpady znění 

vyhlášky č.27/2015 Sb. O podrobnostech nakládání s kovovými odpady se mění forma 

vyplácení za výkup kovového odpadů na bezhotovostní. V praxi to znamená, že zákon nařizuje, 
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že sběrna musí žadateli převést finanční prostředky na bankovní učet nebo vyplatit částku 

pomoci šekového kupónu, či převést na bankovní účet žadatele. 

 

Tato vyhláška může některé žadatele odradit a vyhodí nepotřebný elektromateriál přímo 

do elektro kontejnerů čím podpoří zpětný odběr kolektivního systémů z již zmíněných 

provozovatelů, jako je ASEKOL, ELEKTROWIN nebo v případě Moravskoslezského kraje 

společnost OZO Ostrava pro daný typ odpadů slouží červené označení kontejnerů. V případě 

podpoření kolektivního systémů dochází u odebraných elektroodpadů k podpoře chráněných 

dílen v Moravskoslezském kraji, čímž přispívá k zvýšení zaměstnanosti u osob s tělesným 

postižením. V horším případě může nastat, že začnou vznikat nelegální skládky, ale v tomto 

případě je vznik takovýchto skládek s elektroodpadem nepravděpodobný. Ale situace, která 

může nastat v případě sběren, že elektroodpad bude vyvážen za hranice České republiky, čímž 

vznikne podpora tamního trhu. 

 

Jako příklad jsem vybral sběrnu kousek od Prahy, která se nacházejíc ve Středočeském 

kraji. Tato sběrna má poměrně odpovídající ceny (viz. Tab. 11) výkupů různých druhu 

elektroodpadu. Další byla zvolena sběrna neboli výkupna elektrozařízení kousek od Ostravy 

(viz. Tab. 12). Byly vybrány dva stejné výrobky pro porovnání cen výkupů a také ostatní 

sortimenty pro objasnění šíře zpracovaní elektromateriálů a následného zpětného využití. 

 

Tabulka 11 Cena výkupu středočeský kraj 

 

 

Tabulka 12 Cena výkupu Ostrava 

 

Výkup Středočeský kraj MO VO

Elektromaterial vykup Stredočeský kraj Kč/Kg Kč/Kg

Procesory keramické D oboustranně zlacené + bohaté 3500 3800

Konektory D 1. kategorie URS celé, samice (pocín minus 10%) 4000 4300

Desky z mobilních telefonů a mobily bez displejů očištené 600 650

Mobily cele a bez baterii 200 250

Výkup Moravskoslezký kraj MO 

Elektromaterial vykup Moravskoslezský kraj Kč/Kg Ks

Pc skřín kompletní 10 100

Konektory D 1. kategorie URS celé, samice (pocín minus 10%) 3000

Elektrické ruční nářadi 4

Cu drát opředený/vinutí trafo 100
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6.5. Recyklace pomocí OZO Ostrava a Chráněné dílny. 

 

Z podkladů diplomové práce vypracované od Balcarové byly použity tyto podklady pro 

přehlednost vedení firmy s recyklací elektroodpadů. Chráněná dílna je umístěná v areálu OZO 

Ostrava. Chráněná dílna Charity sv. Alexandra byla zřízena za finanční spoluúčasti Evropské 

unie a českého státního rozpočtu. Již pátým rokem sídlí v areálu OZO Ostrava s r.o. v Ostravě 

– Kunčicích. Množství odpadů určených k separaci každým rokem stoupá, proto narůstal i počet 

nově přijatých pracovních sil. V současné době dílna zaměstnává 24 zaměstnanců a 1 vedoucího 

pracovníka. Společnost OZO Ostrava prostřednictvím zadávání zakázek v chráněné pracovní 

dílně provozované neziskovou náboženskou organizací, splňuje povinnost danou zákonem 

č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Paragraf 81 tohoto zákona uvádí, že zaměstnavatelé s více 

než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinní zaměstnávat osoby se zdravotním 

postižením ve výši povinného podílu, tj. 4 % těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců 

zaměstnavatele [19]. 

 

Výše hrubé měsíční mzdy se pohybuje od 8-9 tis. Kč, motivační složka mzdy činí až 

3 tis. Kč. Charita sv. Alexandra zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z 

celkového počtu svých zaměstnanců, tudíž jí, podle zákona o zaměstnanosti, přísluší příspěvek 

na podporu zaměstnávání těchto osob vyplácený příslušným úřadem práce. Příspěvek je ve výši 

9000 Kč/měs. za každou zaměstnanou osobu s těžším zdravotním postižením a 6500 Kč/měs. 

za každou jinou zaměstnanou osobu s méně závažným zdravotním postižením [19]. 

 

Zaměstnanci jsou motivováni odměnou za množství rozebraných elektroodpadů. Jeden 

pracovník je schopen za směnu demontovat až 24 televizorů. Provoz dílny je 2 - směnný, od 6 

do 14h. a od 14 do 22h. Náklady související s provozem dílny (nájemné, mzdy, obnova 

vybavení - nářadí, apod.) jsou pokryty z 85 %. Pokud by zaměstnancům nebyla poskytovaná 

motivační složka mzdy, byly by náklady pokryty 100 % [19]. 
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7. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ, DOPORUČENÍ A NÁVRHY  

 

Získávání ušlechtilých kovů jednotlivých elektrozařízení např. z desek s tištěnými spoji 

je velmi výhodné, vzhledem k jejich stále stoupající ceně. Ale výrobci počítačů se však snaží 

snižovat ceny dolů, a tím se snižuje obsahové množství ušlechtilých kovů (zlato, stříbro, 

platina) ve výrobním procesu. Hodnota recyklované elektroniky tím klesá a celý recyklační 

proces je méně ekonomický. Hodnota vytěženého materiálů není na tak vysoké úrovni, jako 

třeba hodnota desek plošných spojů 20 let starých počítačů, které obsahovaly značně větší 

množství jednotlivých ušlechtilých kovů. 

 

Pro přehled jsou zde vyobrazeny ceny na komoditní burze v New Yorku, která je jednou 

z platforem pro přehled cen zlata, stříbra, platiny a palladia. Dále je zde vyobrazena cena mědi 

a hliníku na Londýnské burze. V poslední časti je zhodnocení a doporučení jednotlivých 

ekonomických možnosti nakládáním s elektroodpadem. 

 

 Ceny na komoditních burzách a ve výkupnách sběren jsou rozděleny na dvě části: 

 

1. Vzácné kovy jako jsou zlato a stříbro, se nevykupují běžně ve výkupnách, ale ve 

specializovaných výkupnách, kde se cena řídí dle aktuálního kurzu daných komodit. Z toho 

důvodů jsou zde vyobrazeny jak denní, tak i roční grafy komodit. Na obrazcích 25, 26, 27, 28, 

29, 30, které znázorňují vývoj cen zlata, stříbra, platiny a palladia za posledních jeden rok, tj. 

od března 2014 do března 2015. Z grafů je patrné, že ceny těchto komodit značně klesly během 

jednoho roku, a to především kvůli vytrvalému výkyvu dolaru, kvůli němuž se zvyšují i ceny 

dalších komodit. Cena zlata v březnu roku 2014 se pohybovala na hraně hodnoty 1170, 80 

USD/Oz, cena stříbra mířila k hodnotě kolem 16 USD/Oz, cena platiny 1180 USD/ Oz a 

palladium se pohybuje na hranici kolem 800 USD/Oz. 
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Obr.  23 Roční graf ceny zlata [20] 

 

 

Obr.  24  - 24 hodinový ukazatel ceny zlata[20] 

 

 

Obr.  25 Roční ukazatel ceny Stříbra [20] 
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Obr.  26 - 24 Hodinový graf ceny Stříbra [20] 

 

 

Obr.  27 Roční cenový ukazatel platiny [20] 

 

 

Obr.  28 Roční cenový ukazatel ceny Paladia [20] 
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2. Na trhu klasických a barevných kovů je situace zcela odlišná. Zde se cena nestanovuje 

dle aktuálního kurzu, ale stanovuje se jednou denně. Cena se odvíjí od různých faktorů. 

V případě železa je cena stanovena na poptávce firem a také na odběru velkých zpracovatelů 

železa. V dalších případech se cena odvíjí od různých nabídek firem s regionálním působením. 

Nejvýznamnější složky, které získáváme z elektroodpadu, jsou pravě železo, měď a hliník. 

V grafech jsou vyobrazeny grafy na Londýnské burze s kovy (viz Obr 31 a 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na uvedených grafech lze vidět cenu k  9. 3. 2015 na Londýnské burze, vztah 1 Lb 

(libry) na Kg je 0,454 Kg. Kurz pro americký dolar je k 9.3.2015 14:05 stanoven na hodnotě 

24,89 Kč. V tabulce je vyobrazena cena, za kterou se vykupuje ve sběrnách. 

 

 Firma zapsaná dle rejstříku v Moravskoslezském kraji kousek od Ostravy. Ceny ve 

výkupnách (viz Tab. 13) byly zjištěné dle internetových stánek 1Kg železa se vykupuje okolo 

ceny 3,2 Kč / Kg a při hrubším železe je cena vyšší na 4,2 Kč / Kg. Cena se mírně odlišuje, a 

je dan fakt, že obě firmy se nacházejí v blízkých krajích. Druhá firma (viz Tab. 14) nabízí ke 

standartní maloobchodní ceně i velkoobchodní při větších objemech a však tato firma se 

nachází kousek od Prahy. 

 

 

Obr.  30 Cena Mědi za období jednoho roku [21] Obr.  29 Cena Hliníku za období 1 roku. [21] 
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Tabulka 13 Cena ve sběrnách surovin 

 

Tabulka 14 Sběrna Středočeský kraj 

 
 

7.1. Analýza způsobů likvidace mobilních telefonů 

 

Při pohledu na vysoké nároky na těžbu jednotlivých ušlechtilých kovů je patrné, že 

využití recyklace, jako jedné z variant možností získávání prvku pro opětovné použití. Jelikož 

energetické náklady na recyklaci jsou neporovnatelně nižší než při prvotní získávání prvků. 

 

Jako nevýhodu u sběren (výkupny) lze uvést tu možnost, že se vyskytuji pouze 

v jednotlivých lokalitách s nerovnoměrným rozložením. Dostupnost do jednotlivých sběren je 

ztížená délkou přepravou. Výhodou oproti jiným metodám může být finanční hotovost, kterou 

lze obdržet za úspěšný výkup. Jak uvádí tabulka 15, při odevzdání 1 tuny mobilních telefonu 

bez baterie můžeme získat 250 000 Kč.  

Pokud se bude jednat o elektromateriál, tak nepodléhá bezhotovostnímu styku 

(bezhotovostní styk rozumíme tím, že výsledná částka nebude vyplácená pomocí poštovní 

poukázky, ale bude vyplacena v hotovosti na místě), jako v případě železného šrotu. Návrh na 

zlepšení lze spatřit v tom, že informovanost občanů by mohla být větší o možnostech výkupu 

tohoto druhu odpadu a zamezilo by se nelegálním skládkám odpadů. V mnoha krajích již 

existuji vymezené místa, kde můžete tyto a jiné materiály odkládat bezplatně. Tyto systémy 

zřizují příslušná města a obce. 

Fe železo Kč/Kg

Fe - Lehký  tlouštka plechu do 4 mm 3,2

Fe - Težký tloouštka plechu nad 4 mm 4,2

Cu měď

Cu - drát nový lesklý nad 1 mm 120

Cu - MIX, drát opalovaný, zelený, lakovaný, pocínovaný 110

Al hliník

Al - Drát nový, starý 36

MO VO

Kč/Kg Kč/Kg

CU - drát nový, lesklý (nad 1mm) 129 134

Cu - MIX, pálená, stará 120 125

AL - nový drát 36 38

AL - AlCu chladiče z počítačů 53 55

Výkup Středočeský kraj
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Skládkovaní elektroodpadů jako nebezpečného odpadu se jeví značně neekonomicky. 

Nejen že zákazník musí zaplatit za jeho uložení na skládce, ale také nevhodnost zbytečné 

ukládat elektrozařízení na skládku a tím zadržovat kapacity skládky. Velkou výhodou 

skládkovaní může být, že na skládkách, kde již byl dříve tento materiál skladován, se nachází 

velké množství vzácného materiálů pro další zpracovaní. Dalším zpracováním rozumíme 

vytěžením z tohoto materiálů pomocí recyklace vzácné suroviny.  Jako příklad bylo uvedeno v 

tabulce 15 skládkovaní 1 tuny mobilních telefonu, z čehož vyplývá zaplacení poplatku za 

uložení odpadu ve vyšší 3 480 Kč. 

U kolektivních systémů je jednou z velkých výhod to, že systémy podporují města 

pomocí dotací za výběr z těchto zařízení (v kapitole 6.3 je znázorněn příspěvek od společnosti 

provozující kolektivní systém). Města a obce jsou odměňována, podle toho kolik daného 

materiálů vydají. Příkladem uvedeným v tabulce je odevzdáním 1 tuny mobilních telefonů od 

soukromé osoby nebo malé firmy do červených kontejnerů, kde daná obec dostane od 

kolektivního systému příspěvek ve výši 1 950 Kč. Velkou výhodou kolektivních systémů je 

jejich působení, červené kontejnery jsou umístěny na většině stanovišť určených pro sběr 

odpadů a u školních zařízení. Některé kolektivní systémy nadále podporuji tím, že zadávají 

práci charitativním organizacím, které dále tento odpad recykluji na jednotlivé součásti, Tyto 

jednotlivé součásti jsou dále zpracovávané nebo prodávaný. Navrhované řešení pro kolektivní 

systémy bych viděl v tom, že by mohli více motivovat občany k tomuto sběru pomocí benefitů. 

V dnešní době probíhají různé kampaně na podporu těchto systémů, ale převážná část je 

směřována zejména pouze mezi školami.  

 

V roce 2012 byl zpětný odběr elektroodpadu na hranici 16,06 Kg na osobu oproti 

Švédsku, kde tato hodnota byla na hranici 25 Kg na osobu[22]. 

 

Tabulka 15 Porovnání jednotlivých cenových variant 

Příklad likvidace 1 tuny mobilních 
telefonů bez Baterie 

Jednotková cena Kč 
za Kg 

Množství 
KG 

Cena celkem  

Skládkovaní 3,48 Kč 1000 -3 480,00 Kč 

Odevzdání do červených kontejnerů 
(příspěvek obce od kolektivního 
systému) 

1,95 Kč 1000 1 950,00 Kč 

Odevzdání do sběrny odpadu. 250,00 Kč 1000 
250 000,00 

Kč 
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7.2. Zhodnocení jednotlivých variant zpracování 

 

V případě kolektivních systému a následného rozebíráni je výhodou, že zákazník již při 

zakoupení platí povinný recyklační poplatek, který jde nejen na podporu kolektivního systému, 

ale také na odevzdání elektrospotřebiče do sběrného kontejneru. Sběrné místo může také 

podporovat chráněné dílny pro další zpracovatele, kde se pak jednotlivý materiál po zpracování 

vrací k výrobcům nových součástí. 

 

U recyklace pomoci chráněných dílen, které získávají odpad zejména z kolektivních 

systémů muže nastat postupné omezovaní jejich služeb. Se souvisejícím případem společnost 

Enviropol vlastněná firmou ASEKOL Holding zprovoznila v Jihlavě nejmodernější linku na 

zpracování elektroodpadu nejen v České republice, ale také v Evropě. Tato linka zpracovává 

při svém běžném provozu denně 60 tun elektrospotřebičů, kapacitní možnosti linky jsou až 21 

tis. tun elektrospotřebičů. Čistota vytříděných kovu dosahuje 98-99% s minimální příměsí 

plastu. Zprovoznění obdobné linky v Moravskoslezském kraji nebo v blízkém okolí může pro 

chráněné dílny být likvidační hlavně z toho důvodů, že tyto chráněné dílny nedosahují takto 

vysoké čistoty výstupních surovin. Hlavní rolí je také neekonomická stránka chráněných dílen, 

jejich počet zpracovávání je v řádech tun ročně nikoli ve stovkách tun. Chráněné dílny by měly 

být vnímaný jako sociální projekty. Chráněné dílny by měly hledat do budoucna jiné varianty 

výdělku, pro  případ výpadku příjmů z elektroodpadů. V případě kolektivních systému a 

chráněných dílem bych viděl vzájemnou spolupráci při výstavbě a provozu zpracovatelské 

linky. 

Skládkovaní se jeví jako nejhorší varianta, neboť je zde možnost využití různých dílů a 

skládkovaní zabírá volné kapacity na skládce. Zvláště některé druhy nebezpečného odpadů, 

které vznikají z odpadů, které můžeme skládkovat či spalovat. 

 

Z ekonomického hlediska je nejvýhodnější varianta rozebrání na jednotlivé součástí kde 

je vyšší výkupní cena, protože obětujeme čas při rozebírání součástek. Při odevzdání celých 

kusů dostaneme nižší výkupní cenu, do které je započítán čas a náklady na jeho zpracovaní. Při 

porovnávání výkupny v Moravskoslezském a Středočeském kraji značně vyplývá, že firma 

z Ostravy má ceny nastaveny velmi nízko a to z důvodů, že v širokém okolí není výkupna tohoto 

odpadu a také z toho důvodu, že ve větších objemech odváží tento odpad do pražské sběrny. 

Pro zákazníka je při větších objemech nad desítky kilogramu výhodnější, aby si vyhledat 

kontakt na firmu sám a odvezl odpad do sběrny mimo Ostravu. 



55 

 

8. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo ekonomické zhodnocení recyklace elektroodpadu 

v Moravskoslezském a Středočeském kraji, popis metod a jednotlivých zpracování. Diplomová 

práce obsahuje evropské a české legislativní zákony tykající se legislativních požadavků v 

oblasti nakládání s EEZ (elektrická a elektronická zařízení) a charakterizujících elektroodpad z 

hlediska jeho složení a materiálu v jednotlivých zařízeních. Popis hlavních firem zabývajících 

se touto problematikou v České republice a kolektivní systém ve Švédsku. Práce dále obsahuje 

metody zpracování elektroodpadu včetně popsaných recyklačních technologií. Na elektroodpad 

je třeba pohlížet z hlediska ekologického i ekonomického. 

 

Ceny vzácných kovů na světových trzích neustále kolísají, jak je zachyceno na grafech 

v závěrečné části. Recyklace je však stále atraktivní z pohledu získávání ušlechtilých prvku 

neboť zásoby některých prvku se zmenšují a další dobývání do budoucna bude na ekonomické 

hranici ekonomické efektivity. Pro přehled byly v ekonomické části uvedeny ceny ušlechtilých 

kovů, jako jsou prvky  - zlata, stříbra, platiny a palladia. Jsou zde zobrazeny i ceny kovů 

s největším zastoupením v elektroodpadech jako je – měď, železo a hliník. Elektroodpad se 

v posledních letech stává nejrychleji rostoucím druhem odpadu, proto je nezbytné zajistit jeho 

dostatečný zpětný odběr, v obdobě kolektivních systému a sběren tohoto druhu odpadu. 

 

V experimentální části jsou zobrazeny metody recyklace v laboratorních podmínkách, 

kde proběhlo rozebrání dvou mobilních telefonů a jednoho počítače. Jednotlivé vzorky byly 

podrobeny analýze, kde se zařadili do jednotlivých skupin podle obsahu kovu. Vyhodnocení 

dopadlo tak, že u mobilního telefonu největší část zaujala plastová část a poté následovali 

kovové části a směsný druh součástek. U počítače bylo zjištěno, že největší obsah daného 

počítače zaujímá kovová kostra, základní deska, procentuální část pak obsahuje směs kovů a 

plastů. Takto separovaný odpad se dle druhu dále zpracovává v jednotlivých specializovaných 

firmách a putuje ve finální podobě k jednotlivým zákazníkům v různých podobách, jako jsou 

dráty, ingoty atd.  

 

Recyklace bude mít do budoucna vysoký význam nejenom z ekonomického hlediska, 

ale také z legislativního. Evropská unie bude zvyšovat podíl separovaného odpadu. Od 15. 8. 

2018 vejde v platnost nova směrnice o odpadech, která stanovuje minimální úroveň využití 

elektroodpadu. 
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