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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Elektroodpady jsou nejrychleji rostoucím druhem odpadu, obsahují nebezpečné látky, ale i 

cenné druhotné suroviny. Ceny surovin neustále stoupají, jejich těžba je náročná nejen 

nákladově, ale i environmentálně. Řešením, zajišťujícím trvale udržitelný rozvoj, je 

recyklace tohoto odpadu. Diplomová práce se proto zaměřuje na využití materiálu 

z elektrovýrobků a také na ověření stanovené míry jejich využití v praxi. Práce obsahuje 

legislativní rámec, charakterizuje elektroodpad z hlediska složení, uvádí jednotlivé metody 

zpracování obecně i konkrétně. V neposlední řadě práce hodnotí elektroodpad jako zdroj 

druhotných surovin, především drahých a barevných kovů a železa.  

 

ANNOTATION OF THESIS 

Electrical and electronic equipment waste is the fastest increasing sort of waste. It includes 

hazardous substances but also valuable secondary raw materials. The prices of raw 

materials are increasing, their mining is not only expensive but it poses a burden for the 

environment. Recycling of the waste is a solution to assure constantly sustainable 

development. Submitted thesis thus deals with utilization of material from electrical 

products and verifies ordained rate of material recovery in practice. The thesis includes the 

legislative scope, characterizes the composition of e-waste, describes the methods of 

processing both in general and also in more specific ways. Last but not least it evaluates e-

waste as source of secondary raw materials, foremost of noble and non-ferrous metals and 

iron. 
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1. Úvod 

Elektrospotřebiče jsou naším každodenním pomocníkem nejen v domácnosti, ale 

jsou neodmyslitelnou součástí také průmyslu, obchodu či administrativy. Zahrnují výrobky 

velkých objemů, jako chladící pulty či pračky, přes televize a počítače, až po malé digitální 

fotoaparáty a mobilní telefony. Tyto výrobky usnadňují práci, starají se o zábavu, šetří náš 

čas. Není proto divu, že jejich výroba a spotřeba neustále stoupá. 

S vývojem stále nových a nových technologií vznikají modernizované výrobky, které 

nás, spotřebitele, lákají k nákupu, jednak, abychom drželi krok s dobou, a také proto, že 

nová zařízení už nebývají kompatibilní s těmi dříve pořízenými. Vzniká tak odpad z ještě 

funkčních, avšak nepotřebných elektrozařízení.  

K exponenciálnímu nárůstu odpadů z těchto výrobků přispívají také jejich stále se 

zkracující životní cykly. Náklady na opravu se přibližují jejich pořizovací ceně, proto 

mnoho spotřebitelů raději zvolí nákup výrobku nového. 

Kromě objemu představují elektroodpady problém především kvůli obsahu 

komponentů s nebezpečnými vlastnostmi. K ochraně životního prostředí významně 

přispěla směrnice rady Evropské unie 2002/95/ES o omezení používání některých 

nebezpečných látek v elektrických a elektrotechnických zařízeních. 

Vhodným způsobem zpracování vyřazených elektrozařízení je jejich recyklace. Při 

stoupajících cenách surovin snižuje náklady a zároveň šetří přírodní zdroje. Kromě železa, 

oceli, hliníku či mědi stojí ve středu zájmu především ušlechtilé kovy získávané 

z elektroodpadu jako je zlato, stříbro a platina. K účinné realizaci tohoto materiálového 

využití je však nezbytný odpovědný přístup občanů v odevzdávání těchto vysloužilých 

výrobků na místech k tomu určených. Skončí-li vyřazené elektrozařízení v komunálním 

odpadu, nejen, že může ohrozit životní prostředí, ale také rostou náklady spojené s jeho 

odstraněním a zaniká možnost jeho materiálového využití.  

Cílem diplomové práce je shrnutí možností využití materiálu z elektroodpadu, 

konkrétně na Ostravsku, a zjištění míry jeho využití v praxi. Procentuální výši využití 

stanovenou pro jednotlivé skupiny elektrozařízení zákonem je Česká republika povinna 

splnit do konce roku 2008. Protože problematika elektroodpadu úzce souvisí i 

s ekonomickými zájmy, je součástí práce i rozbor hospodaření chráněné dílny Charity sv. 

Alexandra, která se zabývá separací elektroodpadů v areálu společnosti OZO Ostrava s r.o. 

a chráněné technické dílny ve Velkých Hošticích. 
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2. Právní úprava elektrovýrobků  

Právní předpisy Evropské unie je Česká republika povinna začlenit do svého 

právního řádu, proto se nejdříve podívejme na legislativu EU. 

2.1. Legislativa EU 

Mezi klíčový předpis, upravující problematiku elektroodpadu, patří Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a 

elektronických zařízeních (OEEZ) [1]. Účelem této směrnice je na prvním místě prevence 

vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení, jejich opětovné použití, 

recyklace a další formy jejich využívání ve snaze snížit množství odpadu určeného k 

odstranění. Usiluje také o zlepšení účinnosti ochrany životního prostředí ze strany všech 

subjektů zapojených do životního cyklu elektrických a elektronických zařízení, tj. výrobců, 

distributorů a spotřebitelů, a zejména subjektů přímo zapojených do zpracování těchto 

odpadních zařízení.  

Požadavky stanovené touto směrnicí jsou již implementovány v českém právním 

řádu, konkrétně v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.  

Druhým podstatným předpisem je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek 

v elektrických a elektronických zařízeních [2]. Účelem této směrnice je sblížit právní 

předpisy členských států o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a 

elektronických zařízeních a přispět k ochraně lidského zdraví a environmentálně šetrnému 

využití a zneškodnění odpadních elektrických a elektronických zařízení.  

Důležitým ustanovením této směrnice je povinnost členských států zajistit, aby od 

1. července 2006 nová elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahovala 

olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a 

polybromovaný difenylether (PBDE). Vzhledem k tomu, že v některých případech nelze 

dosáhnout úplného zamezení výskytu těžkých kovů a bromovaných retardérů hoření, 

dospěla Komise k Rozhodnutí 2005/618/ES [30], kterým se mění směrnice 2002/95/ES, a 

kde jsou stanoveny maximální hodnoty koncentrací. Pro olovo, rtuť, šestimocný chrom, 

polybromované bifenyly a polybromovaný difenylether se toleruje maximální hodnota 

koncentrace ve výši 0,1 % a pro kadmium 0,01 % hmotnosti v homogenních materiálech. 

V příloze jsou uvedeny výjimky pro použití těchto látek, ale s důrazem na nutnost 

přizpůsobit ustanovení této přílohy vědeckému a technickému pokroku. 
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Rozhodnutí Rady 2004/312/ES, kterým se České republice, Estonsku, Maďarsku, 

Lotyšsku, Litvě, Slovensku a Slovinsku povolují určité dočasné odchylky od směrnice 

2002/96/ES, která stanovuje povinnost členských států zajistit, aby bylo nejpozději do 

31. prosince 2006 dosaženo míry odděleného sběru v průměru nejméně čtyři kilogramy 

odpadních elektrických a elektronických zařízení z domácností na osobu za rok, stanovuje, 

že se může prodloužit tato lhůta o 24 měsíců [31]. 

Z důvodu nedostatečné srovnatelnosti údajů týkajících se procentuálního využití 

OEEZ, jejichž cíle stanovuje směrnice o OEEZ, bylo vydáno Rozhodnutí Komise 

2005/369/ES. Obsahem tohoto předpisu jsou pravidla pro sledování vzájemného souladu 

členských států a formáty údajů pro účely směrnice 2002/96/ES [32].  

2.2. Legislativa ČR 

Základním právním předpisem pro nakládaní s odpady je zákon č. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve znění pozdějších předpisů [33]. V poměrně obsáhlém dílu 8 tohoto zákona 

jsou stanoveny požadavky pro nakládání s EEZ a jejich odpady. 

2.2.1. Základní povinnosti výrobců elektrozařízení 

 Mezi základní povinnosti výrobců elektrozařízení patří zajištění sběru, zpětného 

odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, a to na vlastní 

náklady. Tuto povinnost mohou výrobci plnit buď samostatně, společně s jinými výrobci 

na základě písemně uzavřené smlouvy - tzv. solidární systém, nebo přenesením těchto 

povinností na jinou právnickou osobu, která zajišťuje společné plnění povinností výrobců 

podle tohoto dílu zákona. Výrobce je také povinen zpracovávat roční zprávu o plnění 

těchto povinností za uplynulý kalendářní rok a každoročně ji zasílat ministerstvu.  

2.2.2. Seznam výrobců elektrozařízení  

Ti výrobci elektrozařízení, kteří trvale podnikají na území České republiky, jsou 

povinni podat návrh na zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení. Tento návrh podávají 

MŽP, které vydá rozhodnutí. Seznam obsahuje identifikační údaje podnikatele, seznam a 

popis elektrozařízení, způsob plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona a způsob 

zajištění financování včetně dokladů. Seznam je veřejně přístupný. 
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2.2.3. Uvádění elektrozařízení na trh 

Tento zákon také stanovuje důležitou povinnost pro výrobce elektrozařízení, který 

musí zajistit, aby elektrozařízení bylo navrženo a vyrobeno tak, aby se usnadnila demontáž 

a využití, zejména opětovné použití těchto elektrozařízení a materiálové využití 

elektroodpadu, jeho komponentů a materiálů v souladu s právními předpisy na ochranu 

životního prostředí a právními předpisy na ochranu veřejného zdraví.  

Mezním datem pro uvedení elektrozařízení na trh je 13. srpen 2005. Elektrozařízení 

uvedená na trh před tímto datem se nazývají historická. Pokud bylo elektrozařízení 

uvedeno na trh po tomto datu, musí být označeno jeho výrobcem způsobem, který je 

uveden v příloze č. 6 vyhlášky č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpady [34].  

Pro elektrozařízení pocházející z domácností je výrobce povinen zajistit jeho zpětný 

odběr, pro elektroodpad z jiného zdroje zajistí jeho oddělený sběr. Pro tyto účely se zavádí 

grafické označení, a to přímo na zařízení, případně na obalu, návodu k použití nebo na 

záručním listu. Oba vzory grafických symbolů uvádí příloha č. 1. 

Je nezbytné, aby byl konečný uživatel informován o způsobu provedení odděleného 

sběru, protože právě on je tím, kdo rozhodne, kde vyřazené elektrozařízení nakonec skončí. 

Proto výrobce elektrozařízení zajistí informování spotřebitele prostřednictvím distributorů 

o požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním 

odpadem, ale byla odkládána na místech k tomu určených nebo v místech jejich zpětného 

odběru. Dále jsou spotřebitelé informováni o jejich úloze v opětovném použití 

elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu a o možných škodlivých 

vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské 

zdraví. 

2.2.4. Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu  

Zbavit se elektrozařízení, pocházejícího z domácností a elektroodpadu z jiného 

zdroje, smí jeho držitel jen jeho předáním zpracovateli nebo na místo zpětného odběru 

nebo odděleného sběru. Způsob provedení zpětného odběru elektrozařízení a odděleného 

sběru elektroodpadu a jejich předání zpracovateli nesmí ztížit opětovné použití nebo 

materiálové využití elektrozařízení nebo jejich komponentů, nebo materiálové využití 

elektroodpadu. 

Povinností poslední prodejce je zajistit, aby měl spotřebitel při nákupu možnost 

odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky 
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nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného 

typu a použití. 

Připravená novela zákona o odpadech však uvádí povinnost novou, a to umožnit 

spotřebiteli zdarma odevzdat použité elektrozařízení v místě prodeje o hmotnosti 

jednotlivého kusu do 5 kg, bez ohledu na výrobní značku a bez vázání na nákup zboží. 

Tato povinnost se nevztahuje na poslední prodejce, kteří prodávají elektrozařízení na 

prodejní ploše menší než 200 m2. 

2.2.5. Zpracování elektroodpadu 

Zpracování elektroodpadu zajistí výrobce a musí probíhat za použití nejlepších 

dostupných technik. Zákon uvádí také povinnost výrobce poskytnout zpracovatelům 

veškeré informace, především údaje o obsažených nebezpečných látkách, možnostech 

opětovného použití elektrozařízení a materiálového využití elektroodpadu, případně 

způsobu jejich odstranění. Zpracovatel vede evidenci o převzatém elektroodpadu a 

způsobu jeho zpracování a je povinen zasílat údaje o zařízení příslušnému správnímu 

úřadu.  

2.2.6. Využívání elektroodpadu  

Výrobce elektrozařízení vytvoří systém, podle kterého bude zajištěno využití 

elektroodpadu navazující na zpětný odběr elektrozařízení nebo oddělený sběr 

elektroodpadu, vždy se ale, pokud je to možné, přednostně použije opětovné využití celku. 

Novelizovaná část zákona o odpadech účinná od 1. ledna 2009 uvádí minimální rozsah 

využití elektrozařízení podle jednotlivých skupin. Míra procentuálního využití, opětovného 

použití a materiálové využití komponentů, materiálů a látek v rozsahu průměrné hmotnosti 

elektrozařízení je znázorněna v tabulce č.1. 

 

Tabulka č. 1  Míra využití elektrozařízení 

 

Skupina 
elektrozařízení 

Využití v [%] Opětovné použití a 
materiálové využití v [%] 

1, 10 80 75 
3, 4 75 65 

2, 5, 6, 7, 9 70 50 
výbojky a zářivky 80 - 
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2.2.7. Financování nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácností 

Zákon opět rozděluje povinnosti výrobců elektrozařízení podle toho, zda je uvedli na 

trh před nebo po 13. srpnu 2005. Pokud po tomto datu, je výrobce povinen financovat 

zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení, a také je před uvedením 

elektrozařízení na trh povinen poskytnout záruku prokazující, že nakládání s veškerým 

elektroodpadem bude finančně zajištěno. Záruka je ve formě účelově vázaného 

bankovního účtu nebo pojištění. U elektrozařízení uvedeného na trh do 13. srpna 2005 jsou 

výrobci povinni vytvořit systém, do kterého přispívají všichni příslušní podnikatelé podle 

podílu na trhu. 

2.2.8. Financování nakládání s elektroodpadem  

U odpadu z elektrozařízení uvedeného na trh po 13. srpnu 2005 zajistí financování 

sám výrobce. Při financování elektrozařízení uvedených na trh do tohoto data, záleží, zda 

je nahrazováno výrobky stejného typu či funkce, nebo není. V prvním případě zajistí 

financování výrobce při dodávce, v druhém tato povinnost spadá na konečné uživatele, 

kteří nejsou spotřebiteli. 

 

Kromě zákona o odpadech je součástí právního řádu České republiky upravující 

problematiku elektroodpadů také vyhláška č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s 

elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání 

s nimi [34]. V příloze této vyhlášky jsou mimo jiné uvedeny technické požadavky na 

zpracování elektroodpadů. Nejprve je nutné vyjmuté a demontované části zařadit podle 

uvedené tabulky a pak roztřídit dle jednotlivých druhů. Je povoleno používat pouze 

technologie určené pro zpracování elektroodpadu, které zajistí, že nedojde k úniku látek 

ohrožujících životní prostředí. 

. 
Z elektroodpadu je nutné přednostně demontovat [34]: 

a) kondenzátory obsahující PCB 

b) součásti  obsahující  rtuť,  jako  jsou  např.  přepínače  nebo   fluorescenční   lampy  na  

 podsvěcování displejů 

c) baterie a akumulátory 

d) tištěné spoje z mobilních telefonů obecně, nebo z jiných přístrojů pokud je povrch

 tištěného spoje větší než 10 cm2 
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e) inkoustové kartridže, tonerové kazety pro kapalné a pastovité náplně, stejně jako 

 barevné tonery 

f) plasty obsahující bromované retardéry hoření 

g) azbestové odpady a konstrukční součásti obsahující azbest 

h) obrazovky 

i) regulované látky 

j) roztok amoniaku a vody u absorpčních chladicích zařízení 

k) všechny ostatní kapaliny zejména oleje a žíraviny 

l) výbojky, zářivky 

m) displeje z tekutých krystalů o ploše větší než 100 cm2 (pokud možno společně 

 s pouzdrem) a všechny displeje podsvícené výbojkami 

n) vnější elektrické kabely 

o) součásti obsahující ohnivzdorná keramická vlákna 

p) součásti  obsahující  radioaktivní  látky,  se kterými  se  dále  nakládá  podle  zvláštního  

 právního předpisu 

q) elektrolytické kondenzátory s výškou od 25 mm a průměrem od 25 mm nebo

 srovnatelného objemu 

 
Tyto části, součásti a materiály musí být využity nebo odstraněny v souladu se 

zvláštními právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečnými látkami v nich 

obsaženými.  

Způsoby zpracování vybraných elektroodpadů:  

a) z obrazovek odstranit vrstvu luminoforů, getrové destičky a elektronový zdroj 

b) z elektroodpadu obsahujícího regulované látky definované zákonem č. 86/2002 Sb. o 

ochraně ovzduší, které poškozují ozónovou vrstvu nebo mají potenciál globálního 

oteplování (GWP) vyšší než 15, pokud je obsahují pěny a chladící obvody řádně odsát 

plyny a řádně zpracovat. S plyny poškozujícími ozónovou vrstvu nakládat v souladu se 

zvláštním právním předpisem 

c) u konstrukčních součástí obsahujících rtuť provést vhodná opatření k zabránění emisí 

rtuti 
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Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanovuje Katalog odpadů [35] zařazuje OEEZ 

takto: 

16 02 Odpady z elektrického a elektronického zařízení  
 
16 02 09* Transformátory a kondenzátory obsahující PCB  
 
16 02 10* Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná 
                     neuvedená pod číslem 16 02 09 
 
16 02 11*     Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, 
                     hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC) 
 
16 02 12*     Vyřazená zařízení obsahující volný azbest 
 
16 02 13*     Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 
                     16 02 09 až 16 02 12 
 
16 02 14       Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 
 
16 02 15*     Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení   
 
16 02 16       Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem  
                     16 02 15 
 
20 01 Složky z odděleného sběru (krom ě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 
 
20 01 23*  Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky  

20 01 35*  Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

20 01 36  Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 

01 23 a 20 01 35 
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3. Charakteristika elektroodpadu 

Složení elektroodpadu je velmi různorodé. Liší se podle stáří či druhu výrobku, jeho 

velikosti i země původu. Elektrotechnický a elektronický odpad je směsí různých kovů, 

jejich slitin a sloučenin, plastů, keramiky či skla. Starší výrobky obsahovaly také dřevo, 

dřevotřísku a papír. Při zpracování a recyklaci elektrošrotu je třeba sledovat obsah různých 

škodlivin v něm obsažených. Elektroodpad sám o sobě není škodlivý, ale jeho nebezpečí 

spočívá v možnosti vyluhování škodlivin při uložení na skládkách, kde působí bakterie a 

kyselé srážky, nebo v tvorbě toxických emisí při spalování komunálního odpadu.  

3.1. Rozdělení elektrozařízení 

Elektrickým a elektronickým zařízením je zařízení, které pro svou činnost potřebuje 

elektrický proud nebo magnetické pole nebo je generuje, vede či měří a je určeno pro 

aplikace s napětím nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný 

proud.  

Elektrozařízení se rozdělují do 10 skupin: 

1) velké domácí spotřebiče (např. chladničky, mrazničky, pračky, sporáky) 

2) malé domácí spotřebiče (např. vysavače, žehličky, kávovary, mlýnky, hodiny) 

3) zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (např. telefony, PC)  

4) spotřebitelská zařízení (např. radia, televizory, videokamery, hudební nástroje) 

5) osvětlovací zařízení (např. zářivky, svítidla, výbojky) 

6) elektrické a elektronické nástroje (např. vrtačky, pily, šicí stroje, sekačky) 

7) hračky, vybavení pro volný čas (např. vláčky, autíčka, videohry, výherní automaty) 

8) lékařské přístroje 

9) přístroje pro monitorování a kontrolu (např. regulační ventily, termostaty) 

10) výdejní automaty (např. na horké nápoje, na peníze, na tuhé výrobky) 

3.2. Problematické složky obsažené v elektroodpadech 

Elektroodpady obsahují látky, které významnou měrou ohrožují životní prostředí. 

Patří mezi ně bromované samozhášecí přísady, olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium. 

Jak již bylo uvedeno v první kapitole, použití těchto látek je podle směrnice č. 2002/95/ES 

buď zcela zakázáno, nebo jsou stanoveny podmínky pro jejich použití. 

Nezanedbatelnou složkou elektroodpadů jsou také plasty a PVC, jejichž nebezpečí 

spočívá především v jejich dlouhé životnosti. Odpad z elektrozařízení obsahuje i kovy 
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s toxickým účinkem-antimon, arzen, berylium, kadmium, olovo, rtuť a selen. Do 

organismu se dostávají především prostřednictvím dýchání nebo vstřebáním přes kůži. [4] 

Centrum pro inovaci a rozvoj uvádí na svých stránkách [14] v příručce pro výrobce 

opatření pro snižování spotřeby olova, náhrady halogenových a samozhášecích přísad, 

náhrady kadmia, šestimocného chrómu a azbestu.  

Náhradou olova mohou být slitiny na bázi SnAgCu, SnAgBi nebo SnAg. Nevýhodou 

bezolovnatých pájek je však vyšší bod tavení, který ovlivňuje ostatní součástky spojené 

s pájkami a také může mít vliv na jejich životnost. Halogenové samozhášecí přísady 

přidávané do plastů lze nahradit např. oxidem hlinitým či uhličitanem hořečnatým. 

Možností je i návrat k přírodním materiálům, a to ve výrobě klávesnicí či myší ze dřeva. 

Náhradou za kadmium může být cín, zinek či hliník a jejich slitiny. Náhradou 

šestimocného chrómu v ochranných vrstvách může být měď, stříbro nebo vrstvy na bázi 

zinku a jeho sloučenin. Azbest lze nahradit sklem nebo speciálními vlákny. Podrobnosti 

uvádí příloha č. 2 diplomové práce. 

3.3. Materiálové složení elektronického odpadu 

Složení vyřazených elektronických výrobků je velmi různorodé a liší se především 

v závislosti na technologickém pokroku. Podle údajů z OZO Ostrava s r.o. z roku 

2007 [15] se elektroodpad skládá především ze skla (30 %), kovů (25 %) a plastů (12 %). 

Zbylých 33 % tvoří kabely a vodiče, tištěné spoje, elektrické motorky, dřevo a 

nevyužitelné frakce. Procentuální zastoupení jednotlivých složek znázorňuje graf č. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1.  Složení elektroodpadu přijatého firmou OZO Ostrava s r.o. v roce 2007 [15] 
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Co se týče plastů, elektronický odpad obsahuje směs několika typů tzv. technických 

termoplastů. Přibližně polovina z celkového množství plastů obsahuje bromované 

samozhášecí přísady, které při uložení na skládkách představují značné riziko. Mohou se 

totiž rozpouštět ve výluzích a spolu s průsaky pronikat do okolního prostředí. Jejich 

nebezpečí spočívá hlavně v jejich biokumulativní funkci. Tyto přísady obsahující brom a 

chlor byly prokázány v prachu a pracovním ovzduší při zpracování těchto plastů. [5] 

Ušlechtilé kovy, které jsou součástí desek s tištěnými spoji, jsou vhodné ke 

zhodnocení, a představují tudíž jednu ze zájmových složek elektroodpadu. Zaujímají však 

jen 1 %. Základní kovy představují 39% odpadu a jedná se hlavně o měď, železo, olovo, 

nikl, hliník a cín. Průměrný obsah kovů v osázených plošných spojích je znázorněn 

v tabulce č. 2. [24] 

 

Tabulka č. 2 Průměrný obsah kovů v deskách s tištěnými spoji [24] 

 

Prvek Použití Obsah v % 
měď vodivé cesty, dráty, chladiče 10-20 
železo konstrukční a spojovací části 5-10 
olovo složka pájky, kondenzátory 1-5 
nikl akumulátory 1-3 
hliník konstrukční části, chladiče 2 
cín složka pájky, kondenzátory 0,8-4 
zinek fluorescenční materiály 0,3-0,4 
antimon složka pájky, kondenzátory 0,1 
stříbro elektrické kontakty, konektory 0,05-0,3 
zlato elektrické kontakty, konektory 0,01-0,1 
platina elektrické kontakty, konektory 0,004 
palladium náhrada Au, kontakty, relé 0,004-0,03 
kadmium, titan, 
rtuť 

akumulátory, baterie, spínače, 
relé 4-10 

 

3.3.1. Složení osobních počítačů 

Počet osobních počítačů v domácnostech i firmách stále narůstá. S nezastavitelným 

vývojem nových informačních technologií souvisí vznik odpadů z ještě funkčních 

přístrojů, avšak zastaralých a tudíž odložených. Podle Českého statistického úřadu [16] se 

v roce 2007 počet domácností v České republice vybavených osobním počítačem vyšplhal 

na 40 %, což je 1,68 mil. domácností. Přitom není výjimkou, že mnohé domácnosti vlastní 

2 i více těchto každodenních pomocníků. Následující tabulka č. 3 uvádí přehled materiálu 

z vyřazených počítačů. 
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Tabulka č. 3  Materiálové složení osobních počítačů [4] 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pro výrobu osobních počítačů se používá kolem 40 druhů plastů, skříně jsou 

z termoplastů, desky tištěných spojů z duroplastů. Obrazovky se skládají až ze čtyř druhů 

skla, sklo s přísadou baria a olovnaté sklo zajišťují absorpci rentgenových paprsků. 

Luminiscenční vrstva obrazovky obsahuje luminofor s kovy vzácných zemin - europiem a 

ytriem. Mezi problematické složky osobních počítačů patří prostředky omezující hořlavost, 

které obsahují sloučeniny bromu, fenoly, kresoly, formaldehyd, změkčovadla a 

v neposlední řadě kadmium.[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál obsah v [%] 
Fe 48 
Cu 26,1 
Plasty a sklo 14,2 
Polovodičové součástky a jiné materiály 5,3 
Al a ušlechtilá ocel 3,4 
Materiál s obsahem ušlechtilých kovů 3 
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4. Nakládání s elektroodpadem 

Cesta vyřazeného elektrozařízení začíná jeho sběrem a skladováním na vhodném 

místě, pak dochází k vytřídění nevyužitelných výrobků od výrobků určených ke 

zhodnocení, které se dále upravují demontáží, drcením atd. Využitelné složky se zhodnotí, 

ty nepotřebné odstraní. 

Ve zprávě o stavu životního prostředí České republiky v roce 2006 [10] jsou podle 

ISOH uvedeny tyto údaje: v roce 2006 bylo zpracováno celkem 26 363 tun elektrozařízení 

a elektroodpadů z domácností. Zpracováním získané materiály a odpady byly využity z 

33,3 %, vyvezeno bylo 10,7 % a uloženo na skládkách bylo celkem 3,2 %. Podle evidence 

zůstalo ve skladech 35,8 % materiálů a odpadů.  

4.1. Zpětný odběr 

Vyřazená elektrozařízení nesmí skončit na skládkách, proto je zajištěn jejich zpětný 

odběr či oddělený sběr, které zákon definuje takto:  

• Zpětný odběr elektrozařízení – odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z 

domácností od spotřebitelů bez nároku na úplatu na místě k tomu výrobcem určeném  

• Oddělený sběr elektroodpadu – odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z 

domácností od konečných uživatelů na místě k tomu výrobcem určeném  

Zpracování takto odebraného elektrozařízení je povinen zajistit výrobce, a to buď 

individuálně, či prostřednictvím kolektivního systému. Individuální zpracování je však 

značně obtížné a finančně náročné, proto výrobci založili kolektivní systémy. V České 

republice je jich registrováno šest: Asekol s r.o. (výpočetní, telekomunikační a kancelářská 

technika, spotřební elektronika, hračky a vybavení pro volný čas a sport), Elektrowin a.s. 

(velké a malé domácí spotřebiče, elektrické a elektronické nářadí a nástroje), Eco-recycling 

(velké i malé domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikací, 

spotřebitelská zařízení), Ecolamp s r.o. (výbojky a zářivky), Retela s r.o. (všechny skupiny) 

a Rema systém a.s. (zařízení informačních technologií a telekomunikací, lékařské 

přístroje). 

Kolektivní systémy také: 

• Zajišťují výběr poplatků od výrobců a dovozců, ze kterých financují aktivity na 

podporu sběru a dalšího nakládání s odebranými elektrozařízeními 

• Kontrolují správné nakládání s elektrozařízeními  

• Vedou centrální evidenci a výsledky předávají např. MŽP ČR 
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• Propagují a vzdělávají - zajišťují aktivity na podporu zvyšování účinnosti sběru, 

informování spotřebitelů, obcí, aj. [7]  

Sběr zajišťují obce prostřednictvím sběrných dvorů nebo mobilních svozů, dále pak 

poslední prodejci a servisy. Samotné zpracování mají na starost oprávněné osoby- 

zpracovatelé (např. OZO Ostrava s r.o.), demontážní střediska nebo chráněné dílny 

zaměstnávající osoby se změněnou pracovní schopností (např. Charita sv. Alexandra). 

Cesta vyřazeného elektrozařízení je znázorněna na schématu č. 1 [17]. 

  

 

Schéma č. 1  Cesta vyřazeného elektrozařízení [17] 

 

V letošním roce je Česká republika povinna splnit limit stanovený Evropskou unií, 

tedy dosáhnout míry odděleného sběru v průměru nejméně čtyři kilogramy odpadních 

elektrických a elektronických zařízení z domácností na osobu za rok. V roce 2007 bylo 

sesbíráno pouze 2,5 kg, proto se letos kolektivní systémy snaží různými způsoby přimět 

občany k větší aktivitě. Společnost Asekol s r.o. nyní nabízí bezplatnou recyklaci pro 

firmy, obcím zdarma poskytuje tzv. E-BOXY určené ke sběru drobných elektrozařízení a 

ve školách umísťuje nádoby ne elektrické hračky [7]. Rema systém nabízí obdobné 
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projekty pod názvem Zelená obec a Zelená firma. [17]. Elektrowin a.s. naopak připravil 

projekt UKLIĎME SI SVĚT, který prostřednictvím soutěže podporuje sběr elektroodpadu 

umístěním sběrných nádob v základních a středních školách. Sběrné koše jsou umísťovány 

i v prodejnách, kde mohou občané zdarma nepotřebný spotřebič odevzdat nezávisle na 

koupi nového výrobku. Prodejci jsou pak za umístění sběrného koše odměňováni různými 

bonusy [8].  

Podle předběžných výsledků vybral Asekol s r.o. v loňském roce 9172 tun 

elektroodpadu. Každý občan mu tedy v průměru odevzdal 0,89 kg starých spotřebičů. Ve 

srovnání s rokem 2006 došlo k nárůstu o 58 %. Největší podíl na hmotnosti sebraných 

elektrozařízení mají televize (69 %) a monitory (16,5 %) [7]. Míra zpětného odběru 

elektrozařízení má tedy stoupající tendenci, stále však nedosahuje optimálního množství. 

4.2. Recyklace 

Recyklace představuje jednoznačně nejvýhodnější způsob zpracování elektroodpadů. 

Toto opětovné použití neboli. znovuuvedení do cyklu šetří přírodní zdroje, umožňuje 

snížení nákladů při stoupajících cenách surovin a snížení ekologické zátěže životního 

prostředí. Kromě recyklace je možno elektroodpad využít i energeticky.  

Tabulka č. 4 znázorňuje aktuální výši příspěvku (sazebník Asekol s r.o. platný od 

1. 1. 2008, Elektrowin a.s. datum neuvádí) na recyklaci u vybraných druhů elektrozařízení 

odebíraných kolektivními systémy Asekol s r.o. a Elektrowin a.s.. Tento tzv. viditelný 

příspěvek je součástí prodejní ceny výrobku a poslední prodejce je o něm povinen 

informovat spotřebitele (na cenovce či paragonu) [7, 8]. 

 

Tabulka č. 4  Výše příspěvku na recyklaci elektrozařízení [7, 8] 
 

                 Vybrané druhy elektrozařízení druhy i č 
Výše  příspěvku na 

recyklaci 

 MP3 přehrávače    6 Kč  

 Malé spotřebiče (vysavače, žehličky) 6 Kč 

 Nářadí a nástroje (vrtačky, pily) 7 Kč 

 Digitální fotoaparáty, videokamery, PC sestavy   15 Kč 

 Televize do úhlopříčky 25“   49,5 Kč 

 Domácí kina (bez TV)  90 Kč 

 Velké spotřebiče (pračky, elektrické sporáky) 90 Kč 

 Televize s úhlopříčkou nad 25“ 300 Kč 
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Podle [4] by recyklační proces měl zahrnovat: 

1) Materiálové zhodnocení 

• pro odhadnutí ekonomického přínosu recyklace je důležité posouzení zbytkové 
hodnoty elektroodpadu obchodním partnerem 

• pro volbu nejlepšího možného způsobu zpracování je nutné zhodnocení elektroodpadu 
jeho zpracovateli 

 
2) Přidaná hodnota 

• znovuvyužití a prodej třetí osobě 
• rekonstrukce či modernizace zboží za účelem prodeje nebo darování třetí 

straně 
 
3) Předběžné zpracování 

• demontáž jednotlivých částí pro opětovné použití 
• demontáž za účelem recyklace nebo odstranění škodlivých čí hodnotných 
 složek 
• zpracování drcením, mletím, granulací, stříháním, paketováním, briketací,  
 kryogenními metodami 
• separace železných a neželezných částí, ušlechtilých kovů, plastů aj. 
 
4) Recyklace kovů 

• tavení železa 
• rafinace neželezných kovů 
 
5) Zpracování (odstranění) 

• recyklace nebezpečných látek 
• zneškodnění nebezpečných látek 
 
6) Deponování 

• uložení nebezpečných složek 
• uložení nerecyklovatelného zbytku z elektroodpadu 

 

4.2.1. Metody zpracování elektroodpadu 

Publikace [4] uvádí a popisuje následující metody vhodné ke zpracování elektroodpadu: 

• mechanické metody 

• pyrometalurgické metody 

• hydrometalurgické metody 

• elektrochemické metody 

• biotechnologické metody 
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1) Mechanické metody 

Účelem mechanických metod je zmenšení velikosti vstupního materiálu a jeho 

následné roztřídění využívající rozdílných fyzikálních vlastností jednotlivých složek.  

Postup při mechanickém zpracování elektroodpadu je následující: 

• ruční demontáž 

• drcení, mletí, třídění 

• separace jednotlivých složek 

• rafinace 

Při demontáži je nutné nejprve odstranit části obsahující nebezpečné látky 

(kondenzátory s obsahem PCB, Hg, baterie), poté se oddělují části vhodné k dalšímu 

použití, aniž by se rozbíjely nebo jinak upravovaly (např. obrazovky). Šňůry, skříňové části 

a obaly pak zpracovává další linka. Oddělené znovupoužitelné části slouží jako náhradní 

díly. Demontáž se zaměřuje také hlavně na získání součástí s obsahem cenných kovů - ty 

obsahují transformátory, cívky, chladící tělesa, motory, kondenzátory, baterie, kabely, 

vodivé desky aj. 

Po demontáži přicházejí na řadu drtiče, mlýny a třídiče. Ty se liší podle kapacity a 

velikosti frakce. Do linky se většinou zapojuje drtič a následně mlýn. 

Směs rozdrceného materiálu vzešlá z předchozí úpravy je nadále separována na 

jednotlivé frakce. Následuje výčet technologií separace kovů a plastů : 

• kryogenní technologie k rozdružování a separaci kovů 

• ohřev pro získání nízkotavitelných kovů ( např. v pájce) 

• magnetická separace k oddělení kovů od plastů 

• separace vzduchem k oddělení kovů od plastů 

• těžkosuspenzní rozdružování k rozdělení kovů v závislosti na hustotě 

• elektromagnetická separace neželezných kovů 

Při rafinaci dochází k odstranění nežádoucích nečistot z konečných produktů. 

2) Pyrometalurgické metody 

Tyto metody využívají pyrolýzy, tavení v plazmové, obloukové nebo šachtové peci, 

struskování, spékání a reakce s plynnou fází za vysokých teplot. Slouží k získávání 

ušlechtilých kovů z elektroodpadu, spalováním se zbavíme plastů či jiných organických 

materiálů. Obsahuje-li materiál znečištěné slitiny, řešením je tavení a zkoncentrování 

v surovém kovu. Pak následuje pyrometalurgická nebo elektrolytická rafinace. 
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Výhody tavících procesů : 

• možnost zpracovat všechny formy elektroodpadu 

Nevýhody tavících procesů: 

• plasty a jiné izolační materiály znečišťují životní prostředí (kromě spalování ve vysoké 

peci nebo šachtové peci s dospalováním) 

• skleněné a keramické složky zvětšují množství strusky v peci, a tím zároveň dochází ke 

ztrátám ušlechtilých i základních kovů 

• vysoký obsah mědi v odpadu zvyšuje množství tuhých emisí, což má za následek 

snížení recyklace kovu přímou cestou 

• snížení recyklace dalších kovů, jako cín a olovo, a znemožnění recyklace hliníku a 

zinku 

3) Hydrometalurgické metody 

Po vhodné úpravě vstupních odpadů může dojít k jejich zpracování pomocí loužení 

vhodným vyluhovacím činidlem. Vzniklý výluh bohatý na kov se po separaci likvidické a 

solidické fáze dále zpracovává. Konečné úpravě výluhu předchází jeho rafinace pomocí 

chemického srážení, hydrolýzy, cementace atd. Následující metody umožňují zpracování 

čistého výluhu : 

a) na kov : 

• cementace 

• tlaková redukce 

• elektrolýza výluhu 

 

b) na chemický koncentrát: 

• hydrolýza 

• krystalizace 

• chemické srážení 

• destilační srážení 

 

Pro zvýšení koncentrace zájmového kovu u čistých výluhů se aplikuje absorpce, 

iontová výměna nebo extrakce. Takto zkoncentrované výluhy se pak zpracovávají výše 

uvedenými postupy[4] 

4) Elektrochemické metody 

Elektrolýza se uplatňuje v případě, pokud se při procesu recyklace elektrošrotu získá 

frakce barevných kovů nebo výluh z některého podílu odpadu. Roztok však obsahuje velké 

množství kovů (Cu, Ag, Au, Ni) a izolace všech složek není ekonomicky možná Většinou 

se elektrolyticky získá podíl mědi či niklu a drahé kovy zůstávají v anodických kalech. 

Negativní aspekty spočívají v ekologické náročnosti likvidace zbytků a v různém složení 

odpadních roztoků, proto se používá pouze v návaznosti na jiné separační postupy [19]. 
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5) Biotechnologické metody 

Biometalurgické loužení se používá ke zpětnému získávání zlata z pozlacených 

elektronických součástek. Touto metodou lze získat 97 % zlata ve formě kousků folie, 

které jsou odfiltrovány a čištěny [18]. 

4.2.2. Zpracování jednotlivých frakcí z elektroodpadu 

Jednotlivé složky elektroodpadu rozdělujeme na zájmové, jako je železný šrot, 

neželezné a ušlechtilé kovy, a na obsahující silně rizikové kovy a jejich sloučeniny jako 

jsou olovo, kadmium a rtuť. Mezi kovy ohrožující životní prostředí patří i antimon, arzen, 

berylium, selen a chrom. [4] 

• Zářivky a výbojky 

Tyto světelné zdroje obsahují toxickou rtuť, kterou je potřeba v rámci recyklačních 

technologií zachytit. Společnost SITA CZ a.s. používá chemickou metodu, díky níž je rtuť 

převedena do stabilní neškodné formy. Výbojové světelné zdroje jsou destruovány pod 

hladinou polysulfidu vápenatého a vystupující drť je tříděna na základní složky (sklo, 

hliník). Polysulfidická síra reaguje se rtutí za vzniku nerozpustného sulfidu rtuťnatého 

(rumělka). Výstupem z technologie jsou odpady skla a kovů, které je možné dále 

recyklovat.[9, 21] 

• Monitory a TV obrazovky 

 Tyto součásti elektrozařízení patří mezi nebezpečný odpad z důvodu obsahu 

luminoforu, který se nachází na vnitřní straně stínítka. Vrstvu luminoforu je proto nutné 

odstranit vhodným způsobem oddělení stínítka od kónusu. Stínítko je pak možné využít 

jako surovinu ve sklářské huti bez nutnosti dalšího čištění. Kónus je nutné zbavit aktivních 

povlaků [3].  

Postup je následující: 

1) Nejprve je demontován zadní kryt televizorů či monitorů, poté se provádí zavzdušnění 

obrazovky odejmutím krku s vyvíjecím zařízením a očištění vnitřního prostoru pomocí 

proudu vzduchu. 

2) Druhá fáze spočívá v odstranění kovového implozivního ochranného rámu, který je 

umístěn nad spojem mezi částí kónusu a stínítka. 

3) Ve třetí fázi dochází k oddělení kónusové a stínítkové části obrazovky mechanickým 

řezem a tepelným způsobem. V příloze č. 8 je uvedena fotografie.  

4) Po vyjmutí kovových součástí je možné přistoupit ke čtvrté fázi-odstranění 

luminiscenční vrstvy. Provedení je možné dvěma způsoby: suchou nebo mokrou cestou. 
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Suchá metoda spočívá v odsátí, okartáčování nebo v odstranění vrstvy pomocí ostrého 

pískování. Poté dochází ke třídění a magnetické separaci. Při mokré metodě dochází 

k oplachu tlakovou vodou s přídavkem jemného abraziva, kdy jsou luminiscenční látky 

usazovány v kapalině. Při použití suché cesty odpadá problém s následnou likvidací 

nebezpečných kalů vznikajících při mokrém způsobu čištění. 

Klasické obrazovky se skládají nejméně ze tří typů skel: sklo hrdla a kónusu 

s různým obsahem oxidu olovnatého, a sklo stínítka s obsahem oxidu baria nebo stroncia. 

Samotný kónus je se stínítkovou částí spojen skleněnou pájkou, která obsahuje kolem 80 % 

PbO, 10 % ZnO a jiné přísady. Oxidy baria a stroncia se přidávají do skla pro odstínění 

vznikajícího rentgenového záření. [3, 4, 11].  

•  Plasty 

Při zpracovaní tzv. technických termoplastů, které obsahuje elektronický odpad, se 

nejvíce používá několikastupňového drcení, různých druhů třídění a magnetické separace 

kvůli zastoupení železné frakce v elektroodpadu. Uplatňuje se i vzduchové třídění, 

separace vířivým proudem a elektrostatické separace. 

Metody separace a recyklace plastů z elektroodpadu jsou znázorněny na 

schématu č. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma č. 2  Separační a recyklační metody plastů z elektroodpadu [4] 
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Míra recyklovaných termoplastů z elektroodpadu není příliš uspokojivá. Výrobci 

recyklují pouze své vlastní odpadní plasty, a to pomocí granulace. Výhodou je, že více než 

25 % konečných produktů je vyrobeno právě z takto zpracovaných plastů v rámci podniku 

a výrobci také znají jejich vlastnosti [4].  

Problémy při recyklaci způsobují přísady zpomalující hoření, které ovlivňují tečení 

plastů. To je hlavním důvodem k uložení takových plastů na skládku. Recyklace plastů je 

tedy závislá na typu polymeru, na nákladech na nákup nových plastů v porovnání 

s náklady na nákup recyklovatelných, a na složitosti procesu oddělení, např. odstranění 

štítků a nátěru, což může zvýšit náklady na recyklaci. Hlavní překážka pro použití 

recyklovaných termoplastů jsou jejich provozní vlastnosti, které jsou spolu se vzhledem 

hlavním kritériem při výběru materiálu [4]. 

Výsledné produkty opětovného zpracování plastového odpadu jsou např. granule, 

hrudky nebo plastové pytle. [4] 

• Desky s tištěnými spoji 

Desky s tištěnými spoji jsou významnou frakcí získavanou z elektronických 

přístrojů. Jsou tvořeny inertními minerálními látkami, plasty a kovy. Při jejich recyklaci se 

nejprve odstraňují části obsahující nebezpečné látky jako kadmium, rtuť, olovo a PCB 

kondenzátory. V konektorech obsažené drahé kovy stojí v popředí zájmu z hlediska jejich 

dalšího využití a recyklace. 

Podle [4] se upravené vodivé desky zpracovávají třemi způsoby : mechanicky, 

pyrometalurgicky nebo hydrometalurgicky. 

1) Mechanický postup se uplatňuje po odstranění částí s obsahem neželezných kovů a 

začíná několikastupňovým rozmělňováním pomocí jednoduchých nebo dvojitých nůžek. 

Následuje mletí v kladivových mlýnech a klasických drtičích. Magnetickou separací je 

odděleno železo. Na síťových třídičích se získá jemná a hrubá frakce, které se pak zvlášť 

rozdělí na část kovovou (koncentrát železných kovů) a nekovovou (koncentrát plastů). 

Dělení probíhá mechanicko-fyzikálním způsobem na vzduchových nebo elektrostatických 

třídičích. Po rozmělnění se opakuje dočisťující separace kovů z plastového podílu. 

Výsledná frakce obsahuje cca 10 % železa a jeho slitin, 30 % neželezných kovů a 30 % 

prachu zachyceného na filtrech. Kovové koncentráty jsou recyklovány v hutích, nekovové 

frakce se deponují. [4] Schéma č. 3 znázorňuje postup. 

 

 

 



 27 

 

 

 

 

 

 

 Jemná frakce                                                Hrubá frakce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma č. 3  Mechanické zpracování tištěných spojů [4] 

 

Technologický postup mechanického zpracování vyvinutý v Japonsku je znázorněn 

na schématu č. 4. Produktem je měděný prášek a prášek ze skelných vláken a pryskyřice. 

Poslední dva zmiňované prášky se používají jako náplň pro polymery zhotovené 

z epoxidové pryskyřice, místo běžně používaného mastku, uhličitanu vápenatého nebo 

SiO2 [4]   

Na schématu č. 5 je uveden podobný postup pocházející z Německa. Výsledný 

produkt se skládá z koncentrátů neželezných kovů, ušlechtilých kovů a z plastů. 
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Drcení 

Třídění 

Gravitační separace 

Elektrostatická separace 
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 Schéma č. 4  Mechanické zpracování odpadu desek tištěných spojů [4] 

 

1) Při pyrometalurgickém zpracování se mechanicky upravené vodivé desky taví 

v konvertoru v procesu výroby mědi při teplotě 1150-1250 °C. Produktem je surová měď. 

Plasty shoří spolu s organickými látkami a jsou zdrojem tepla. Skleněná vlákna a keramika 

se roztaví a zkoncentrují ve strusce. Železo, olovo, cín a zinek jsou oxidovány. Úlety 

olova, zinku a cínu se zachycují na prachových filtrech. Ušlechtilé kovy jsou z velké části 

zkoncentrovány v surové mědi a při elektrolytické rafinaci přecházejí do anodových kalů. 

Ty se nadále zpracovávají na katodové stříbro a zlato [4]. 
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Schéma č. 5  Mechanické zpracování tištěných spojů [4] 

 

2) Do hydrometalurgického procesu mohou vstupovat desky upravené drcením nebo 

spálením. Spálení odstraní plasty a jejich popel se pak využívá pro recyklaci kovů. Plasty 

používané pro výrobu desek jsou však z velké části ohnivzdorné a také obsahují velký 

podíl bromovaných pryskyřic. Proto pro kompletní destrukci ve spalovně je potřeba velmi 

vysokých teplot a nedokonalé spalování může vést k produkci toxických dioxinů. Samotné 

loužení se provádí v provzdušňovaném roztoku alkalického kyanidu za účelem rozpuštění 
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ušlechtilých kovů. Následně je nasycený výluh oddělen od tuhého zbytku a dále 

zpracováván na zlato a platinové kovy. Proces spalování i kyanidové loužení jsou 

toxikologicky rizikové [4]. 

Kovohutě Příbram zpracovávají desky s plošnými spoji v plamenné peci, ve které se 

odpad taví v olověné lázni. Drahé kovy se koncentrují v Pb tavenině, plasty vyhoří a 

barevné kovy, Fe a keramika přecházejí v podobě kysličníků do Pb klejtu, který plave na 

povrchu taveniny. V olovu se koncentruje většina ušlechtilých kovů a zbytkový podíl, 

rozpuštěný v klejtu, se vrací zpět do procesu. Po další rafinaci Ag slitiny, spočívající 

v oxidaci olova na klejt, je výsledným produktem slitina s obsahem cca 98 % drahých 

kovů [27]. 

• Chladicí zařízení 

Mezi chladicí zařízení řadíme chladničky, mrazničky a jejich kombinace. Podle 

Katalogu odpadů se většinou jedná o odpad katalogového čísla 20 01 23 - nebezpečný 

odpad obsahující chlorfluoruhlovodíky. Hlavním cílem technologie zpracování tohoto 

odpadu, je znovuzískání regulovaných látek, které by jinak unikaly do ovzduší a 

poškozovaly ozónovou vrstvu Země. Nebezpečí úniku regulovaných látek hrozí při 

poškození chladicího okruhu.[6] 

Zpracování chladicích zařízení probíhá ve dvou stupních : v 1. stupni jsou tato 

zařízení rozdělena na jednotlivé typy a speciální technikou je odstraněno chladicí médium 

z chladicího okruhu. Dále je pak odstraněn kompresor a celý chladicí okruh. Chladicí 

zařízení, která obsahují freony také v korpusech, jsou dále zpracovávána ve 2. stupni, kde 

jsou korpusy v uzavřeném prostředí rozdrceny a dojde k odsátí freonu z PUR pěny. 

Výstupem ze zpracování jsou využitelné druhotné suroviny (kovy, plast, sklo) a freony, 

které jsou jímány a následně odstraněny řízenou termickou destrukcí ve spalovně 

SPOVO a.s. [9] 

Postup zpracování v 1. a 2. stupni je znázorněn na schématech č. 6 a 7. [6] 
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Schéma č.6  Zpracování chladicích zařízení v prvním stupni [6] 
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Schéma č. 7  Zpracování chladicích zařízení v druhém stupni [6]
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4.3. Využití materiálu 

Elektroodpad separovaný na jednotlivé části putuje z OZO Ostrava s r.o. do dalších 

firem ke zpracování (obrazovky, zářivky, lednice), využitelný materiál jako plasty, kovy, 

sklo či dřevo jsou odprodávány do cementáren, hutí, skláren a k výrobě dřevotřísky. 

Nevyužitelné frakce, které činí 14 % z elektroodpadu, se deponují. Schéma č. 8 znázorňuje 

následné cesty elektroodpadu po prvotní separaci. 

 

  Obrazovky Chráněná dílna DAKOL-EKO 
 
 Zářivky SITA CZ a.s. 
 
 Lednice          SITA CZ a.s., PRAKTIK systém s r.o. 
  
 Plasty drcení + mletí  palivo 
                                                                                                                pro cementárny 
          prodej                                                                         
  OZO  
Ostrava                                                                                                                
    s r.o. 
 Kovy využití v hutích 
 
 Sklo využití ve sklárnách 
 
 Dřevo výroba dřevotřísky 
  
  Kabely drcení Cu  
 
 Tištěné spoje Kovohutě Příbram nástupnická a.s.   
 
 

Schéma č. 8  Cesta separovaného elektroodpadu v OZO Ostrava s r.o. 

 

Obrazovky a monitory 

Očištěné skloviny kónusů (fotografie v příloze č. 11) se využívají pro výrobu nových 

obrazovek, což samozřejmě zajišťuje menší spotřebu vstupních surovin a nižší energetické 

nároky. V současné době však mají demontážní dílny s prodejem skla problém. Koncem 

roku 2005 ukončila svoji činnost firma, která toto sklo odkupovala a využívala k výrobě 

nových obrazovek. Dílny jsou tak nuceny vyvážet sklo na skládky, což je nejen nákladné, 

ale také, vzhledem k vysoké hmotnosti skla, nebude splněna míra materiálového využití 

stanovená zákonem [25]. 
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Luminofor při uložení na skládkách nebezpečných odpadů velmi prodražuje 

recyklaci. Výzkumný ústav vodohospodářský však vynalezl technologii umožňující 

regeneraci europia a ytria - velmi drahých prvků, které dosud končily spolu s luminoforem 

na skládkách jako toxický odpad. Metoda, která spočívá v separaci kapalinovou extrakcí, 

je patentována v České Republice [26]. 

Železo, měď a hliník jsou odprodávány do sběrny surovin. 

Desky s tištěnými spoji 

Olovo se částečně zpracovává na různé výrobky, z větší části je prodáváno opět pro 

výrobu akumulátorů. Získané slitiny drahých kovů se odprodávají výrobcům šperkařských 

slitin. 

Chladicí zařízení 

Freony se spalují, kovy jsou odprodávány do sběrny surovin, plasty a sklo se dále 

využívají, PUR pěna bez obsahu freonů a polystyren se dále využívají nebo ukládají na 

skládku. 

Zářivky a výbojky 

Sklo se dále využívá, např. jako příměs do betonu, hliník se odprodává do sběrny 

surovin a rtuť lze opětovně využít např. v teploměrech či měřičích krevního tlaku. 

Plasty 

Plasty se využívají jako alternativní palivo pro cementárny nebo jsou odprodávány 

firmám k výrobě různých výrobků. Centrum inovací a rozvoje [14] uvádí opatření pro 

materiálové využití jemných frakcí odpadů plastů s obsahem chloru. Tyto plasty je možné 

využít k výrobě nářadí pro stavebnictví, jednoduchých výrobků či výrobků na jedno 

použití. Jedná se např. o držáky ocelových výztuží do železobetonu, přepravky pro 

skladování materiálů či nenamáhané části konstrukce plastových oken. Podrobnější využití 

je uvedeno v příloze č.3. 

Kabely 

Získaná měď se odprodává do sběrny kovů, Cu/Al granulát je surovina pro hutě. 

Plastová drť je vhodná pro přímé materiálové využití, např. výlisky z plastů. 

Dřevo 

Separované dřevo se používá k výrobě dřevotřísky, spaluje se nebo ukládá na 

skládky. 

Pryž 

Centrum inovací a rozvoje [14] upozorňuje na možnost použití pryží na dlaždice a 

úpravu povrchů hřišť a komunikací. Podrobnosti v příloze č. 3. 



 35 

Sklo 

Odpadní sklo se využívá se sklárnách jako surovina pro výrobu skla nového. 

Centrum inovací a rozvoje [14] uvádí možnost využití skla také ve stavebnictví, toto 

použití je ale limitováno normou, která omezuje využití ostrých frakcí v betonu, a také je 

potřeba změny přístupu spotřebitele ohledně estetických vlastností výrobku. Více uvádí 

příloha č. 3. 

Podrobný přehled včetně katalogových čísel odpadů uvádí tabulka v příloze č. 12. 

 

4.4. Ekonomický pohled na hospodaření chráněné dílny pro separaci 
elektroodpadů 

 

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, přičemž prostory dílny má v pronájmu. Fotografie dílny je uvedena 

v příloze č. 5. Zaměstnanci jsou osoby se zdravotním postižením a zároveň dlouhodobě 

nezaměstnaní s nízkou nebo nevhodnou kvalifikací, osoby vykonávající alternativní trest, 

osoby bez přístřeší či osoby po návratu z výkonu trestu.  

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

nově přijatých pracovních sil. V současnosti dílna zaměstnává 18 zaměstnanců a 1 

vedoucího pracovníka. Společnost OZO Ostrava prostřednictvím zadávání zakázek 

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 povinni 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu, tj. 4 % těchto osob 

na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele [20].  

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 se zdravotním 

postižením [20]. 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.  
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Zvýšení výkonů společně se změnou požadavků hlavních odběratelů zpracovávaného 

odpadu vedlo k novému způsobu jeho evidence. Dřívější paušální platba za vytříděný 

odpad byla nahrazena úhradou za zpracované množství v tunách. Při současném setrvalém 

nárůstu cen druhotných surovin je jejich prodej výhodný, avšak na výnosy chráněné dílny 

nemá tato skutečnost vliv z důvodu smluvní pevné částky. Náklady související s provozem 

dílny (nájemné, mzdy, obnova vybavení-nářadí apod.) jsou pokryty z 85 %, kdyby 

zaměstnancům nebyla poskytovaná motivační složka mzdy, byla by 100 %. 

Využitelnost druhotných surovin, které bylo možno zpětně recyklovat, dosahovala 

v roce 2006 úrovně 80 % [12], v roce 2007 se zvýšila na 86 % [15] původní váhy 

elektropřístrojů. Tabulka č. 5 uvádí přehled demontovaných elektrozařízení v roce 2005 a 

2006. Největší množství představují televizory a počítačové monitory [12]. V roce 2007 

bylo v dílně separováno 684 tun elektrozařízení, očekává se však nárůst až na 2000 tun za 

rok [15]. 

 

Tabulka č. 5 Přehled demontovaných elektrozařízení [12] 

 

Statistika demontáže elektronického šrotu dle typu 
Položka rok 2005/ks rok 2006/ks 
Televizory a počítačové monitory 6593 14930 
Rádia 125 890 
Vysavače 28 595 
Počítače 20 191 
Magnetofony 16 377 
Tiskárny 10 123 
Gramofony 10 15 
Mikrovlnné trouby 9 214 
Kávovary, mixéry 12 117 
Žehličky 8 310 
Videa 6 39 
Fény 5 50 
Automatické pračky 1 928 
Sporáky - 160 
Ostatní - 251 

 

Separací elektroodpadů se zabývá i Chráněná technická dílna Charity Opava ve Velkých 

Hošticích. Na rozdíl od dílny v areálu firmy OZO Ostrava s r.o., demontované frakce sama 

prodává, což je výhodnější, ale podmínky pro zaměstnance jsou na nižší úrovni. 
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4.5. Ekonomické zhodnocení, doporučení a návrhy 

K výrobě elektrických a elektronických zařízení je třeba velké množství různorodých 

surovin a materiálů. Mezi environmentálně nejnáročnější patří získávání kovů, jako je 

zlato, stříbro, palladium, platina, měď, cín nebo antimon. Z pohledu celosvětové těžby je 

spotřeba těchto kovů na výrobu elektroniky významná. Například těžba mědi v roce 2007 

byla 16 miliónů tun, přičemž 4,5 miliónů tun bylo použito na výrobu elektroniky, což je 

28 %. Ještě větší podíl na celosvětové těžbě mají antimon (50 %) nebo cín (58 %) [17].  

 Získávání ušlechtilých kovů, např. z desek s tištěnými spoji, je na jednu stranu, 

vzhledem k jejich stále stoupající ceně, výhodné. Výrobci počítačů se však snaží tlačit 

ceny dolů, a tím snižují množství vzácných kovů ve výrobním procesu. Hodnota 

recyklované elektroniky tím klesá a celý recyklační proces je méně ekonomickým. 

Grafy č. 2, 3, 4, 5 [13] znázorňují vývoj cen zlata a stříbra za posledních pět let, tj. od 

března 2003 do března 2008, ceny platiny a palladia za období 16 let, tj. od ledna 1992 do 

ledna 2008. Z grafů je patrné, že ceny těchto komodit rostou, a to především kvůli 

vytrvalému poklesu dolaru, kvůli němuž se zvyšují i ceny dalších komodit, včetně ropy. 

Cena zlata dosáhla v březnu roku 2008 hodnoty 1002, 80 USD/Oz, cena stříbra 20,79 

USD/Oz, cena platiny 2200 USD/ Oz a palladium kleslo po vrcholu v roce 2001, kdy 

dosáhlo ceny 1090 USD/Oz na 570 USD/Oz. 

Poznámka : 1 Oz = 31, 103 g.  

 

 

 

¨ 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2.  Vývoj ceny zlata v rozmezí 5 let (03/2003-03/2008) [13] 

 

 

 



 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3.  Vývoj ceny stříbra v rozmezí 5 let (03/2003-03/2008) [13] 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Graf č. 4  Vývoj ceny platiny v rozmezí 16 let (01/1992-01/2008) [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5  Vývoj ceny palladia v rozmezí 16 let (01/1992-01/2008) [13] 
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Vedle drahých kovů rostou ceny i kovů barevných (hliník, měď) a železných. Grafy 

č. 6 a 7 [28] znázorňují růst cen hliníku a mědi za posledních pět let, tj. od dubna 2003 do 

dubna 2008. Pro názornost dosáhla cena hliníku 14. dubna 2007 ceny 2810 USD/t a 

14. dubna. 2008 hodnoty 3000 USD/t, cena mědi se zvýšila z 7830 USD/t na 8800 USD/t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 6  Vývoj ceny hliníku v rozmezí 5 let (04/2003-04/2008) [28] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graf č. 7  Vývoj ceny mědi v rozmezí 5 let (04/2003-04/2008) [28] 
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Právě hliník, měď a železo patří k hlavním kovům získávaným z elektroodpadu, 

které dílny zabývající se jeho separací odprodávají do sběren surovin. Tabulka č. 6 uvádí 

aktuální cenu kovů ( k 10.4. 2008) ve sběrně Josef Zika [29]. 

 
Tabulka č. 6 Výkupní cena kovů ve sběrně surovin Josef Zika [29]  

 

Kov Cena v [Kč/kg] 
Hliník 28,- 
Měď zlatá 105,- 
Měď opal. 90,- 
Železo 4,50,- 

 
 

Z důvodu nejen vysokých nákladů na těžbu, ale i jejích negativních dopadů na 

životní prostředí, je recyklace kovů z elektroodpadu nezbytným předpokladem trvale 

udržitelného přístupu k této problematice. Při stále stoupajících cenách těchto surovin je 

materiálové využití jediným vhodným řešením, a pro zpracovatele také nemálo výhodným. 

Jak již bylo zmíněno výše, největším problémem je využití skla z televizních 

obrazovek a monitorů. Toto sklo je možné uplatnit při výrobě obrazovek nových, avšak 

v současné době není na českém trhu firma, která by obrazovkové sklo využila. Technická 

dílna ve Velkých Hošticích odprodávala toto sklo ještě v roce 2007 do Indie. Od nového 

roku však poptávka po skle není, proto je nucena nemalé množství skla ukládat na skládku. 

Toto řešení je jednak značně nákladné, ale také výrazně snižuje míru materiálového využití 

stanovenou zákonem. Česká republika je povinna tuto výši splnit do 31. prosince 2008, pro 

televizory spadající do čtvrté skupiny elektrozařízení je požadováno využití 75 % 

z hmotnosti spotřebičů. 

Ukázka hospodaření a míry využití skla v technické dílně ve Velkých Hošticích: 

Výpočet ročních nákladů za odvoz skla a uložení na skládku: 

Předpokládané množství skla v roce 2008 .......................... 300 t 

Náklady na odvoz 15 t na skládku....................................... 2 500 Kč 

Náklady za skládkování....................................................... 1 000 Kč/t 

Náklady celkem ................................................................... 350 000 Kč 

Výpočet míry využití skla z obrazovek 

Hmotnostní podíl skla v televizorech a monitorech činí přibližně 40 %, při 300 t skla 

činí původní hmotnost 750 t. Je-li požadováno 75 % využití, pak ze 750 t je třeba 
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využít 563 t. Rozdíl se skutečnou mírou využití činí 263 t, což je pouze 46,7 %, tedy o 

28,3 % méně. 

Z uvedených poznatků vyplývá potřeba vyřešit problém skla z obrazovek v co 

nejkratším termínu a především efektivně. V současné době se touto problematikou zabývá 

kolektivní systém Asekol s r.o. spolu s výzkumnými úřady a toto sklo nejspíše najde 

uplatnění ve stavebnictví. 

 

Opatření ke zlepšení 

Co se týče zpětného odběru elektrovýrobků, je třeba zvýšit informovanost občanů. 

Kolektivní systémy se touto problematikou zabývají, a s blížícím se koncem roku 2008, 

což je termín, kdy je potřeba dosáhnout míry sběru alespoň 4 kg na osobu, pořádají stále 

více různých akcí. Do širokého povědomí obyvatelstva se však ještě nutnost odevzdávat 

vysloužilé elektrospotřebiče na příslušných místech nedostala. Především drobné výrobky, 

jako kulmy či holicí strojky, stále končí v komunálním odpadu. Vedle letáků ve 

schránkách je potřeba zařadit např. i televizní spoty a debaty, zvýšit míru odměňování za 

odevzdaný spotřebič apod.  

V současné právní úpravě je dána povinnost posledního prodejce umožnit 

spotřebiteli odevzdat nepotřebný spotřebič při nákupu nového. V mnoha domácnostech se 

však nachází spousta nepoužívaných výrobků, např. mobilních telefonů, kterých se 

výměnou kus za kus zákazník nezbaví. Připravovaná legislativa už obsahuje povinnost 

obchodů s prodejní plochou větší než 200 m2 umožnit spotřebiteli bezplatné odevzdání 

elektrospotřebiče do 5 kg. 

Co se týče hospodaření chráněné dílny v areálu OZO Ostrava s. r.o., bylo by vhodné, 

aby k platbě za množství separovaného odpadu přibyla i poměrná část z výnosů z prodeje 

surovin. S očekávaným nárůstem odevzdaných elektrozařízení, bude třeba přijmout nové 

pracovní síly. Společnost OZO Ostrava s. r.o. však plánuje zaměstnat pracovníky ze svých 

řad, což je pro ni výhodnější. Charita sv. Alexandra tak nebude moci poskytnout práci 

novým klientům, kteří se velice těžce na trhu práce uplatňují. 
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5. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo shrnutí možností využití materiálu z elektroodpadu na 

Ostravsku a zjištění míry jeho využití v praxi. Práce také uvádí nezbytný přehled 

legislativních požadavků v oblasti nakládání s EEZ, popisuje metodiku kolektivních 

systémů ve zpětném odběru, charakterizuje elektroodpad z hlediska jeho složení a 

materiálu. Součástí práce jsou i metody zpracování elektroodpadu včetně popsaných 

recyklačních technologií. 

Na elektroodpad je třeba pohlížet z hlediska ekologického i ekonomického. Vyřazená 

elektrozařízení obsahují nebezpečné látky, jako olovo, rtuť nebo kadmium, jsou ale 

především cenným zdrojem druhotných surovin. Těžba kovů je nejen nákladná, ale hlavně 

environmentálně náročná, proto je recyklace tohoto odpadu nezbytným předpokladem 

trvale udržitelného rozvoje.  

Ceny kovů na světových trzích neustále rostou a recyklace se tak stává výhodnější. 

Pro přehlednost jsou uvedeny ceny drahých kovů - zlata, stříbra, platiny a palladia, i ceny 

kovů s podstatnějším hmotnostním zastoupením – hliníku, mědi a železa. 

Elektroodpad je nejrychleji rostoucím druhem odpadu, proto je nezbytné zajistit jeho 

dostatečný zpětný odběr. V roce 2007 bylo v České republice odevzdáno jen 2,5 kg tohoto 

odpadu na osobu, do konce roku 2008 je však nutno vybrat 4 kg. K reálnému naplnění 

tohoto limitu je především potřeba svědomitého přístupu každého z nás, ovšem s podporou 

kolektivních systémů, a hlavně schválením připravované novely zákona o odpadech. 

V závěru diplomové práce je uvedeno konkrétní využití jednotlivých frakcí 

z elektroodpadu, které je také ve formě tabulky uvedeno v příloze. Z desek s tištěnými 

spoji se získavá olovo a slitky drahých kovů, z chladicích zařízení se využívá sklo, plasty a 

kovy, freony a PUR pěna s obsahem freonů se spalují. Sklo ze zářivek a výbojek se 

využívá jako příměs do betonu, hliník se prodává do sběrny surovin a rtuť lze použít např. 

do teploměrů. Sklo z obrazovek a monitorů se ukládá na skládku, kovy odkupuje sběrna 

surovin a nebezpečný luminofor odebírá Výzkumný chemický ústav Praha. Separované 

plasty se využívají jako alternativní palivo v cementárnách, ty s obsahem chloru nad 0,5 % 

se mohou uplatnit např. pro výrobu dlaždic. Získaná měď z kabelů se odprodává do sběrny 

kovů, Cu/Al granulát je využíván v hutích a z plastové drti se vyrábějí výlisky z plastů. 

Dřevěný odpad slouží k výrobě dřevotřísky, je spalován nebo skládkován. 
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 Podle údajů z OZO Ostrava s r.o. [15] bylo v roce 2007 ze separovaných odpadů 

v tamní chráněné dílně 86 % využitelných. Toto číslo však nezohledňuje další nakládání 

s jednotlivými druhy odpadů, které putují k jiným zpracovatelům.  

Problematickou složkou je především sklo z obrazovek a monitorů, které nemá 

v současné době na českém trhu uplatnění a jeho nezanedbatelná hmotnost tak výrazně 

snižuje stanovenou míru využití, a to přibližně o 28 %. Také při uložení na skládkách 

značně prodražuje recyklaci – náklady na uložení 300 tun skla činí 350 tis. ročně.  
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Příloha č. 1  Vzory grafických symbolů pro označování elektrozařízení pro účely zpětného 
odběru a odděleného sběru elektroodpadů  
 
 

 
 

 
Vzory grafických symbolů pro označování elektrozařízení pro účely zpětného odběru 
a odděleného sběru elektroodpadů                   Příloha č. 6 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.  

 
Vzor č. 1  
Označení elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005 podle § 37j odst. 2 

zákona  
Rozměry definovány v ČSN EN 50419  
 
Vzor č. 2  

Označení elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného 
sběru elektroodpadů podle § 37k odst. 2 zákona  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozměry definovány v ČSN EN 61429 a její změně Z1  
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Odpad 
Název a kód 

odpadu podle 
Katalogu odpadů: 

Kódy a názvy složek odpadu Zatřídění 
odpadu Název produktu 

Způsob 
využití/zneškodnění 
konkrétní firmou 

Způsob jiného 
využití/zneškodnění 

06 04 04 
Odpad s obsahem 

rtuti  
N 

12 01 05 Plast  O 

16 02 01 

Transformátor s 
obsahem PCB 

a/nebo PCT a/nebo 
kondenzátor a 
obsahem PCB 
a/nebo PCT  

N 

16 02 02 
Ostatní elektronická 

zařízení 
  

17 04 07 Směs kovů  O 

20 01 12 
Barva, lepidlo, 

pryskyřice 
N 

O 

Deska s plošnými 
spoji 

Jiné odpady (včetně 
směsí materiálů) z 
mechanické úpravy 

odpadu                   
19 12 12 

20 01 24 Elektronický odpad  
N 

Rafinované 
olovo; 98% Ag 
anoda (Ag + Pd, 
Au); slitky Ag/Pd 

(30% Ag a 5% 
Pd) 

Kovohutě Příbram 
nástupnická a.s.[21]:         

olovo je částečně 
zpracováno v podniku na 

různé výrobky, z větší 
části je prodáváno opět 

pro výrobu akumulátorů. 
Získání slitin drahých 

kovů- prodej výrobcům 
šperkařských slitin 

   

Získání mědi, niklu, 
železa, hliníku a 
drahých kovů 

 
Příloha č. 12  Přehled využití či zneškodnění odpadů 
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Odpad 
Název a kód 

odpadu podle 
Katalogu odpadů: 

Kódy a názvy složek 
odpadu 

Zatřídění 
odpadu Název produktu 

Způsob 
využití/zneškodnění 
konkrétní firmou 

Způsob jiného 
využití/zneškodnění 

13 02 04 

Chlorované 
minerální 
motorové, 

převodové a 
mazací oleje  

N   SITA Moravia a.s.[21]:  
Spalování         

14 06 01 

Chlorofluorouhlo
vodíky, 

hydrochlorofluor
ouhlovodíky 

(HCFC), 
hydrofluorouhlov

odíky (HFC) 

N 
Freony, izolace z 

PUR pěny s 
obsahem freonů 

Spalování 

17 02 03 Plasty O Plasty  
Další využití 

(nespecifikováno) 

17 04 01 
Měď, bronz, 

mosaz 
O Měď Sběrna kovů 

17 04 02 Hliník O Hliník Sběrna kovů 

17 04 05 Železo a ocel O Železo Využití v hutích 

17 06 04 Izolační materiály  N/O 

PUR pěna bez 
obsahu freonů, 

pěnový 
polystyren, skelná 

vata 

PUR pěna bez obsahu 
freonů a pěnový 

polystyren: další využití 
(nespecifikováno) nebo 

uložení na 
skládku;Skelná vata: 
uložení na skládku 

Vyřazená chladicí 
zařízení  

Vyřazená zařízení 
obsahující 

chlorfluorovodíky       
20 01 23       

Vyřazená zařízení 
obsahující 

chlorofluorouhlo-
vodíky, 

hydrochlorofluorou
hlo-vodíky (HCFC) 

a 
hydrofluorouhlovod

íky (HFC)                      
16 02 11        

Vyřazená zařízení 
obsahující 

nebezpečné složky 
neuvedená pod čísly 
16 02 09 až 16 02 

12 16 02 13 

20 01 02 Sklo O Sklo 
Další využití 

(nespecifikováno)   
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Odpad 
Název a kód 

odpadu podle 
Katalogu odpadů: 

Kódy a názvy složek odpadu Zatřídění 
odpadu Název produktu 

Způsob 
využití/zneškodnění 
konkrétní firmou 

Způsob jiného 
využití/zneškodnění 

19 12 05 Sklo O Sklo 
SITA Moravia a.s.[21]:       

Další využití 
(nespecifikováno) 

Příměs do 
betonu.[21] 

17 04 02 Hliník O Hliník Sběrna kovů   Zářivky a výbojky 

Zářivky a jiný 
odpad obsahující 

rtuť                       
20 01 21 

  Rtuť N Rtuť   
Teploměry, měřiče 
TK, polarografie, 
elektrolýza[21] 

19 12 05 Sklo O Sklo 
DAKOL-EKO [23] :             
Uložení na skládku 

Ve sklářské huti jako 
surovina pro výrobu 
nových obrazovek. 
Sklovinu kónusu je 
možno  použít např. 

jako přísadu do 
betonových 
směsí.[21] 

16 02 15 

Nebezpečné složky 
odstraněné 

z vyřazených 
zařízení  

N Luminofor 
Předání Výzkumnému 

chemickému ústavu Praha 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O Měď Sběrna kovů 

17 04 02 Hliník O Hliník Sběrna kovů 

Obrazovky a 
monitory 

Vyřazené elektrické 
a elektronické 

zařízení obsahující 
nebezpečné látky        

20 01 35 

17 04 05 Železo a ocel O Železo Sběrna kovů 
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Odpad 
Název a kód 

odpadu podle 
Katalogu odpadů: 

Kódy a názvy složek odpadu Zatřídění 
odpadu Název produktu 

Způsob 
využití/zneškodnění 
konkrétní firmou 

Způsob jiného 
využití/zneškodnění 

Plasty 
Plasty a kaučuk      

19 12 04 
        

OZO Ostrava s.r.o [15].:          
po drcení a mletí jako 
alternativní palivo pro 

cementárny 

  

Plasty s obsahem 
chlóru nad 0,5 % 

Plasty 20 01 39     O     

Výroba nářadí pro 
stavebnictví, výroba 

dlaždic, plnící 
materiál do 

objemných výrobků 
[14] 

Cu dráty s PVC 
izolací 

Kabely 17 04 11       Měď. Plast. OZO Ostrava s.r.o. [15]:      
Měď: sběrna kovů   

Kabely a vodiče 

Jiné odpady (včetně 
směsí materiálů) z 
mechanické úpravy 

odpadu                    
19 12 12 

      
Cu/Al granulát. 

Plastová drť 
  

Cu/Al granulát: 
surovina pro hutě. 

Plastová drť: 
materiál pro další 
úpravu, resp. pro 
přímé materiálové 
využití (výlisky z 

plastu)[21] 

Dřevěný odpad 

Vyřazená zařízení 
obsahující 

nebezpečné složky 
neuvedená pod čísly 
16 02 09 až 16 02 

12 16 02 13 

03 02 01 
Nehalogenové 

organické činidlo k 
impregnaci dřeva 

N   OZO Ostrava s r.o. [15]:           
k výrobě dřevotřísky 

Spálení.     
Skládkování.          

[21] 


