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Abstrakt 

          Cílem této bakalářské práce je osvětlit systém odpadového hospodářství zaměřený na 

materiálové vyuţití vyřazených televizorů a monitorů, včetně legislativy s následným 

vysvětlením povinností jednotlivých účastníků procesu od výroby po recyklaci. Zaměřil 

jsem se na vyřazené televizory a monitory, jelikoţ si myslím, ţe s technickým pokrokem 

dochází stále častěji k výměně zastaralých technických zařízení, procentuální podíl tohoto 

odpadu vůči ostatním sloţkám neustále narůstá.  
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Abstract:  

          The aim of this bachelor thesis is illustration of waste management concentred on 

material utilization of discarded TV sets and monitors, including legislature and explanation 

of duties every partaker thread from manufacturing to recycling. I concentrate my bachelor 

thesis to discarded TV´s and monitors, because I think, that with technical improvement 

happend to counterchange of old  technical equipment, percentual part this wast is groving 

in comparison with the other parts of wast.  
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Seznam použitých zkratek  

ABS                           Akrylonitrilbutadienstyren 

a.s.                              Akciová společnost 

cm                              Centimetr ( 1×10
−2

 m ) 

ČR                             Česká republika 

č.                                 Číslo 

DPH                           Daň z přidané hodnoty 

EEZ                           Elektrické a elektronické zařízení  

Hz                              Hertz  

IT                               Informační technologie 

kg                               Kilogram  

ks                                Kus 

LCD                           Liquid crystal display ( Displej z tekutých krystalů ) 

LED                           Light-emitting diode ( světlo vyzařující dioda ) 

MŽP                           Ministerstvo životního prostředí 

např.                          Například 

PCB                           Polychlorované bifenyly 

podskup.                    Podskupiny   
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PP                              Polypropylen 

PS                               Polystyren 
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Sb.                              Sbírka 

spol. s.r.o.                  Společnost s ručením omezeným 

tj.                                To je 

tzn.                             To znamená 

tzv.                             Tak zvaný 

www                          World wide web 
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1. Úvod a cíl práce:  

          Pro toto téma jsem se rozhodl po zralé a odpovědné úvaze , jelikoţ mě toto téma 

velmi zajímá, vzhledem k mému profesnímu zaměření. Pracuji ve středně velké 

odpadářské firmě, jejíţ jednou z mnoha činností je zpracování elektrického a 

elektrotechnického odpadu.  

          Dalším pohledem je nutnost ochrany ţivotního prostředí před nebezpečnými 

sloţkami, které by mohly ohrozit nejen přírodu, ale i lidské zdraví. 

          Cílem bakalářské práce je vytvořit komplexní náhled do problematiky zpracování a 

vyuţití elektrických a elektronických zařízení s ukončenou dobou ţivotností se zaměřením 

na televizory a monitory. Tato zařízení mají stále niţší pořizovací cenu hlavně díky 

automatizovaným procesům výroby a klesá doba jejich ţivotnosti. Z toho vyplývá i růst 

mnoţství tohoto druhu odpadů. Taktéţ recyklace odpadů se stává nejen zájmem veřejnosti, 

ale také zdrojem cenných surovin, neboť přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné. Zdrojem 

odpadů jsou domácí spotřebiče, kancelářská, informační technika, zábavní elektronika, 

zdravotní a laboratorní technika, průmyslová a veřejná zařízení. 

         Vytvořit přehled o způsobu sběru a soustřeďování těchto zařízení před zpracováním, 

povinnosti výrobců, dovozců a obcí, včetně seznámení se s legislativou. Zde se jedná 

hlavně o zákon č. 185/ 2001 Sb. o odpadech, o změně některých dalších zákonů a vyhlášce 

č. 352/2005 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bliţších 

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

elektroodpady), systémem řízení likvidace elektroodpadů pomocí kolektivních systémů, 

příčinách vzniku, činnosti a finančních tocích. 

          Dále analyzovat separovaný sběr a odběr elektrického a elektronického zařízení jako 

zdroje odpadů pro recyklaci, včetně povinností fyzických a právnických osob. Zaměřit se 

na technologie zpracování televizorů a monitorů s analýzou materiálového vyuţití 

vyseparovaných částí, jejich další zpracování, problematiku nebezpečných částí  

elektrozařízení, a hlavně vyuţití jako druhotné suroviny.  
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2. Legislativa 

          Zpracování elektrotechnického a elektrického odpadu je z environmentálního 

pohledu velmi aktuální téma. Elektrošrot v sobě ukrývá celou škálu látek a materiálů 

ohroţujících ţivotní prostředí. Toxické látky v něm obsaţené jsou zejména těţké kovy 

(rtuť, kadmium, olovo), luminofory v obrazovkách a zářivkách, LCD – látky na bázi 

tekutých krystalů, tonery, kondenzátory, baterie atd. 

          Z druhého pohledu se jedná také o nezanedbatelný zdroj druhotných surovin. Jsou to 

ţelezné a neţelezné kovy (hliník, měď, antikoro, ţelezo), plasty (PS, ABS, PP), vysoce 

krystalické olovnaté sklo, dřevo. 

          Právní základ pro zpracování elektronického a elektrického odpadu s ukončenou 

dobou ţivotnosti zajistil zákon č. 185/ 2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů přijatých ke dni 15. května 2001. Jde o v pořadí jiţ třetí zákon o odpadech od roku 

1991. Jednalo se o potřebu uvést do souladu českou a evropskou legislativu. Objevil se zde 

nový fenomén a to především zdůraznění povinností pro původce odpadů a stát vytvářel 

podmínky pro jejich naplnění.  

Římanová D. : Zákon o odpadech č 185/2001 Sb., Nakladatelství Polygon, 2001, ISBN 80 

– 7273 – 054 – 1. 

 

          Úplně poprvé se však elektroodpad zmiňuje v nařízení vlády č. 31 / 1999 Sb. 

Pojednává o povinnostech zpětného odběru. Je zde zmíněn poprvé pojem zpětný odběr 

v souvislosti s elektrotechnickým a elektrickým odpadem a to v příloze 1 odstavec 4.     

Sbírka zákonů [online]. 1996 [cit. 2010-03-10]. www.sagit.cz Dostupný z www < 

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb99031&cd=76&typ=r > 

           Vraťme se ale zpět k zákonu č. 185/ 2001 Sb. do paragrafu 38 a k povinnosti 

zpětného odběru. Tento paragraf má zásadní význam pro obce a to povinností zpětného 

odběru pro povinnou osobu, tj. právnická či fyzická osoba oprávněná k podnikání, která 

výše uvedené výrobky vyrábí nebo dováţí (v našem případě chladniček v domácnostech) 

můţe na základě písemné dohody s obcí vyuţít ke splnění své povinnosti systém sběru a 

třídění komunálních odpadů. Dále je zde uvedeno, ţe zpětný odběr musí být proveden bez 

nároku na úplatu za tento odběr od spotřebitele, popřípadě od obce.  

http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb99031&cd=76&typ=r
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          Poslední, velmi důleţitou částí, je jiţ zmíněná povinnost povinné osoby buď 

provádět zpětný odběr samostatně, tedy tak, ţe na vlastní náklady jej organizačně a 

technicky zajistí. Druhou moţností je přenesení odpovědnosti na jinou právnickou či 

fyzickou osobu oprávněnou k podnikání k zajištění zpětného odběru. A zde byl poloţen 

základ vzniku kolektivních systémů, nejčastějším řešením zákonné povinnosti výrobců a 

dovozců EEZ. 

 Česká republika. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. In Sbírka 

zákonů. 2001, 71, s. 4074-4113. Dostupný také z WWW: < 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb071-01.pdf 

 

2.1. Pojem odpad 

          Odpad je kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 

se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu.  

Česká republika. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. In Sbírka zákonů. 

2001, 71, s. 4074-4113. Dostupný také z WWW: < 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb071-01.pdf 

 

  Ke zbavování se odpadu dochází vţdy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející 

do některé ze skupin odpadů, k vyuţití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo 

předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu 

na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i 

tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v 

příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama.  

Česká republika. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. In Sbírka zákonů. 

2001, 71, s. 4074-4113. Dostupný také z WWW: < 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb071-01.pdf 

 

2.2.  Skupiny katalogu odpadů 

01 Odpady z geologického průzkumu, těţby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a   

kamene 

02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a                     

      zpracování potravin 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb071-01.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb071-01.pdf
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb071-01.pdf
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03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 

04 Odpady z koţedělného, koţešnického a textilního průmyslu 

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí 

06 Odpady z anorganických chemických procesů 

07 Odpady z organických chemických procesů 

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a pouţívání nátěrových hmot (barev, laků a   

                    smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev 

09 Odpady z fotografického průmyslu 

10 Odpady z tepelných procesů 

11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných  

materiálů a z hydrometalurgie neţelezných kovů 

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů 

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve  

                   skupinách  05 a 12) 

14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených 

ve  skupinách  07 a 08) 

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy  

                   jinak neurčené 

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst) 

18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a/nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s 

výjimkou  kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně 

nesouvisejí se zdravotní péčí) 

19 Odpady ze zařízení na zpracování (vyuţívání a odstraňování) odpadu, z čistíren 

odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro 

spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové odpady 

a odpady z úřadů) včetně sloţek z odděleného sběru 

 

Česká republika. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. In Sbírka zákonů. 

2001, 71, s. 4074-4113. Dostupný také z WWW: < 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb071-01.pdf 

 

 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb071-01.pdf
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2.3.   Zařazování odpadu podle katalogu odpadů 

          Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad 

zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo ţivotního prostředí vydá 

prováděcím právním předpisem.  

      V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, 

zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností.  

2.4. Zařazování odpadu dle kategorií 

 

          Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit 

odpad do kategorie nebezpečný, je-li 

a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním  

předpise, nebo 

b) smíšen nebo znečištěn některou ze sloţek uvedených v Seznamu sloţek, které 

činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu, nebo 

c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných 

odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise. 

d) Má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu, jsou původce a oprávněná osoba, která s odpadem nakládá, 

povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s 

nebezpečným, i kdyţ nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 1 

e) Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a 

oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i kdyţ 

splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 nebo 2. 

f) Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení nebezpečných 

vlastností odpadu prokáţí, ţe odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nemá 

ţádnou z nebezpečných vlastností, nejsou povinni dodrţovat reţim stanovený pro 

nebezpečné odpady; jsou však povinni ověřovat, zda odpad tyto nebezpečné 
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vlastnosti nemá. Způsob a četnost ověřování stanoví pověřená osoba v osvědčení 

o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu. 

 Česká republika. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. In Sbírka 

zákonů. 2001, 71, s. 4074-4113. Dostupný také z WWW: < 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb071-01.pdf 

 

          Z uvedené legislativy je patrné, ţe vyřazená elektrická a elektronická zařízení náleţí 

do kategorií odpadu nebezpečný a ostatní. V katalogu odpadů se zařazují do skupiny 16, 

podskupinu 16 02 odpady z elektrického a elektronického zařízení a do skupiny 20, 

podskupinu 20 01 sloţky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 

01). Odpad nebezpečný je uveden se symbolem *. 

 

 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 sloţky neuvedená pod čísly           

                 16 02 09 aţ 16 02 122) 

16 02 14  Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 aţ 16 02 13  

16 02 15* Nebezpečné sloţky odstraněné z vyřazených zařízení 

16 02 16 Jiné sloţky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02  

               15 

 

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné ţivnostenské, průmyslové  

         odpady a odpady z úřadů), včetně sloţek z odděleného sběru  

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 

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 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb071-01.pdf
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20 01 34  Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 

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

                  neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 236) 

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

                20 01 23 a 20 01 35 

 

Česká republika. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. In Sbírka 

zákonů. 2001, 71, s. 4074-4113. Dostupný také z WWW: < 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb071-01.pdf>. 

 

2.5. Výklad pojmů 

a) elektrickým nebo elektronickým zařízením (dále jen "elektrozařízení") - zařízení, 

jehoţ funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo 

zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického 

pole, které náleţí do některé ze skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu a 

které je určeno pro pouţití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 

1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených výlučně pro účely 

obrany státu, 

b) elektroodpadem - elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů,  

konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které v tom okamţiku jsou součástí zařízení, 

c) opětovným pouţitím - pouţití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného  

elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení, bez jejich dalšího 

přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny, 

d) zpracováním elektroodpadu - jakákoli operace prováděná po převzetí elektroodpadu 

do zařízení ke zpracování elektroodpadu za účelem jeho dekontaminace, 

demontáţe, drcení, vyuţití nebo přípravy na odstranění nebo jakákoli jiná činnost 

provedená s cílem vyuţití nebo odstranění elektroodpadu, 

 

MŽP [online]. 2008 [cit. 2010-03-9]. Www.mzp.cz. Dostupný z 

www<http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e3

2/b0f272f9e4df557cc125708f0033497b?OpenDocument > 

 

 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2001/sb071-01.pdf
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/b0f272f9e4df557cc125708f0033497b?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/b0f272f9e4df557cc125708f0033497b?OpenDocument
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2.6. Kolektivní systémy 

          Na základě zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky 352/2005 Sb. začaly vznikat 

kolektivní systémy, individuální systémy a solidární systémy. Jedná se o naplnění 

povinností výrobců, prodejců a dovozců elektrozařízení zajistit jeho likvidaci po uplynutí 

doby ţivotnosti. 

          Současně s tím začalo budování sítě zařízení ke sběru elektroodpadů, míst zpětného 

odběru a zařízení ke zpracování, vyuţití a odstranění. 

          Důleţitý prvek pro činnost těchto systémů je jejich financování. Byl nastaven přímý 

recyklační poplatek, který je vybírán prodejci přímo při prodeji výrobků a odváděn do 

systému recyklace. Je zde nutné podotknout, ţe toto financování se týká i tzv. historického 

elektrozařízení a historickým elektroodpadem.  Jedná se o zařízení uvedená na trh před 13. 

srpnem 2005. 

 

Tab. č. 1 V současné době jsou registrovány následující kolektivní systémy: 

název kolektivního 

systému 

sídlo Skupiny elektrozařízení, 

pro které byl kolektivnímu systému 

vydán souhlas k nakládání a financování 

B2B B2C B2C-H 

ASEKOL, s.r.o. Dobrušská 1/1797,  
147 00 Praha 4, 

e-mail: info@asekol.cz, 
web: www.asekol.cz,  

tel. 261303250,  
fax 261303256 

3,4,6,7,8,9,10 3,4,6,7,8, 9 3,4,7 

EKOLAMP s.r.o. I. P. Pavlova 1789/5, 
120 00 Praha 2,  

e-mail: info@ekolamp.cz, 
web: www.ekolamp.cz, 

tel., fax: 274810481  

5 5 5 

Elektrowin a.s. Michelská 60/300,  
140 00 Praha 4, 

e-mail: info@elektrowin.cz,  
web: www.elektrowin.cz,  

tel. 241091835,  
fax 241091834  

1,2,6 1,2,6 1,2,6 

mailto:info@asekol.cz
http://www.asekol.cz/
mailto:info@ekolamp.cz
http://www.ekolamp.cz/
mailto:info@elektrowin.cz
http://www.elektrowin.cz/
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Vysvětlivky:  
B2B – financování nakládání s elektrozařízeními, která nejsou určena pro domácnost  

B2C - financování nakládání s elektrozařízeními určenými pro domácnosti bez oprávnění 

zajišťovat financování nakládání s historickými elektrozařízeními 

B2C-H - financování nakládání s historickými elektrozařízeními pocházejícími 

z domácností 

MŽP [online]. 2008 [cit. 2010-03-10]. Www.mzp.cz. Dostupný z www < Kolektivní systémy 

OEEZ - kontakty - Ministerstvo ţivotního prostředí >  

 

 

2.7. Skupiny elektrozařízení 

Jednotlivá elektrozařízení se dělí podle skupin. Kaţdému kolektivnímu systému je 

přiznána skupina, nebo skupiny pro shromaţďování, svoz, zpracování a vyuţití.  

 

1. Velké domácí spotřebiče 

2. Malé domácí spotřebiče  

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 

4. Spotřebitelská zařízení  

5. Osvětlovací zařízení 

6. Elektrické a elektronické nástroje 

OFO - recycling s.r.o. Pavlovova 2624/29, 
700 30 Ostrava –Jih, 

e-mail: recycling@ofo.eu,  
web: www.ofo-recycling.cz,  

tel. 739 601 271,  
fax. 596 790 480 

1,2,3,4,6,7, 
8,9,10 

1,2,3,4,6,7, 
8,9 

- 

REMA Systém, a. s. Velké Kunratické 1570/3a,  
148 00 Praha 4,  

e-mail:info@remasystem.cz,  
web: www.remasystem.cz,  

tel.: 225 988 001(002) 
fax.: 225 988 019  

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10 

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9 

8 

RETELA, s.r.o. Neklanova 152/44,  
128 00 Praha 2, 

e-mail: retela@retela.cz,  
web: www.retela.cz,  

tel. 224 910 482,  
fax 224 910 383  

1,2,3,4,5, 
6,7,8,9,10 

1,2,3,4,5, 
6,7,8,9 

9 

http://www.mzp.cz/cz/kolektivni_systemy_oeez
http://www.mzp.cz/cz/kolektivni_systemy_oeez
mailto:recycling@ofo.eu
http://www.ofo-recycling.cz/
mailto:info@remasystem.cz
http://www.remasystem.cz/
mailto:retela@retela.cz
http://www.retela.cz/
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7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 

8. Lékařské přístroje  

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 

10. Výdejní automaty 

Kaţdá z těchto skupin se ještě dělí na podskupiny a to následovně ( viz příloha 1 ) 

2.8. Recyklační poplatek 

          Tento poplatek je sloţen ze dvou částí. První část se získává se jako příspěvek od 

výrobce do kolektivního systému a slouţí k zajištění nakládání s kusem nebo kilogramem 

elektrozařízení pocházejícím z domácnosti. Druhou částí je příspěvek na historická 

elektrozařízení, coţ je částka, kterou přispívá výrobce do kolektivního systému na zajištění 

zpětného odběru, zpracování, vyuţití a odstranění kusu nebo kilogramu historického 

elektrozařízení. Výše příspěvku se mění a je zatíţeno DPH. Částka je vybírána od 

kupujícího při prodeji výrobku.  

MŽP [online]. 2008 [cit. 2010-03-12]. Www.mzp.cz. Dostupný z www 

<http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/b0f

272f9e4df557cc125708f0033497b?OpenDocument > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/b0f272f9e4df557cc125708f0033497b?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/b0f272f9e4df557cc125708f0033497b?OpenDocument
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Příkladem je výše recyklačního poplatku kolektivního systému retela 

Tab. č. 2 Aktuální váhový sazebník (Kč/kg bez DPH) cena je uvedena za 1kg zařízení 

RETELA  [online]. 2009 [cit. 2010-03-15]. www.retela.cz. Dostupný z www < 

http://www.retela.cz/index.php?s=68  > 

Aktuální váhový sazebník (Kč/kg bez DPH) 

cena je uvedena za 1kg zařízení  

 

Platnost sazebníku od I.Q.2010 

Číslo Podskupina 

Kč/kg 

příspěvek 

celkem 

Z toho 

příspěvek  

na historická  

EEZ (PHE) 

1A Velké domácí spotřebiče vyjma níţe uvedených 1,40 0,90 

1B Chladicí či mrazicí zařízení 4,50 4,00 

1C Klimatizace 4,40 3,90 

2A Malé domácí spotřebiče vyjma níţe uvedených 1,20 0,70 

2B hodinky a přístroje pro měření času pod 150g 0,80 0,30 

3A zařízení IT a telekomunikace vyjma níţe uvedených 1,20 0,70 

3B 
mobily, fotoaparáty, diktafony, přehrávače zvuku 

(digitální) 
0,80 0,30 

3C monitory 2,50 2,00 

4A spotřebitelská zařízení vyjma níţe uvedených 2,50 2,00 

4B fotoaparáty analogové 0,80 0,30 

4C televizory 2,50 2,00 

5A svítidla (podskup. 5.1 a 5.6) 1,00 0,50 

5B zářivky (podskup. 5.2 a 5.3) 3,50 Kč/ks 2,50 Kč/ks 

5C výbojky (podskup. 5.4 a 5.5) 3,50 Kč/ks 2,50 Kč/ks 

6A elektrické nástroje a zařízení vyjma níţe uvedených 1,00 0,50 

6B zahradní technika nad 10 kg/ks a trezory nad 10 kg/ks 0,80 0,30 

7A hračky, sportovní potřeby vyjma níţe uvedených 1,00 0,50 

7B sportovní vybavení a hrací automaty nad 30 kg 0,80 0,30 

8 lékařské přístroje 1,00 0,50 

9 přístroje pro monitorování a kontrolu 1,00 0,50 

10 výdejní automaty 0,50 - 

 

 

 

http://www.retela.cz/index.php?s=68
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3. Analýza separovaného sběru a zpětného odběru elektrických a elektronických 

zařízení 

 

3.1. Separovaný sběr 

          Jedná se o oddělený sběr a shromaţďování elektrozařízení s ukončenou dobou 

ţivotnosti. Je zde povinnost obce určit místa, kam mohou fyzické osoby ukládat komunální 

odpad, který produkují, včetně nebezpečných sloţek komunálního odpadu. Dále můţe 

obec systém doplnit mobilním svozem minimálně dvakrát ročně. 

          V praxi tento systém funguje v drtivé většině zřízením sběrného dvora, kde je 

zajištěno separování odpadů, včetně nebezpečných.  Jedná se buď o systém otevřených 

kójí, nebo stání kontejnerů. Kóje jsou zastřešené, popř. umístěné v hale. Kontejnery jsou 

téţ umístěny v halách, nebo je kaţdý samostatně opatřen uzavíratelnou střechou. Plochy 

hal, nebo i venkovní stání kontejnerů jsou samostatně vodohospodářsky zajištěné. Tím je 

zabráněno úniku nebezpečných sloţek z odpadů do okolí. Jednotlivé kóje nebo kontejnery 

musí být označeny druhy odpadů, pro jejich snadnou identifikaci a zamezení míchání 

odpadů. 

          Mobilní svozy nebezpečných odpadů jsou provozovány v malých obcích, kde je 

neekonomická výstavba sběrného dvora. Mobilní svoz se pořádá zpravidla dvakrát ročně. 

Odpady občané přinášejí ve stanovený čas na určené místo. Zde jsou tříděny a odváţeny 

do zařízení určených pro nakládání s odpady.  

         Další moţností sběru OEEZ od občanů jsou stacionární kontejnery, do nichţ je 

moţné vhazovat například klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, elektrické hračky a 

podobně. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, coţ odpovídá standardní velikosti 

počítače. Celkem se nyní v ČR nachází 92 stacionárních kontejnerů kolektivního systému 

ASEKOL.  

Počet kontejnerů na elektroodpad uţ dosáhl skoro stovky kusů. Odpady : odborný časopis 

pro nakládání s odpady a životní prostředí . 2010, XX, 1, s. 19. 
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3.2. Zpětný odběr 

          Tato povinnost přechází na tzv. povinnou osobu. Ta musí pouţité výrobky nabídnuté 

ke zpětnému odběru odebrat od spotřebitele bez nároku na úplatu a dále zajistit jejich 

vyuţití nebo odstranění v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními 

předpisy, a to do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němţ byly 

odebrány,  

je povinna informovat spotřebitele prostřednictvím posledního prodejce (právnická osoba 

nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která prodává spotřebiteli výrobky podléhající 

zpětnému odběru) o způsobu provedení zpětného odběru výrobků. Informaci o moţnostech 

zpětného odběru svého výrobku poskytuje povinná osoba poslednímu prodejci obvyklým 

způsobem (např. v průvodní dokumentaci, na dodacím listu, letákem nebo elektronicky – 

internetem), musí zajistit dostupnost míst zpětného odběru jako míst prodeje výrobků, tzn. 

zřídit minimálně jedno místo zpětného odběru v kaţdé obci nebo v kaţdém městském 

obvodě nebo městské části, kde se prodejny těchto výrobků nachází. 

          Zpracovává o plnění povinností zpětného odběru roční zprávu za uplynulý 

kalendářní rok a zasílá ji na MŢP do 31. března (poţadavky na obsah této zprávy jsou 

uvedeny v § 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů, formulář roční zprávy je uveden v příloze č. 19 vyhlášky č. 383/2001 

Sb.), můţe na základě písemné dohody s obcí vyuţít ke splnění své povinnosti systém 

sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí. I v tomto případě musí být 

proveden zpětný odběr pouţitých výrobků bez nároku na úplatu (náklady spojené se 

zpětným odběrem nese povinná osoba). 

Česká republika. Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí o podrobnostech nakládání s 

odpady. In Sbírka zákonů. 2001, 145, s. 8355-8420. 

          Zpětný odběr podléhá přísným kontrolám ze strany Ministerstva ţivotního prostředí 

České republiky, konkrétněji Českou inspekcí ţivotního prostředí.  

ING. HAVELKA, Petr. Elektrozařízení a elektroodpady - kontroly ČIŢP v roce 2007. 

Odpady : Odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. 2008, XVIII, 6, s. 

24-25. 
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3.3. Poslední prodejce 

          Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost 

zpětného odběru, předat prvotní informace od povinných osob o způsobu zajištění jejich 

zpětného odběru přímo spotřebiteli                                                         .                                                                                           

.  

Informace musí minimálně obsahovat:  

a) název, adresu a telefonní spojení místa zpětného odběru, 

b)  druhy zpětně odebíraných výrobků, 

c)  provozní dobu místa zpětného odběru, 

d)  upozornění na bezplatnost zpětného odběru, 

v případě, ţe tak neučiní, je povinen pouţité výrobky bezplatně odebrat přímo v 

provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez 

vázání odebrání pouţitých výrobků na nákup nového zboţí, v případě provádění zpětného 

odběru přímo v provozovně posledního prodejce musí být místo zpětného odběru 

pouţitých výrobků zřetelně označeno nápisem "Místo zpětného odběru pouţitých 

výrobků", přičemţ slova "pouţitých výrobků" mohou být nahrazena názvem výrobku, 

který se na tomto místě odebírá (např. místo zpětného odběru pneumatik). Toto označení 

musí být čitelné z míst přístupných pro spotřebitele. 

MŽP [online]. 2008 [cit. 2010-03-16]. Www.mzp.cz. Dostupný z www < 

http://www.mzp.cz/cz/zpetny_odber_vyrobku_dokument > 

 

http://www.mzp.cz/cz/zpetny_odber_vyrobku_dokument
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Obr. č. 1 Schéma zpracování a recyklace 

RETELA [online]. 2009 [cit. 2010-03-18]. Www.retela.cz. Dostupný z www < 

http://www.retela.cz/index.php?s=81 > 
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4. Popis jednotlivých technologií pro zpracování elektroodpadů, se zaměřením na 

monitory a televizory   

4.1.  Základní typy recyklací 

Mechanická recyklace 

          Obvykle zahrnuje rozměrovou úpravu zpracovaného odpadu a separaci jednotlivých 

uţitkových sloţek odpadu pomocí technologických procesů, zaloţených na rozdílných 

fyzikálních nebo fyzikálně chemických vlastnostech sloţek odpadu. Nedílnou součástí této 

technologie je i třídění (rozdělování podle velikosti částic). Lze tedy do této skupiny 

zařadit klasické úpravnické technologie, pouţívané pro zušlechťování primárních surovin, 

eventuálně jejich modifikace. 

Chemická recyklace 

          Členění chemických recyklací je velmi sloţité. Závisí na druhu, sloţení, koncentraci, 

mnoţství, stupni homogenity a dalších vlastnostech upravovaného odpadu. Tyto 

technologie se vyuţívají jednak při neutralizaci škodlivých látek v odpadu, který se pak 

dále zpracovává běţnými postupy chemické výroby, jednak při regeneraci odpadu ( 

obnovení uţitných vlastností látek tak, aby mohly být dále pouţívány k původnímu účelu ), 

a dále při přímé přeměně odpadu na druhotnou surovinu. Do této skupiny lze zařadit i 

metalurgické postupy. Jako zvláštní skupinu chemických recyklačních technologií je 

moţné vyčlenit termické procesy, které mohou být zařazeny i do skupiny metod určených 

pro likvidaci odpadu. V případě, ţe se termických procesů uţívá pro získání energie, je 

nutno hovořit o recyklační technologii. 

Biologická recyklace 

         Uskutečňuje se prostřednictvím ţivých buněk, jejich sloţek nebo katalicky aktivních 

produktů v umělém prostředí. Některé biotechnologie jsou známy a pouţívány jiţ dlouhou 

dobu, avšak jejich aplikace na zpracování odpadu je otázkou budoucnosti. Jako příklad 

klasických biologických recyklačních technologií je moţno uvést kompostování odpadů 

nebo jejich mikrobiologické louţení.  
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 Botula J. : Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2003, ISBN 80 – 248 – 0495 – 6, str. 3,4  

4.2. Recyklace televizorů a monitorů 

          Televize a monitory tvoří společně s chladícími zařízeními největší část 

elektroodpadů. Zdrojem televizorů jsou převáţně domácnosti na rozdíl od monitorů, 

jejichţ původ je hlavně u právnických osob (společnosti, firmy, úřady).  

          Obrazovka je konečným článkem v televizním, ale i v datovém  přenosovém řetězu. 

Jedná se o vakouvou elektronku, u níţ jsou emitované elektrony urychlovány anodou 

s vysokým napětím a pomocí dvou elektronových čoček jsou svazkovány a zaostřovány na 

stínítko pokryté světélkujícím materiálem – luminoforem. Poloha elektronového svazku se 

mění dvojí soustavou vychylovacích cívek a jas světélkující stopy se ovládá modulačním 

napětím přivedeným z obrazového zesilovače na katodu obrazovky.  

VÍT, Vladimír. Elektronická zařízení "D". Praha : SNTL - Nakladatelství technické 

literatury, 1985. 200 s. ISBN 04-533-85 

          Monitor je nejpouţívanější výstupní zařízení datového přenosu. Pouţívají se dva 

typy a to CRT (Cathode Ray Tube = baňka s vyzařující katodou ) nebo s plochými 

obrazovkami s tekutými krystaly, označovány jako LCD ( Liquid Crystal Display ). 

Rozdíly mezi oběma typy monitorů jsou výrazné. Zatímco CRT monitor má hmotnost 10 – 

20 kilogramů a hloubku 40 – 50 cm, má LCD monitor se stejnou obrazovkou hmotnost 3 – 

5 kilogramů a hloubku 10 – 20 cm.  

          Princip činnosti CRT monitoru je podobný principu činnosti televizoru s tím 

rozdílem, ţe obrazovka televizoru zobrazuje signál z televizního tuneru a monitor počítače 

zobrazuje signál z grafického adaptéru. Zatímco televizní obrazovky pracují se snímkovým 

kmitočtem 50 nebo 100 Hz mají monitory počítačů nastavitelný kmitočet v rozpětí 60 Hz 

aţ 150 Hz.  

          Vakuová obrazovka pracuje na principu elektronky. Barevná CRT obrazovka má tři 

elektronová děla, vyzařující tři elektronové paprsky dopadající po průchodu maskou na 

prouţky luminoforu tří různých barev na stínítku obrazovky. Kaţdý obrazový bod se 
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skládá z červeného, zeleného a modrého bodu. Paprsky jsou elektromagnetickými 

vychylovacími cívkami vychylovány ve dvou kolmých směrech tak, ţe po řádcích 

vykreslují celé snímky. Dosvit luminoforu způsobuje trvalé svícení obrazu.  

          Princip činnosti LCD monitoru lze částečně srovnat se zapisováním do polovodičové 

paměti RAM, a to způsobem adresování maticově uspořádaných pixelů. Dnes běţný TFT – 

displey pouţívá technologii tenkovrstvých tranzistorů ( Thin Film Transistor ). Sepnutím 

tranzistorů je moţné nabít elektrodu buňky na zadním skle oproti společné elektrodě na 

předním skle. Napětí ovlivní světelnou propustnost displeje v daném místě.  

          TFT – LCD je tvořen tenkou vrstvou ( 10 µm ) kapalinově pohyblivých dlouhých 

krystalů, uzavřenou mezi skleněné a vzájemně kolmo pootočené polarizační filtry. 

V klidovém stavu jsou dlouhé krystaly uspořádané do útvarů připomínající točité schody. 

Tyto útvary otáčí při vhodné výšce polarizační rovinu světla o 90°, takţe světlo projde 

zkříţenými filtry. Přiloţením napětí na průhledné kovové elektrody, napařené na vnitřní 

straně skleněných filtrů se zorientují krystaly kolmo k rovině dispeje, natáčecí efekt se 

zruší a displej se v tomto místě stane pro světlo neprůchodným.  

JANSEN, Horst; RÖTTER, Heinrich . Informační a telekomunikační technika. [s.l.] : 

Europa - Sobotáles, 2004. 368 s. ISBN 80-86706-08-7 

         Obrazovka pro barevnou televizi je konečným článkem v televizním přenosovém 

řetězu. Na jejím stínítku se součtovým mísením základních barev vytváří barevný obraz. 

Tvoří jí tři obrazovkové trysky a tři různobarevně zářící stínítka v jedné skleněné baňce. 

Podle prostorového uspořádání elektronových trysek a podle způsobu rozdělení stínítka na 

drobné různobarevně svítící plošky rozeznáváme několik druhů barevných obrazovek. 

Jednu skupinu tvoří obrazovky se stínící maskou typu in line, druhým typem je systém 

trinitron a třetí typ je stínící maska typu delta. Liší se uspořádáním barevných trysek.  

VÍT, Vladimír. Elektronická zařízení "D". Praha : SNTL - Nakladatelství technické 

literatury, 1985. 200 s. ISBN 04-533-85 
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Recyklační technologie jsou u televizí a monitorů zaloţeny na třech částech zpracování 

a)  demontáţ základních částí – obrazovka, dřevěné a plastové kryty, přívodní kabely, 

napájecí šňůry a nebezpečné části (kondenzátory, display, rtuťové spínače, baterie) 

b) následné zpracování – vyjmutí kabelů, hliníkových a měděných chladičů, desek 

s tištěnými spoji, cívek, motorků a zpracování obrazovek. 

c) sekundární zpracování – zpracování jednotlivých demontovaných částí na 

vyuţitelné části vstupující do výroby (ţelezné a neţelezné kovy, plasty) 

 

           

 vakuové obrazovky (CRT – cathode ray tube)  

 LCD obrazovky  

 plazmové obrazovky  

 LED obrazovky  

Princip CRT: 

 Obraz se vytváří pomocí svazku 3 elektronových paprsků (všechny paprsky stejné, 

neexistují ţádné barevné elektrony)  

 Barevné body (RGB) vznikají po dopadu elektronového paprsku na daný fosforový 

bod (luminofor)  

 Barevné CRT obrazovky potřebují tzv. masku (delta, trinitron, štěrbinová)  

 Při výrobě se pro nanášení fosforu příslušné barvy vyuţívá fotografická cesta - 

nanese se všude, rozsvítí se patřičný paprsek a projde se celá obrazovka 

(paprskem). Poté se vypláchne, neosvícená místa se vyplaví. Proces se opakuje pro 

kaţdou barvu.  
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Obr. č. 2 Schéma CRT obrazovky  

Www.monitor.chytry.cz [online]. 2009 [cit. 2010-04-11]. Princip CRT. Dostupné z WWW: 

< http://monitor.chytry.cz/crt.htm >. 

   

Schéma CRT obrazovky: 

Picture tube – obrazovka ( elektronka ) 

Elektron guns – elektronová děla 

Electron beams – elektronové paprsky 

Color signal – barevné paprsky 

Shadow Mask – stínítko 

Screen – obrazovka 

Phosphor dots – fosforové body 

 

 

 

 

 

http://monitor.chytry.cz/crt.htm
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4.3. Recyklace CRT obrazovek 

          Při vstupu CRT televizoru, ale i CRT monitoru do procesu recyklace se v první fázi 

odstraní přívodní napájecí šňůra s vidlicí a dřevěné nebo plastové kryty. Jsou odstraněny 

kabely napájející obrazovku. Obrazovka je zavzdušněna, vyjme se cívka nasedající na 

patici současně s elektronovou tryskou. Po té je vyjmuta obrazovka. Následuje odstranění 

desek s tištěnými spoji, popř. elektronkami a odebrání nebezpečných částí, jako jsou 

kondenzátory a displeje. V další fázi následuje vyjmutí měděných a hliníkových chladičů 

z desek s tištěnými spoji. 

          Samostatnou částí recyklace je řešení problému s obrazovkou. Jedná se o váhově 

největší podíl televizoru a spolu s kondenzátory, displeji a rtuťovými přepínači tvoří 

nebezpečnou sloţku. Jak bylo jiţ uvedeno, nachází se uvnitř luminofor, který obsahuje 

kovy vzácných zemin.  

          Obrazovku tvoří dvě části. Přední část se nazývá stínítko a zadní část kónus.  Tyto 

části se musí oddělit a odstranit nebezpečnou sloţku. Je nutné dbát na důsledné odstranění 

luminoforu, neboť znečištěné sklo by mohlo změnit optické vlastnosti skla pro další 

recyklaci. 

          Metod dělení obrazovek existuje několik. Lze pouţít řezání, pukání nebo drcení 

s odstraněním luminoforu suchou nebo mokrou cestou s jeho dalším oddělením od vody. 

          Řezání obrazovek se provádí diamantovými kotouči na kyvném rameni při jejím 

upevnění, většinou do hydraulicky ovládaného drţáku vybaveného přísavkou. Provede se 

odstranění krytí spoje mezi kónusovou a stínítkovou částí tzv. antiimplozivního kovového 

rámečku. Jde o ocelovou pásku, jejíţ funkcí je nejen krytí a ochrana spoje, ale slouţí i k 

upevnění obrazovky do tělesa televize či monitoru. Téţ bývá páska doplněna gumovou 

podloţkou. Obrazovka se nachází stínítkem dolů k pracovnímu stolu řezacího stroje, který 

provádí horizontální řez ve spoji, za postupného otáčení obrazovky. Výška řezu se můţe 

měnit dle potřeby výšky řezu. Po dokončení řezu a sejmutí kónusové části je vyjmuta 

kovová maska (u barevných televizorů) a speciálním odsavačem jednoduše odstraněn 

luminofor ze stínítka. Bruskou se speciálním kartáčem se odstraní napařený hliníkový 

rámeček. Stínítko zbavené kovových fixátorů je připraveno pro zpracování ve sklářské 
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huti. Pracovní prostor stroje je opatřen průmyslovým vysavačem s dvěma patronovými 

filtry. Odsátá vzdušina je vracena zpět do pracovního prostoru. 

 

Obr. č. 3 Řezání obrazovek 

AQUATEST [online]. 2009 [cit. 2010-03-15]. www.aquatest.cz. Dostupný z www < 

http://aquatest.cz.kappa.nen.cz/underwood/download/files/7.LINKA_RECYKLACE_OBR

AZOVEK.pdf > 

          Pukání obrazovek je zaloţeno na principu teplotního odporu materiálu, v tomto 

případě jde o dva druhy skla. Stínítko i kónus mají jinou teplotní roztaţnost. Tohoto 

principu vyuţívá pukání obrazovek pomocí odporového ocelového pásku. Po odstranění 

antiimplozivního kovového rámečku je odporový pásek ovinut po obvodu obrazovky 

v místě spoje obou částí. Ta leţí na pracovním stole stínítkovou částí dolů. Pro dělení 

různě velkých obrazovek je zásobník pásku výškově nastavitelný. Je důleţité dodrţet těsné 

obepnutí odporového pásku kolem spoje. Nastaví se potřebný čas k zahřátí a vyčká se na 

http://aquatest.cz.kappa.nen.cz/underwood/download/files/7.LINKA_RECYKLACE_OBRAZOVEK.pdf
http://aquatest.cz.kappa.nen.cz/underwood/download/files/7.LINKA_RECYKLACE_OBRAZOVEK.pdf
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puknutí. Sejme se kónus, vyjme kovová maska a ze stínítka se ručně odsaje luminofor 

pomocí výkonného vysavače, který je na konci hubice opatřen drátěným kartáčem. Celý 

prostor pracovní části stroje je důkladně odsáván a vzdušina čištěna přes filtrační zařízení.  

                   

Obr. 4,5 – Příprava obrazovek a pukací stroj, CELIO a.s., foto Beno Macík 18. 3. 2010 

 

          Drcení obrazovek vyuţívá technologii firem ZUBLIN UMWELTTECHNIK a 

NOKIA. Po zavzdušnění kompletních obrazovek a oddělení elektronového systému v uzlu 

předdemontáţe jsou obrazovky rozdrceny v kladivovém drtiči. Drtící uzel je uzavřen a 

napojen na odsávací zařízení. Z nadrceného materiálu jsou na pásovém dopravníku 

odděleny magnetické části pomocí systému nadvěsných magnetických separátorů. 

Skleněný podíl je dále promýván tlakovou vodou. Promytý skleněný produkt prochází 

separačním uzlem , v němţ se oddělují jemnozrnné kalové podíly, procesní voda a 

skleněné produkty. Pomocí sítového třídiče typu MORGENSEN je moţné navzájem 

oddělit silnostěnné obrazovkové sklo od tenkostěnného olovnatého kónusového skla. 

Procesní voda je čištěna sedimentací a vracena zpět do procesu. Sedimentovaná tuhá fáze 

je odvodněna a jako nebezpečný odpad skládkována nebo dále zpracována. V materiálu o 

zrnitosti pod 20 µm je převáţně koncentrována většina prvků z povrchu obrazovky (Eu, Y, 

Zn), kónusu (Fe) a reflexní vrstvy (Al). Na tomto poznatku je také zaloţen návrh dalšího 

zpracování těchto jemnozrnných podílů a to jednak gravitačními metodami a jednak 

pomocí flotace. 

Botula J. : Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2003, ISBN 80 – 248 – 0495 – 6, str. 41 
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          Oba systémy dělení obrazovek lze doplnit ještě tzv. mokrou cestou odstranění 

luminoforu. Můţe vyuţít tlakovou vodu k oplachování, nebo praní skla v průmyslových 

pračkách. Sklo se důkladně zbaví neţádoucích příměsí, ale je třeba zajistit čištění odpadní 

vody. 

 

4.4. Recyklace LCD a plazmových obrazovek 

          Elektroodpadů s těmito obrazovkami není prozatím mnoho. Firma AQUATEST a.s. 

vyvinula modulovou linku na recyklaci LCD a plazmových obrazovek. Ta řeší recyklaci 

mechanickým suchým procesem tak, ţe nebezpečné látky jsou zachycovány v hmotnostně 

malém podílu prachových produktů a případné těkavé sloţky zachycovány ve filtrech s 

aktivním uhlím. Jejich likvidace je řešena samostatně jako odpady kategorie „N“.  

Technologie  je zaloţena na drcení obrazovek s magnetickou separací ţelezných kovů. 

Ostatní části jako sklo a plast se oddělí elektrodynamickou separaci. 

AQUATEST [online]. 2009 [cit. 2010-03-15]. www.aquatest.cz. Dostupný z www < 

http://www.aquatest.cz/cz/portfolio-sluzeb/odpady-a-recyklace/recyklacni-technologie/ >  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aquatest.cz/cz/portfolio-sluzeb/odpady-a-recyklace/recyklacni-technologie/
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5. Analýza a materiálové využití vyseparovaných odpadních materiálů 

(komponentů) 

          Zpracování těchto typů odpadů se stává velmi aktuálním problémem nejen 

z hlediska ekonomického, ale a to především z hlediska ekologického. Elektronický šrot 

obsahuje celou řadu látek a materiálů, zatěţujících ţivotní prostředí. Literatura [ Vejnar, 

1987; Koellner, 1996, Krištofová, 2001; Knorra, 1992 a další] uvádí, ţe 

v elektrotechnickém odpadu  se lze setkat s téměř jedním tisícem různých látek. Vedle 

kovů (Al, Sb, As, Ba, Cd, Cr, Fe ve formě nejrůznějších druhů ocelí, Ga, Ge, Au, In, Co, 

Cu,  Pb, Pt, Hg, Se, Ag, Si, Sr, Te, Th, Bi, Zn, Sn) jsou to zejména plastické hmoty, 

zastoupeny asi 40 různými typy (zejména polyester, polyamid, polyetylen, ABS plasty a 

polyvinylchlorid) s obsahy nejrůznějších aditiv (aţ 2000 typů), dále guma, dřevo, karton, 

keramika, sklo, oleje a chlorovaná rozpouštědla. Z toxických látek, vyskytujících se 

v elektrotechnickém odpadu je moţno jmenovat zejména těţké kovy (Hg, Cd a Pb), 

luminofory v obrazovkách a zářivkách, displeje na bázi tekutých krystalů (LCD) , 

polychromované bifenyly (pouze ve starších typech kondenzátorů), halogenderiváty 

uhlovodíků, pouţívané jako izolační materiály v chladících zařízeních. Nelze tedy u tohoto 

typu odpadu v ţádném případě hovořit o průměrném sloţení, zejména díky velké 

rozmanitosti ať jiţ z hlediska pouţitých materiálů nebo z hlediska konstrukčního. Poněkud 

jednodušší je situace je situace u velkých přístrojů a zařízení, kde postupně dochází ke 

sjednocování pouţívaných konstrukčních materiálů, které je tak moţno mnohem lépe 

identifikovat. 

Botula J. : Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2003, ISBN 80 – 248 – 0495 – 6, str. 27 

 

5.1.   Sklo 

          Nejvíce zastoupenou sloţkou co se objemu a váhy týče je sklo.  Jeho podíl v CRT 

TV a monitorech tvoří  aţ 50 % hmotnosti. Skládá se ze dvou druhů. Stínítka a kónusu.      

Stínítko – sklo s obsahem 13 % baria. Kónus – sklo s obsahem  15 % oxidu olovnatého a 

4,5 % baria. Po důkladném oddělení obou částí a očištění stínítka od luminoforu (mění 

optické vlastnosti skla) lze toto sklo vyuţít jako kvalitní vstupní surovinu pro výrobu 
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nových obrazovek. Vzhledem k tomu, ţe o nové CRT obrazovky není zájem, a po 

zastavení jejich výroby v Hranicích na Moravě je recyklace skla problémovou záleţitostí. 

Proběhlo několik technologických pokusů, např. Sklárna v Hostomicích u Ústí nad Labem. 

Cílem bylo vyrábět izolační hmoty. Pokusy nebyly úspěšné, neboť sklo mělo různý původ 

a sloţení, coţ nedokázala stávající technologie překonat. Další pokusy probíhaly ve 

Výzkumném ústavu stavebních hmot v Brně, taktéţ neúspěšně. Sklo končí často na 

skládkách, popř. je drceno a nahrazuje v některých případech přírodní kamenivo. 

Kolektivní systém ASEKOL, s.r.o. se velmi aktivně zabývá otázkou zpracování a činí 

kroky k jeho vyuţití. Proběhlo několik jednání ve Spolkové republice Německo s hledáním 

moţností zpracování. Ale i zde je návrat skla jako kvalitní vstupní suroviny do výroby 

problémem. 

5.2. Tištěné spoje 

          Tvoří směs plastů a velké škály různých kovů. Plast je zde jako nosič technologie, na 

němţ je směs výkonových součástek ( diody, tranzistory, tyristory) a elektroniky (diody, 

tyristory, integrované obvody, kondenzátory ). Pro získávání kovů se desky drtí na 

kladivových drtičích, odděluje se pomocí magnetického separátoru ţelezo, směs se sítuje 

na jemnozrnnou a hrubozrnnou směs. Ta je dále zpracována elektrochemicky a 

metalurgicky.   

          O tento materiál je ze  strany společností zabývající se recyklací kovů zájem a dobře 

se obchoduje. Například Kovohutě Příbram nástupnická a.s. upravuje tento materiál pro 

další zpracování.Dále se zpracovávají např. ve společnosti MHM Eko spol. s r.o. a 

SAFINA, a.s. Často se obchoduje do zahraničí, a to zejména do Německa.   

Drť z elektroodpadu jako zdroj mědi. Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a 

životní prostředí. 2010, XX, 3, s. 13.       
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Tabulka 3. Materiály, které se nachází v jedné tuně náhodných elektronických desek: 

Www.fi.muni.cz [online]. 2007 [cit. 2010-03-19]. Recyklace zastaralých počítačů. 

Dostupné z WWW:                                                                                  .                                                                                                                         

<http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003p/xsmid4.htm > 

Materiál kg v tuně 

Plast 272 

Měď 130 

Ţelezo 41 

Brom 25 

Olovo 24 

Cín 20 

Nikl 18 

Antimon 10 

Zinek 4 

Stříbro 0,45 

Zlato 0,45 

Kadmium 0,36 

Tantal 0,17 

Molybden 0,14 

Palladium 0,11 

Beryllium 0,08 

Kobalt 0,08 

Cer 0,05 

Platina 0,03 

Lanthan 0,03 

Rtuť 0,01 

 

5.3.   Plast 

          Tvoří nosné konstrukce a krytí elektrozařízení. Plasty se v přírodě nevyskytují, 

vyrábí se sloţitými technologiemi a je nutné je recyklovat, neboť díky svým vlastnostem 

v přírodě podléhají jen velmi pomalému rozkladu. V elektrotechnickém průmyslu je 

pouţívána celá řada plastů od různých výrobců. Stoupá zastoupení materiálů, které jsou 

značeny dle mezinárodních dohod a standartů. Ne vţdy se však jedná o tentýţ druh 

http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003p/xsmid4.htm
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materiálu, i kdyţ nese stejnou značku nebo symbol. Problémem jsou téţ přísady, které 

tvoří například retardéry hoření obsahující brom.  

         Při vstupu do recyklace je problém s touto různorodostí, neboť pouţívané 

technologie jsou zaloţeny na pouţití plastů se shodnými vlastnostmi při jejich tváření. 

Důleţitá je téţ čistota plastu, odstranění nálepek a zalisovaných prvků ( šrouby, matky ). 

Z tohoto důvodu se vyuţívají k výrobě méně náročných výrobků, jako jsou například 

palety, zahradní nábytek, kabelové lávky a protihlukové stěny. 

         Dalším vyuţitím nerecyklovatelných plastů je jejich předrcení a pouţití jako příměsi 

do paliv pro cementářské pece. Příjemcem těchto příměsí je společnost Lafarge Cement, 

a.s. v Číţkovicích, nebo společnost Holcim a.s. v Prachovicích 

5.4.  Kabely 

          Lehce zpracovatelná sloţka elektroodpadů.  Zpracovávají se pomocí fyzikálně 

mechanických metod, zaloţené na pouţití úpravnických technologiích. Dělí se na 

fragmentaci a separaci kovové a izolační části. Pro kabely a vodiče s velkým průměrem lze 

pouţít technologii párání. Převáţná část se však zpracovává na granulačně separační lince, 

zahrnující zdrobnění s následným gravitačním rozdruţováním. Pouţívá se suchá nebo 

mokrá separace.  

Botula J. : Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2003, ISBN 80 – 248 – 0495 – 6, str. 54 

          Jedná se také o lehce obchodovatelné materiály, které se zpracovávají např. ve 

společnosti Metalplast s.r.o., Firma Karel Dvořák – FERMET Chrást u Plzně a společnost 

Paspol Brno ze Zbýšova.  

      Rozšíření recyklační linky. Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní 

prostředí. 2009, XIX, 11, s. 6. 
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5.5 Dřevo 

          Tato sloţka netvoří podstatnou část výstupů z recyklace. Jedná se hlavně o starší typy 

televizorů. Dřevo zde plní funkci krytu technologie. Jelikoţ jde o dřevotřísku a dřevotřísce 

podobné materiály, bylo jako pojiva pouţito formaldehydových pryskyřic. Z tohoto 

důvodu musíme s tímto dřevem nakládat jako s nebezpečným odpadem. Po jeho předrcení 

a separaci kovových částí slouţí jako příměs paliv, které jsou vyuţívány v cementárnách. 

Příkladem příjemce této dřevěné příměsi je společnost Lafarge Cement, a.s. v Číţkovicích, 

nebo společnost Holcim a.s. v Prachovicích.  

5.6 Železo a ocel 

        V těchto odpadech se nachází jako nosné prvky technologií, drţáky, rámy a součást 

barevných obrazovek. Často tvoří slitiny nebo obsahuje jiné příměsi kovů. Jejich další 

vyuţití je poměrně jednoduché a zpracovatelů je na území České republiky několik. 
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Závěr:  

          Ve své bakalářské práci jsem popsal problematiku recyklace elektrotechnických a 

elektronických odpadů. Zaměřil jsem se na princip sběru, výkupu, transportu a jeho 

skladování. Bylo popsáno fungování kolektivních systémů, jejich zaměření a způsob 

financování elektrošrotu, včetně historického. Dotkli jsme se také legislativní části 

nakládání s těmito druhy odpadů.  

          Recyklované suroviny se ne vţdy stávají cennou vstupní komoditou pro další 

zpracování. V posledních letech se postupně přechází od svozu, deponace, ruční 

demontáţe, drcení a hrubého třídění k finálnímu zpracování. Příkladem jsou společnosti 

MHM Eko s.r.o., Safina, a.s., Karel Dvořák – FERMET, Metalplast s.r.o., Kovohutě 

Příbram nástupnická a.s., včetně dalších drobných zpracovatelů.  

          Ostatní materiály, zvláště ty, u kterých je proces získávání surovin sloţitější, se 

vyváţejí mimo území České republiky k finálnímu zpracování. Důvodem jsou vyspělejší 

technologie a ne vţdy dostatečné mnoţství materiálu vstupujícího do recyklace.  

          Rostoucí mnoţství elektroodpadů, jehoţ důvodem je velmi levná výroba a rychlé 

stárnutí, včetně rychlého pokroku technického vývoje, nám dává moţnost rozvoje dalších 

technologií pro jeho zpracování a nakládání s ním.  

          V neposlední řadě je zde hledisko ochrany ţivotního prostředí, neboť jak jsem výše 

uvedl, jsou tato zařízení tvořena z velké části nebezpečnými odpady, které by v ţádném 

případě neměli opustit systém zpětného odběru, odděleného sběru a recyklace. Nesmíme 

zde pominout ani šetření primárních zdrojů surovin.  

          Jsem přesvědčen, ţe tato bakalářská práce se můţe stát podkladem pro diplomovou 

práci.  
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