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ANOTACE 

V předloţené práci je rozebrán problém zpětného odběru v souvislosti s platnou 

legislativou. V první části jsou specifikovány jednotlivé výrobky, na které se vztahuje 

povinnost zpětného odběru – obaly, autovraky, baterie a akumulátory, minerální oleje, 

výbojky a zářivky, pneumatiky a elektrická a elektronická zařízení. V následující části jsou 

charakterizována místa zpětného odběru – sběrné dvory, mobilní svoz, prodejny, 

kontejnery a autovrakoviště. Mimo to je zde popsán systém fungování kolektivních 

systémů a jednotlivé firmy, působící na českém trhu. V závěrečné části jsou popsány 

metody zpracování jednotlivých výrobků, spadajících do systému zpětného odběru. 

Klíčová slova: 

Zpětný odběr, recyklace, vyuţití odpadů, kolektivní systém 

SUMMARY 

This thesis treats of take-back in connection with valid legislation. In first part there are 

unit products specified, on which take-back obligation is applicable – wraps, carcasses, 

batteries and accumulators, mineral oils, valves and Fluor tubes,  tires and electric and 

electronic devices. In next part of the thesis places of take-back are described – collecting 

yard, mobile cartage, shops, containers and car breakers yard. Also collective systems are 

presented here, including concrete companies on the Czech market. In the following part of 

the thesis, methods of treatment of products, belonging to take-back. 
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1. ÚVOD 
 

Odpadové hospodářství je důleţité průmyslové odvětví. Čím vyšší je ţivotní úroveň, tím více 

je produkováno odpadů. Je nutné začít řešit, jak s ním naloţit. 

Produkce odpadů narůstá, coţ s sebou nese i negativní vliv na ţivotní prostředí. Z toho 

důvodu bylo zavedeno v řadě vyspělých zemí odpadové hospodářství. Některé země v tomto 

odvětví udělaly uţ velký pokrok a jiné jsou teprve na začátku. Kaţdá vyspělá země má 

nastavené programy na vyuţití a zpracování odpadů.  Česká republika se pohybuje v první 

polovině pomyslného ţebříčku států EU z hlediska zpětného odběru a zpracování odpadů. 

Nezáleţí jen na odpadovém hospodářství dané země, ale hraje zde velkou roli i informovanost 

a vzdělanost obyvatelstva. Pochopení a plné vyuţívání všech nastavených programů je zcela  

na jednotlivcích. Jak se k problému postaví, je otázkou.   

Je mnoho způsobů, jak s odpadem nakládat.  U zpracování odpadů je důleţité, aby důsledky 

těchto procesů co nejméně dopadaly na ţivotní prostředí. Jeden ze způsobů nakládání  

s odpady je zpětný odběr.   

Cílem této práce je zpracování této problematiky. Je zde zohledněn předmět zpětného odběru, 

tedy to, na jaké výrobky se zpětný odběr vztahuje, i proces zpětného odběru, tedy kde 

najdeme sběrná místa a jak se dále zpracovává odpad získaný ze zpětného odběru. Tato práce 

by měla zmapovat cestu ZO aţ do fáze jeho znovuvyuţití, případně likvidace. 
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2. CHARAKTERISTIKA VÝROBKŮ PODLÉHAJICÍCH  

ZPĚTNÉMU ODBĚRU 

2.1 ZPĚTNÝ ODBĚR VÝROBKŮ 

Pod pojmem zpětný odběr výrobků (ZOV) rozumíme povinnost, která vyplývá  

ze Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a Vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu 

provedení zpětného odběru některých výrobků, která doplňuje tento zákon. ZOV je povinnost 

výrobce, dovozce, nebo posledního prodejce, který uvádí na česky trh výrobky, které 

podléhají zpětnému odběru. Principem zpětného odběru je individuální odpovědnost výrobce 

zajistit na vlastní náklady sběr, manipulaci a zpracování  výrobků po ukončení jeho ţivotnosti. 

To znamená informovat prodejce, jak má nakládat s výrobky, a spotřebitele, kde můţe 

bezplatně odevzdat výrobek po ukončení ţivotnosti.  Hlavním cílem zpětného odběru je 

motivovat výrobce tak, aby uváděl na trh výrobky takové, které budou obsahovat minimum 

nebezpečných látek. Hlavní snahou výrobců by mělo být, aby jejich odstranění, zpětný odběr 

nebo recyklace byly co nejlevnější a nejjednodušší. Z tohoto hlediska by bylo nejlépe výrobky 

opětovně pouţít, recyklovat a tím minimalizovat odpad. 

Hlavní povinnosti výrobce, které plynou ze zákona o zpětném odběru elektrozařízení, baterií a 

obalů: 

 Bezplatnost - v zákoně o odpadech je zakotveno, ţe zpětný odběr výrobků musí 

financovat výrobce. Musí zajistit, aby byl §38 odpadového zákona splněn. 

 Dostupnost míst zpětného odběru. 

 Spoluúčast na zajištění informací o nakládání s výrobkem na konci jeho ţivotnosti. 

Zajištění finančních prostředků ke sběru, nakládání a zpracování těchto výrobků 

(odpadů). 

 Tvorba systému zpětného odběru. 

 Informační povinnost vůči osobám, od kterých jsou výrobky, nebo odpady odebírány. 

Tato povinnost vyplývá z tuzemské i evropské právní úpravy. Nezanedbatelným 

důvodem je dosáhnutí příslušných kvót vyuţití či zpětného odběru, pokud jsou 

stanoveny. 

 Zpracování ročních zpráv o zpětném odběru pro MZP a to do 31.3. následujícího roku. 
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Odpadový zákon stanoví výrobcům, dovozcům a prodejcům (§37h a §38) oddělený sběr, 

zpětný odběr, zpracování, vyuţití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, a to třemi 

způsoby: 

 samostatně organizačně a technicky, na vlastní náklady 

 společně s výrobcem nebo více výrobci na základě podepsané smlouvy mezi všemi 

stranami, které pak odpovídají za plnění povinností solidárně. 

 přenesení povinností na jinou právnickou osobu 

Povinnost zpětného odběru se vztahuje dle odpadového zákona (§38, §37) a obalového 

zákona na: 

 obaly 

 vozidla 

 baterie a akumulátory 

 minerální oleje 

 výbojky a zářivky,  

 pneumatiky,  

 elektrická a elektronická zařízení[18] 

 

2.1.1 OBALY 

Obaly jsou součástí mnoha výrobků. Podle zákona o obalech je obal výrobek zhotovený 

z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce či prezentaci 

výrobku, určený spotřebiteli nebo jinému konečnému uţivateli. Rozlišujeme 3 typy výrobků 

(dle Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech): 

1) Prodejní obal - v místě nákupu tvoří prodejní jednotku 

2) Skupinový obal - v místě nákupu tvoří skupinu určitého počtu prodejních jednotek, 

nebo slouţí pouze jako pomůcka pro umístění do regálu v místě prodeje a po jeho 

odstranění se nezmění jeho vlastnosti 

3)  Přepravní obal – jeho úkolem je usnadnit manipulaci s určitým mnoţstvím 

prodejních jednotek, nebo skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak, aby 

se při přepravě a manipulaci zabránilo jejích fyzickému poškození 
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Základním a nejdůleţitějším účelem obalů je uchovávat produkt v nezměněné podobě aţ 

do doby spotřeby, která je uvedena na obale. Obal je důleţitou součástí výrobku. Hojně se 

vyuţívá v marketingu, kde je kladen důraz na image obalu, který umoţní výrobku vyšší 

prodejnost. Úprava obalů je jedním z kroků vedoucích k inovaci výrobků. Máme různé druhy 

obalů, které můţeme dělit podle různých hledisek. 

1) z hlediska funkce - prodejní 

- skupinové 

- přepravní 

2) z hlediska četnosti jejich pouţívaní 

- jednorázové 

- opakovatelně pouţívané 

3) z hlediska pouţití materiálů 

- papírové 

- plastové 

- skleněné 

    - kovové 

- kombinované a jiné. [5] 

Problematika obalů je řešena v Zákoně č.477/2001 Sb., o obalech. Hlavní účelem tohoto 

zákona je předcházet vzniku odpadů z obalů, sniţovat nebezpečné látky, v nich obsaţené, a 

tím i chránit ţivotní prostředí v souladu s evropskými zákony. Tento zákon se vztahuje  

na nakládání se všemi obaly, které jsou na trhu nebo v oběhu, s výjimkou silničních, 

ţelezničních, leteckých a námořních kontejnerů, které jsou vázány na mezinárodní smlouvy. 

Kromě jiného popisuje i problematiku zpětného odběru obalů. Stanovuje, které obaly 

podléhají zpětnému odběru, kdo je povinný provádět zpětný odběr, kolik procent odpadů 

z obalů musí byt vyuţito. Nařizuje upřednostnit znovuvyuţití před recyklací, a nakonec 

spalování. Jsou určeny limity látek, které musí být při výrobě obalu splněny. Výrobci 

provádějí jednou měsíčně měření koncentrace těţkých kovů ze vzorků výroby, pomocí 

kterých má být zjištěno, jestli jsou normy dodrţovány. Ve výrobním procesu se nesmí 

přidávat ţádné olovo, kadmium, rtuť nebo chrom s oxidačním číslem čtyři.  

Kromě obalů, které se recyklují, existují i obaly vratné, které mají opakovatelné vyuţití (§8). 

Vratné zálohované obaly uvádí na trh osoba, která stanovuje výši zálohy, která musí být  

ve všech prodejnách stejná. Musí být zajištěna dostačující síť výkupu těchto obalů, přičemţ 

provozovny tyto obaly musí vykupovat celou provozní dobu. Osoba, která uvádí na trh vratný 
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obal, musí informovat o změně druhu nebo o ukončení výkupu vratného zálohovaného obalu 

nejméně 6 měsíců před provedením této změny nebo ukončení výkupu vratných 

zálohovaných obalů. Po oznámení ukončení pouţívaní vratného obalu je obal odebírán ještě 

jeden rok po uvedení posledního kusu tohoto obalu do oběhu. Jedná se o skleněné láhve, 

přepravky, sudy apod. Při prodeji musí zákazník zaplatit zálohu, která je vratná pří vrácení 

obalu. V kaţdé prodejně je označeno místo, kde se tyto obaly vykupují. Kaţdá provozovna, 

která nabízí nápoje v obalech, musí také nabízet (jestli se vyrábějí) nápoje ve vratných 

zálohovaných obalech. Toto uzákonění neplatí pro provozovny, které mají méně  

neţ 200 m
2
 prodejní plochy. Kaţdá osoba, která uvádí obal na trh a neprokáţe, ţe na území 

ČR se obal nestal odpadem, je povinna zajistit zpětný odběr tohoto obalu, nebo odpadů 

z obalů, a to na vlastní náklady. Z toho důvodu v roce 2003 vzniknul kolektivní systém  

EKO-KOM, který zajišťuje sběr, nakládaní, zpracování a vyuţívaní obalů. 

Výrobci zavedli pro lehčí orientaci zákazníků značky na obalech. Existují tři druhy značení 

obalů: 

1)  šipky s číslem nebo zkratkou nás informují z jakého materiálu, je obal vyroben. 

Tab. č.1 Tabulka kódů. Zdroj: www.ekokom.cz.  Upraveno autorem. 

Materiál Písmenný 
kód 

Číselný kód  

Papír  PAP  22 

Vlnitá lepenka  PAP  20 

Hladká lepenka  PAP  21 

Bílé sklo  GL  70 

Zelené sklo  GL  71 

Hnědé sklo  GL  72 

Ocel  FE  40 

Hliník  ALU  41 

Dřevo  FOR  50 

Polyethylentereftalát PET  1 

Polypropylén  PP  5 

Polystyrén  PS  6 

Polyetylén (rozvětvený)  LDPE  4 

Polyetylén (lineární)  HDPE  2 

Kombinovaný obal  C/  obal je vyroben z více materiálů a ten za 
lomítkem převládá  

Nápojový karton  C/PAP  81 a 84 kombinovaný obal, kde převládá papír 

http://www.ekokom.cz/
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2) panáček s košem znamená, ţe máme vyhodit obal po příslušné nádoby.  

Před vyhozením je vhodné zmenšit obsah sešlápnutím. Jestliţe je panáček přeškrtnut, tak obal 

obsahuje nebezpečné látky a do popelnice nepatří. Musíme ho vyhodit na místo pro něj 

určené, většinou na zpětném dvoře. 

3) zelený bod znamená, ţe jeho výrobce zaplatil za jeho recyklaci systému  

provozovanému firmou EKO-KOM, a.s., který zajišťuje sběr a vyuţití obalových odpadů.[8] 

 

2.1.2 AUTOVRAKY 

 

Pojem autovrak je definován v Zákoně č.185/2001 Sb., o odpadech. Podle této právní normy 

se autovrakem rozumí kaţdé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno 

k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu lidí, zvířat a věcí, a stalo se odpadem. 

Autovrak je podle zákona nebezpečný odpad, proto musí majitel předat vozidlo určené 

k likvidaci jen osobě oprávněné k ekologické likvidaci vraků, která vystaví majiteli doklad  

o převzetí autovraku. Při odhlášení vozidla pro jeho trvalé vyřazení z registru motorových 

vozidel se neplatí ţádný správní poplatek.[18] 

Zákon o odpadech byl v oblasti nakládání a zpracování autovraků vícekrát novelizován tak, 

aby vyhovoval a přizpůsobil se předpisům Evropské unie. Poslední úpravy jsou zahrnuty  

ve Vyhlášce č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nákladní s autovraky, která nabyla účinnosti  

1. 11. 2008. Na vzniku vyhlášky se pracovalo několik let, aby vyhovovala poţadavkům všech 

zainteresovaných stran: Ministerstva dopravy (MD), Ministerstva vnitra (MV) a Ministerstva 

průmyslu a obchodu (MPO), a aby byla funkční a pouţitelná v praxi. Bylo nutné vytvořit v co 

nejkratší době systém, který by zpracoval informace týkající se ekologické likvidace 

motorových vozidel, a to způsobem on-line. Informace o ekologické likvidaci motorových 

vozidel zadává do systému přímo příjemce vozidel, coţ je zpracovatel autovraků. Systém  

MA ISOH byl vytvořen společností INOSOFT s.r.o., která se zabývá vývojem 

specializovaných informačních systémů v oblasti odpadového hospodářství. Byl uveden  

do provozu 1. 1. 2009. Systém MA ISOH provozuje Česká informační agentura ţivotního 

prostředí pro MŢP (CENIA). Za existence MA ISOH se z celkového počtu 499 zařízení  
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ke sběru autovraků zapojilo a má vytvořen uţivatelský účet 385 zařízení. Přístup do systému 

MA ISOH získá kaţdý zpracovatel, který má platné povolení od krajského úřadu k provozu. 

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2000/53/ES je dokument pro ekologické zpracování 

autovraků v podmínkách států EU. Kromě jiného stanovuje dvě základní podmínky: 

1) členské státy EU by měly zajistit vrácení autovraků autorizovanému zpracovateli  

bez výdajů, to znamená BEZPLATNĚ. Taky musí zajistit, aby veškeré náklady 

spojené s tímto opatřením hradili výrobci. 

2) Členské státy musí přijmout takové opatření, aby všechna vozidla s ukončenou 

ţivotností byla předaná do automobilových zpracovatelských zařízení. 

Česká legislativa v tomto ohledu zaostává (úhrady nákladů za sběr a zpracování nestanovuje 

důsledně a vymahatelně). Stát neustanovuje podmínky, aby povinné osoby za tuto sluţbu 

platily. Jediným zdrojem příjmu do systému je ţelezný šrot z autovraků.[1] 

V důsledku nízkých výkupních cen je tento zdroj nedostatečný. V problematice autovraků 

neexistuje kolektivní systém, který by zajistil sběrnou síť, přepravu autovraků 

ke zpracovateli a konečné zpracování. Nejnovější pravidla pro nakládání s autovraky jsou 

stanovena ve Vyhlášce č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Zde je 

zakotven návod, jak mají výrobci a akreditované osoby nakládat s autovraky.  Jejich 

povinností je především zajistit přiměřenou sběrnou síť. Míra opětovného vyuţití a pouţití 

od 1. ledna 2006 je 85% průměrné hmotnosti všech vybraných autovraků za kalendářní rok, 

opětovné materiálové vyuţití je 80%. Výjimkou jsou vozidla vyrobená před 1. lednem 1980, 

kde je míra opětovného pouţití a vyuţití 75% a materiálového vyuţití 70%.  Nejpozději  

do 1. ledna 2015 by měly být vybrané autovraky opětovně pouţity a vyuţity z 95%, 

materiálové vyuţití je stanoveno na 85% průměrné hmotnosti všech vybraných autovraků 

za kalendářní rok. 

Osoby oprávněné ke sběru, výkupu, zpracování, vyuţívání a odstraňování autovraků jsou 

povinny dodrţovat jasná pravidla, která jim odpadový zákon nařizuje (§37 b). Zpracovatelé 

musí uzavřít písemnou smlouvu s výrobcem, nebo akreditovanými zástupci, a ti jsou povinni 

zpracovatelům poskytnout všechny informace nutné k ekologické likvidaci autovraku, a to  

ve lhůtě šesti měsíců po uvedení vozidla na trh. Na vlastní náklady musí výrobce zajistit sběr, 

zpracování, vyuţití a odstranění autovraků od 1. července 2002.[18] 
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2.1.3 BATERIE A AKUMULÁTORY 

Baterie nebo akumulátory jsou v odpadovém zákoně definovány jako zdroje elektrické 

energie, generované přímou přeměnou chemické energie, které se skládají z jednoho nebo 

více primárních článků neschopných opětovného nabití, nebo z jednoho nebo více 

sekundárních článků schopných opětovného nabití (Odpadový zákon, §31). Baterie nebo 

akumulátory se dále dělí do skupin přenosných baterií nebo akumulátorů, průmyslových 

baterií nebo akumulátorů a automobilových baterií nebo akumulátorů: 

 Přenosné baterie nebo akumulátory - baterie, knoflíkové články, nabíjecí sada, které 

jsou hermeticky uzavřeny a jdou ručně přenášet. 

 Průmyslové baterie nebo akumulátory - baterie nebo akumulátory určené výlučně 

k průmyslovému, nebo profesionálnímu vyuţití. 

 Automobilové baterie nebo akumulátory - jsou pouţívány pro startéry, osvětlení nebo 

zapalovací systémy motorových vozidel. 

 Napájecí sady - soubor baterií nebo akumulátorů, které tvoří celistvou jednotku a je 

předpoklad, ţe je konečný uţivatel nebude rozebírat. 

 Knoflíkový článek - malá okrouhlá přenosná baterie nebo akumulátor s průměrem 

větším neţ výškou. Pouţívají se např. do zařízení pro neslyšící, do hodinek, do malých 

přenosných zařízení a zálohové zdroje elektrického proudu.[18] 

Důvodem pro zpětný odběr baterií a akumulátorů je obsah toxických látek. Mezi toxické látky 

pouţívané v bateriích a akumulátorech patří rtuť, kadmium, zinek, olovo. Proto jsou tyto 

předměty zařazeny mezi nebezpečné odpady. Odpadový zákon se stále obměňuje v důsledku 

nových informací získaných vlivem technického rozvoje. Jsou to informace o lepším a 

bezpečnějším zpracování a vyuţití odpadů z baterií. Informace týkající se nakládání 

s bateriemi a akumulátory lze nalézt v odpadovém zákoně (díl třetí §30). V návaznosti 

na odpadový zákon byly vytvořeny závazné vyhlášky, které zakazují nebo omezují pouţívaní 

toxických látek. Jedná se o tzv. “baterkovou novelu“, tedy Novelu č.297/2009 Sb.,  

o odpadech, která mění zákon o odpadech. A následně o Novelu č. 154/2010 Sb., kterou se 

mění Zákon č. 185/2001Sb., o odpadech, kde byla zapracovaná směrnice EU 2006/66/ES 

o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. Tato novela stanoví zákaz 

uvádět na trh nebo do oběhu přenosné baterie s nadlimitním obsahem: 

 rtuti, coţ představuje obsah více neţ 0,0005% hmotnostních, s výjimkou 

knoflíkových článků s obsahem rtuti menším neţ 2% hmotnostní 
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 kadmia, coţ představuje více neţ 0,002% hmotnostních.  

Ve směrnici je stanoveno zajistit řádné označení baterií a akumulátorů, cíle sběru přenosných 

baterií, účinnost procesů materiálového vyuţití a zákaz spalování baterií a akumulátorů. 

Poslední dlouho očekávanou změnou legislativy v oblasti řešení problematiky baterií a 

akumulátorů je Vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech. Zde jsou nastavena 

pravidla pro zpětný odběr baterií a akumulátorů, i pro kolektivní systémy. Podle této směrnice 

zpětný odběr musí zajistit výrobce na místě, kde je víc neţ 1500 obyvatel, a to buď v místní 

elektro prodejně nebo ve škole či úřadu. Tato povinnost platí i pro prodejce baterií a 

akumulátorů. Ten také musí poskytnout informace o zajištění zpětného odběru, a to vţdy 

celou prodejní dobu. Další místa zpětného odběru mohou být umístěna v servisních místech, 

ve sběrných dvorech a veřejných budovách (školy, úřady).  Tato místa musí být označena 

nápisem „MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU POUŢITÝCH BATERIÍ A  AKUMULATORŮ“  

Místem zpětného odběru automobilových baterií jsou přímo autoservisy, nebo prodejny 

autobaterií. Pro svůj vysoký obsah olova bývají vykupovány přímo zpracovatelem.  Místo 

zpětného odběru automobilových baterií nebo akumulátorů musí být aspoň zastřešeno a musí 

mít nepropustný povrch odolný proti působení elektrolytu. Případně můţe být vybaveno 

kontejnery nebo nádobami na odkládání pouţitých autobaterií. Kontejnery i nádoby musí být 

odolné vůči vlivům chemikálií, atmosférickým vlivům a mechanicky zajištěné proti otevření 

posunutí nebo převrácení. 

Bylo by asi sloţité třídit baterie podle výrobce, který by je následně zpracovával. V České 

republice je proto vyuţíván systém zpětného odběru baterií a akumulátorů prostřednictvím 

kolektivních systémů, které zabezpečí všechny povinnosti výrobců. Nejdéle fungujícím 

kolektivním systémem v oblasti baterií je ECOBAT. Na konci roku 2009 byl zaloţen 

kolektivní systém s názvem REMA BATTERY, který se také zabývá sběrem, zpracováním a 

vyuţitím odpadních baterií. 

Další důleţitou informací ve Vyhlášce č. 170/2010 Sb., o bateriich a akumulátorech a  

o změně Vyhlášky o nakládání s odpady, je nutnost označení baterií pro zpětný odběr a 

oddělený sběr.[18] 

Vzor grafického symbolu pro toto označení je uveden na obr. č. 1 



Jaroslava Olejáková: ZPĚTNÝ ODBĚR VÝROBKŮ 

2011   17 

 

 

Obr. č. 1 Grafické označení baterií. Zdroj:http://www.asekol.cz 

 

2.1.4 MINERÁLNÍ OLEJE 

Odpadový zákon definuje odpadní oleje jako jakékoliv minerální nebo syntetické mazací nebo 

průmyslové oleje, které nejsou vhodné pro původní pouţití. Mezi odpadní oleje řadíme 

zejména upotřebené oleje ze spalovacích motorů, převodové oleje a minerální nebo syntetické 

mazací oleje, oleje pro turbíny a hydraulické oleje.[18] 

První zmínka o nákladání s odpadními oleji je uţ ve čtvrté časti odpadového zákona, který se 

nazývá „Povinnosti při nakládaní s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými 

zařízeními“.(Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 25) Do této skupiny se kromě jiného řadí i 

odpadní oleje. Zákon stanovuje, ţe fyzická nebo právnická osoba oprávněná nakládat  

s vybranými odpady, nebo provozovat zařízení k tomu určená, je povinna správním úřadům 

poskytovat informace týkající se hospodaření s vybraným odpadem (§25(3)). Další část 

odpadového zákona je věnovaná jen problematice odpadních olejů (§29). Ze zákona vyplývá, 

ţe nejdůleţitějším procesem je zpětné materiálové vyuţití, a to formou přepracování. Odpadní 

oleje upravujeme regenerací. Regenerace odpadních olejů je odstranění všech příměsí, 

nepotřebné příměsi se pouţívají jako palivo na spalování. Oleje, které nelze recyklovat, se 

musí pouţít jako palivo (podle zvláštních právních předpisů).  Jestliţe nelze zajistit regeneraci 

ani spalování odpadních olejů z technických důvodů, musí byt zajištěno skladování nebo 

odstranění odpadních olejů tak, aby vyhovovalo odpadovému zákonu. Při nakládání 

s odpadními oleji se musí zajistit, aby nebyly oleje smíchány navzájem nebo s látkami 

obsahujícími PCB a jinými nebezpečnými odpady. [18] V ČR je systém zpětného odběru 

olejů postaven jen na výrobcích, kteří jsou povinni zpracovávat odpadní olej. Česká republika 

a Evropská Unie stanovily poţadavek, aby do roku 2012 bylo vyuţíváno 50% všech olejů, 

které byly uvedeny na trh. V tab. č.2 jsou zaznamenány výsledky zpětného odběru odpadních 

olejů za období od roku 2002 do roku 2005. 

http://www.asekol.cz/
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Tab. č.2 Zpětný odběr minerálních olejů. Zdroj: Odpadové fórum 4/2007 str. 25. Upraveno 

autorkou. 

Rok Množství, na které se ZO vztahuje Množství zpětně odebrané účinnost ZOV% 

2002 86808 3249 3,7 

2003 76548 3651 4,8 

2004 101296 4108 4,1 

2005 103533 2370 2,3 

 

Z údajů uvedených v tab. č.2 vyplývá, ţe se ke splnění poţadavků státu a EU ani zdaleka 

nepřibliţujeme. V ČR neexistuje ţádný kolektivní systém, který by řešil tuto problematiku. 

Veškerá zodpovědnost leţí na výrobcích olejů. Při současné účinnosti ZO odpadních olejů se 

poţadavek státu a EU jeví jako nereálný cíl.[1] 

2.1.5 VÝBOJKY A ZÁŘIVKY 

Zářivka je uzavřená skleněná trubice naplněná párami argonu a rtuti. Mezi dvěma konci této 

trubice dochází k výboji, coţ je důvodem vzniku světla. Protoţe zářivky obsahují malé 

mnoţství toxické látky (rtuti), jsou zařazeny do zpětného odběru výrobků a  

mezi nebezpečný odpad. [6] 

Zmínka o zářivkách a výbojkách je v Zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech, v § 38. Říká se 

zde, ţe poslední prodejce, který toto zboţí prodává, musí zajistit spotřebiteli ZO tohoto 

výrobku. Rovněţ má povinnost informovat o nebezpečných látkách a jejich zpracování. U nás 

je vytvořen kolektivní systém EKOLAMP, který vytváří vhodná sběrná místa, a vyhledává 

ekologické provozovny na zpracování a vyuţití výbojek a zářivek. Tento kolektivní systém je 

financovaný z prostředků výrobce nebo prodejce zahraničních výrobků, který přebírá 

odpovědnost výrobce.[18] 

2.1.6 PNEUMATIKY 

Pneumatika je směs kaučuku, sazí a jiných pomocných látek. Sloţení pneumatik je 

znázorněno v tab. č. 3. 

V běţném stavu není pneumatika nebezpečný odpad. Je ale vysoce hořlavá. Pouţité 

pneumatiky se shromaţďují na skládkách, aby mohly být vyuţity k recyklaci nebo spalování. 

Na těchto skládkách existuje poměrně velké nebezpečí poţáru. Příkladem tohoto nebezpečí je 

rozsáhlý poţár skládky pneumatik společnosti GRG Technology, která se nachází 
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v Tušimicích u Kadaně na Chomutovsku. Mohutný poţár vypuknul minulý rok v červnu, byl 

po čtyřech dnech provizorně zlikvidován tím, ţe byl zasypán hlínou. Avšak pod hlínou se 

vytvářely vzduchové kapsle, kde hoření stále pokračovalo a hasiči museli stále na místo 

poţáru dohlíţet. Proto byl na popud krajského úřadu začátkem února tohoto roku poţár 

dohašen.[15] 

Tab. č.3 Sloţení směsi pro výrobu pneumatik v procentech. Zdroj: Odpady 6/2009. Upraveno 

autorkou. 

Kaučuk 68 % 

Saze 23,8 % 

Aktivátor (ZnO) 2,72 % 

Síra 1,7 % 

Změkčovadla (minerální oleje) 1,36 % 

Kyselina stearová 0,68 % 

Urychlovač (difenylguamidin) 0,51 % 

Antioxidanty (fenylaftylamin) 0,47 % 

 

Při hoření pneumatik dochází k značnému vzniku toxických zplodin. Největší část se přemění 

na oxidy uhlíku a saze. Významný podíl mají monomery 1,3 butadien a styren. Další látky 

jsou alkeny a aromatické uhlovodíky, zejména benzen. Ze síry obsaţené v pneumatikách 

vzniká oxid siřičitý. Látky vznikající při hoření pneumatik mají při dlouhodobém působení 

karcinogenní účinky. U malého poţáru se látky vzniklé při hoření rychle rozptýlí, ale  

u velkých poţárů je vznik toxických zplodin značný. Nejhorší účinky mají toxické látky  

na osoby nacházející se v blízkosti poţárů, a to jsou převáţně hasiči. Se vzrůstající 

vzdáleností od místa poţárů koncentrace látek značně klesá. Hořením vzniká kromě plynných 

zplodin i olejovitá kapalina, která tvoří směs ropných látek. Spolu s hasící vodou můţe 

proniknout do půdy a dlouhodobě ji kontaminovat. Nejen z těchto důvodů je pro pneumatiky 

zaveden zpětný odběr, který je legislativně zpracován v odpadovém zákoně, konkrétně v §38. 

Zpětný odběr je zajištěn buď na prodejních místech pneumatik, nebo ve sběrných dvorech.  

Ve sběrných dvorech probíhá ZO většinou za úplatu, protoţe obce mají s tímto sběrem 

náklady. Neexistuje ţádný kolektivní systém, který by spolupracoval a zabezpečil sběr, 

nakládání a zpracování pneumatik. [4] 
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2.1.7 ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Jedná se o elektrická zařízení, která nás v době technického pokroku všude oklopují. Lze je 

povaţovat za nebezpečné, protoţe obsahují součástky, které jsou vyrobeny z toxických látek 

nebo nebezpečných plynů. Ve většině případů se dají znovu pouţít nebo recyklovat. Proto 

jsou zařazeny do zpětného odběru. 

Této problematice se věnuje Zákon č. 185/2001Sb., o odpadech ve čtvrté časti, v díle osmém, 

§ 37f. Stanoví povinnosti výrobců, distributorů a posledních prodejců, kteří elektrozařízení 

uvádějí na trh. Česká republika musela vytvořit legislativní rámec pro poţadavky směrnic EU, 

týkajících se nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními a odpady z nich. Proto byla 

vytvořena Novela č. 7/2005 Sb., kterou se mění Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti  

13. 8. 2005 a zásadním způsobem změnila odpadové hospodářství.[18] 

Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam elektrozařízení v příloze č. 7 odpadového zákona (viz 

tab. č. 4) 

Tab.č. 4 Rozdělení elektrozařízení do skupin, podle přílohy č. 7 odpadového zákona. Zdroj: 

www.mzp.cz 

 

1. Velké domácí spotřebiče 

2. Malé domácí spotřebiče 

3.  Zařízení informačních technologii a telekomunikační zařízení 

4.  Spotřebitelské zařízení 

5. Osvětlovací zařízení 

6.  Elektrické a elektronické nástroje 

7.  Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 

8.  Lékařské přístroje 

9.  Přístroje pro monitorování a kontrolu 

10.  Výdejní automaty 

 

. 
 

V zákoně jsou rovněţ vysvětleny základní pojmy, stanoveny základní povinnosti výrobců 

elektrozařízení. Výrobce můţe své povinnosti plnit samostatně na své náklady, nebo společně 

s jiným výrobcem na základě smlouvy anebo začleněním do kolektivního systému, coţ je 

vyuţíváno nejběţněji. Výrobce musí být zapsán do Seznamu výrobců. Na odpadový zákon 

navazuje Vyhláška č.352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízením a elektroodpady. [18] 
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V České republice se zaměřuje na elektrozařízení a elektroodpad kolektivní systém ASEKOL, 

který odebírá menší elektrospotřebiče. Další kolektivní systém ELEKTROWIN se zaměřuje 

na větší spotřebiče. Existují i další kolektivní systémy zaměřené na sběr a zpracování 

elektrospotřebičů, například REMA Systém, RETELA,OFO-Recycling. Výrobci a dovozci 

jsou vybírány recyklační příspěvky na historická elektrozařízení. Jedná se o příjmy 

kolektivních systémů, z kterých je financován sběr, zpracování a vyuţití. 

Recyklační příspěvek je finanční částka, kterou přispívají výrobci do kolektivního systému. 

Výše částky zaleţí na tom, jak náročný je sběr a recyklace elektrozařízení, a musí být vţdy 

jasně uvedena při prodeji výrobků. 

Existují dva druhy příspěvku: 

           1) PHE - příspěvek, který hradí spotřebitel při nákupu historického elektrozařízení 

(vyrobeného před 13. 8. 2005). Prodejce je povinen jej uvádět na cenovce, nebo na paragonu. 

Nejedná se o zákonnou povinnost, ale jde o základ kolektivních systémů, který všem 

výrobcům zajišťuje stejné konkurenční podmínky. Dalším cílem je informovat spotřebitele 

o nákladech na sběr, třídění, recyklaci a likvidaci elektrických zařízení. 

           2) PNE - příspěvek na likvidaci nových elektrozařízení (vyrobeno po 13. 8. 2005). 

Platí jej přímo výrobci a dovozci elektrozařízení.[7] 
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3. MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU 

Výrobci a dovozci mají povinnost, stanovenou odpadovým zákonem, postarat se o síť míst 

zpětného odběru, která by měla být co nejdostupnější pro obyvatelstvo ČR. Místem, kde se 

uskutečňuje zpětný odběr, mohou být: 

 Sběrné dvory 

 Mobilní svoz 

 Prodejny 

 Kontejnery 

 Autovrakoviště 

 Autoopravny a servisy 

 

3.1 SBĚRNÉ DVORY 

Sběrné dvory jsou většinou obecní provozovny, které fungují v rámci obecního komunálního 

systému odpadového hospodářství. Zde kaţdý obyvatel obce po předloţení občanského 

průkazu můţe předat veškerý odpad. Některé odpady jsou přejímány za úplatu, například 

stavební suť nebo pneumatiky. Pneumatiky jsou sice zařazeny mezi ZO, ale neexistuje 

kolektivní systém, který by financoval náklady vzniklé sběrnému dvoru. Většinu odpadů 

můţeme odevzdat bezúplatně. Týká se to i odpadu, spadajícího do kategorie zpětného odběru. 

Sběrné dvory mají povinnost přijímat všechny skupiny  určené k zpětnému odběru. Jedná se  

o oleje, akumulátory, baterie, automobilové baterie, pneumatiky, zářivky/výbojky, drobná 

elektrozařízení a také velké elektrospotřebiče. K zpětnému odběru by se měla dávat 

neporušená a ničím nepoškozená elektrická nebo elektronická zařízení. Při poškození můţe 

být zařízení nebezpečné pro lidské zdraví a zpětný dvůr jej nemá povinnost přijmout. Na 

druhou stranu by jeho zaměstnanci měli být schopni poradit, jak s elektroodpadem dále 

nakládat, aby se zamezilo vzniku černých skládek. Nejen občané, ale také firmy vyuţívají 

moţnost předat elektroodpad na sběrný dvůr. Sběrné dvory patří do základní sítě systému 

zpětného odběru a jsou nejvíce vyuţívány. 
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Graf č.1 Způsob sběru elektroodpadu. Zdroj: Speciál zpětný odběr a obce. Odpady 2/2010 , 

str. 12. Upraveno autorkou. 

 

 

3.1.1 KOLEKTIVNÍ SYSTÉMY 

Kolektivní systémy (KS) jsou vytvořené přímo výrobci a dovozci, kteří mají povinnost 

z odpadového zákona se postarat o své výrobky po skončení jejich ţivotnosti. Pro výrobce by 

bylo sloţité a nákladné provádět sběr a zpracování jejich výrobků, proto jsou vytvořeny 

kolektivní systémy, které vybírají finanční částky od výrobců a dovozců podle rozhodujících 

podílů na trhu. KS jsou vytvořeny na dvě skupiny výrobků, které podléhají zpětnému odběru. 

První skupinou jsou obaly, zde se stará o povinnosti výrobců a dovozců KS EKO-KOM. 

Druhou skupinu tvoří elektrozařízení, zde je šest KS a to KS REMA Systém,  

KS ELEKTROWIN, KS ASEKOL, KS EKOLAMP, KS RETELA, KS OFO-RECYCLING. 

3.1.1.1 KS EKO-KOM 

Tento KS se podílí na sběru, třídění a zpracování obalů všech druhů podle povinností 

vyplývajících z obalového zákona. Tento KS vznikl v roce 2002 na základě autorizace 

udělené MŢP. Jeho činnost spočívá ve financování nákladů spojených se sběrem, svozem, 

tříděním a vyuţitím obalového odpadu. 

1% 4% 

7% 
10% 

78% 

Způsob sběru elektroodpadu 

Jiné

oddělený sběr

poslední
prodejci
mobilní svozy

sběrné dvory
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KS EKO-KOM vybírá poplatky za zpětný odběr obalů od osob, které uvádějí na trh obaly. 

Spolupracuje převáţně s firmami, které zajišťují povinnost obce nakládat s odpadem (OZO, 

MARIUS PEDERSEN a jiné). S těmito uzavírá smlouvy o sběru odpadu z obalů. 

KS EKO-KOM poskytuje nádoby na různé druhy obalů, které svozové firmy umisťují 

převáţně vedle popelnic na komunální odpad nebo k obchodům s potravinami.[8] 

Druhy kontejnerů jsou uvedeny v příloze č. 1. 

3.1.1.2 KS PRO FINANCOVÁNÍ A SBĚR ELEKTROODPADU 

Zaloţení a vznik KS ovlivnila novelizace Zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, která  

od 13. 8. 2005 dává povinnost výrobcům a dovozcům zajistit a financovat zpětný odběr. 

Výrobci a dovozci přenesli svou zákonnou povinnost na KS, které vytvořily. Od září 2005 se 

k ceně výrobků připočítává příplatek, který je určen na sběr, zpracování a ekologickou 

likvidaci těchto výrobků. Kolektivní systémy začaly vznikat jiţ začátkem tohoto roku.  

Podle Ministerstva ţivotního prostředí vţdy jeden kolektivní systém provádí sběr a recyklaci 

vybrané skupiny elektrozařízení. 

V seznamu výrobců bylo zapsáno šest kolektivních systémů, které zajišťují financování 

nakládaní s historickým elektrozařízením (vyrobeno do 13. 8. 2005) pocházejícím 

z domácností. Jejich zaměření je uvedeno v tab. č. 5. 

Tab. č. 5 KS a jejich zaměření. Zdroj:www.asekol.cz. Upraveno autorkou. 

Provozovatel 
KS 

skupina 
elektrozařízení 

Elektrowin 1,2,6 

Asekol 4,7 

Ekolamp 5 

Rema 8 

Retela 9 

 

OFO – Recycling, s.r.o. nemá ţádnou skupinu historického elektrozařízení, protoţe výrobci 

sdruţení v tomto systému nemají rozhodující podíl na trhu v ţádné skupině elektrozařízení. 

Elektroodpad, baterie, zářivky atd. musí být skladovány tak, aby nepoškozovaly zdraví lidí, 

kteří nakládají s tímto odpadem, a ţivotní prostředí. To znamená, ţe by se tento elektroodpad 

měl skladovat v boxech, které jsou uzavřené a nepropouštějí ţádné tekutiny, měl by být 
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chráněn před sluncem a deštěm.  I v této problematice jsou nápomocny kolektivní systémy, 

které vybavují sběrné dvory zařízeními určenými pro elektroodpad.  Příkladem mohou být  

E-domky od ASEKOLU, které nejen uchrání elektrozařízení před deštěm a sněhem, ale také 

je dobře zabezpečí před zloději, kteří elektroodpad různě znehodnotí, vyberou z něj kovy, 

které prodají ve sběrných surovinách. E-domek má hodnotu 1 260 000 Kč. 

 

 

Obr. č.2 E-domek. Zdroj: www.asekol.cz. 

V Moravskoslezském kraji se tyto domky nachází ve sběrných dvorech obcí Příbor, 

Trojanovice, Jablunkov, Staré Město. 

Další kolektivní systém ELEKTROWIN, který pomáhá sběrným dvorům, je zaměřen  

na sběr velkých spotřebičů. Tento systém vybudoval za 5 let fungování síť zpětného odběru, 

která pokrývá 92% obyvatelstva ČR. Tuto síť tvoří 7500 míst ZO ve zpětných dvorech obcí,  

u posledního prodejce a v autorizovaných servisech. Pro zlepšení a zjednodušení sběru 

elektrozařízení nabízí obcím, které mají sběrné dvory,„Wintejnery“. Jedná se o dva druhy 

kontejnerů. Jeden kontejner je určen na sběr lednic a druhý je určen pro oddělený sběr 

ostatních malých i velkých elektrospotřebičů. [3]. Velkou výhodou wintejneru je nejen 

ochrana elektroodpadů před nepříznivým počasím a zloději, ale hlavně jednoduchost odvozu. 

Po naplnění wintejneru se celý kontejner odveze a přistaví se prázdný na nový ZO 

elektroodpadů. 
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Kolektivní systém EKO-KOM převáţně spolupracuje s firmami, které zajišťují povinnost 

obce nakládat s odpadem. Tyto firmy se starají o dostupnost míst na ZO obalů.  

Obr.č.3 Wintejner: foto Autor 

 

3.2 MOBILNÍ SVOZ 

Moţnost mobilního svozu vyuţívají obce, které nemají sběrné dvory, nebo sezonně i ostatní 

obce. Většinou se mobilní sběr provádí dvakrát ročně, a to hlavně v období úklidu na jaře a  

na podzim. Obyvatelé obce jsou dopředu informováni, kde a kdy se bude provádět sběr 

odpadu. Na určených frekventovaných místech jsou v termínu přistavovány kontejnery 

na objemný odpad, které jsou průběţně vyprazdňovány. Do kontejneru se nesmějí dávat 

nebezpečné odpady, jako jsou barvy a různé chemikálie či pneumatiky. Tyto kontejnery jsou 

odváţeny na sběrné dvory, kde jsou tříděny podle skupin do daných kategorií. Mobilní svoz 

umoţňuje všem lidem zbavit se nepotřebných věcí a předchází vzniku černých skládek 

na okrajích obcí nebo v lese. Velký nešvar, který musí řešit správci silnic kaţdé jaro, je 

vyhazování nepotřebných věcí na okraje silnic do příkopů. Správci silnic vynakládají nemalé 

finanční prostředky na úklid okolí cest, které mohly být vyuţity jinak.  
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3. 3. PRODEJNY 

Prodejny mají povinnost plnit zpětný odběr. U baterií a zářivek mají prodejny povinnost 

vytvořit místo zpětného odběru, jedná-li se o jejich stálý sortiment, nebo má prodejna víc neţ 

200 m
2
. Výrobce je povinen zřídit místa zpětného odběru v kaţdé obci, městském obvodě 

nebo městské části s počtem obyvatel vyšším neţ 1500 a ve kterých jsou přenosné baterie 

nebo akumulátory, které uvádí na trh, prodávány (Odpadový zákon, § 31g). Většinou 

prodejny spolupracují s kolektivními systémy, které jim zajistí nádoby na sběr neporušených 

baterií a zářivek. 

Prodejny potravin, které mají doplňkový prodej baterií, musí plnit povinnost zpětného odběru 

podle odpadového zákona. Řetězce spolupracují s kolektivním systémem ECOBAT, který jim 

dodal sběrné nádoby na baterie a akumulátory. Prodejny elektrozařízení mají povinnost  

ze zákona přijímat elektroodpad při nákupu nového zboţí se stejnou funkcí. Kdyţ chce 

zákazník odevzdat elektroodpad bez toho, aby si něco koupil, můţe prodejna elektroodpad 

přijmout, ale nemusí. V tomto případě by měla občana informovat o nejbliţším místě 

zpětného odběru. 

3.4 KONTEJNERY 

Kontejnery jsou nádoby, které většinou rozmisťují kolektivní systémy. Umisťují se  

na frekventovaná místa. Mohou být umístěny u pokladen nebo na informacích.  

 

3.4.1 ŠKOLY 

Ve školách se snaţí kolektivní systémy zapojit děti do recyklování hrou. Takovým 

dlouhodobým školním projektem je RECYKLOHRANÍ, který připravily společně kolektivní 

systémy ASEKOL, EKOLAMP a EKO-KOM. Cílem RECYKLOHRANÍ je naučit ţáky a 

studenty správně třídit odpad a informovat je o recyklaci. Školy zapojené do projektu 

získávají body za správně zodpovězené otázky, které se týkají problematiky odpadů a za sběr 

baterií, zářivek a elektrozařízení do připravených nádob. Za získané body si můţou školy 

vybrat odměnu z katalogu. Do RECYKLOHRANÍ se za první rok zapojilo více  

neţ 1600 škol.  
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3.5 AUTOVRAKOVIŠTĚ 

Jedná se o zařízení určená ke sběru odpadů - autovraků. Autovrakoviště slouţí k přijímání a 

skladování aut do doby jejich předání do zařízení na ekologické zpracování. Jestliţe bude  

na autovrakovišti prováděno jakékoliv jiné nakládání s autovrakem, jako je demontáţ dílů, 

nebo častí za účelem pouţití, bude vrakoviště zároveň zařízením ke zpracování autovraků. 

Tato zařízení se většinou specializují na určitou značku. Autovrakoviště jsou povinna  

po přijetí vozidla vystavit potvrzení o ekologické likvidaci vozidla, které je nutné 

k bezplatnému vyřazení vozidla z registrace.  Při likvidaci vozu je nutno předloţit velký 

technický průkaz a občanský poukaz, příp. jestli není přítomen vlastník vozidla, tak musí 

osoba, která dává vozidlo na ekologické zpracování doloţit plnou moc vlastníka vozidla. Plná 

moc nemusí být notářsky ověřena. Zpracovatel uloţí údaje o likvidaci vozidla do systému  

MA ISOH a ten vygeneruje unikátní identifikační kód, který slouţí úřadům ke kontrole 

pravosti potvrzení při odhlašování automobilu z centrálního registru vozidel. Systém  

MA ISOH je on-line, aby ho mohla vyuţívat všechna ministerstva v této problematice 

zainteresovaná. Například podle VIN kódu hledat kradená auta. Za rok 2009 bylo do systému 

MA ISOH nahlášeno 155 547 autovraků. Z centrálního registru vozidel bylo roku 2009 

odhlášeno 251 753 vozů. Z těchto výsledků vyplývá značný rozdíl, coţ je důsledkem 

moţností odhlášení vozidla prostřednictvím „čestného prohlášení o zániku vyuţití osobního 

automobilu“ podle Zákona č.56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (§13). Tato 

moţnost byla ponechána kvůli tomu, ţe od začátku roku 2009 byla vymáhaná platba 

zákonného pojištění všech vozů, které byly evidovány v registru pojízdných či nepojízdných.  
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Graf č.2 Procentuální zastoupení značek v systému MA ISOH zdroj odpadové fórum 9/2009 

str.11. Upraveno autorem. 

3.6 AUTOOPRAVNY A SERVISY 

Ve zpětném odběru mají autoopravny a servisy (pneuservisy) důleţitou roli. Fungují jako 

sběrná místa ZO. Velký úspěch má sběr pneumatik, který svojí účinností přesahuje 60% 

hranici. Je to hlavně proto, ţe výrobci pneumatik a importéři jsou zodpovědní za svůj výrobek 

aţ do skončení jeho ţivotnosti. Pneumatiky se vybírají bezplatně v pneuservisech, nebo 

v autoopravně kus za kus, jinak se platí poplatek na jejich ekologickou likvidaci. Zpětné 

dvory vybírají většinou poplatek za ZO pneumatik, nebo mají stanoven limit (např. čtyři 

pneumatiky na osobu ročně), protoţe musí financovat odvoz pneumatik na zpracování.  

Na českém trhu nefunguje ţádný KS, který by zajistil odvoz pneumatik ze zpětného dvora. 
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Náš největší výrobce pneumatik, Barum Continental, spol. s r.o. spolupracuje s firmami, které 

se zabývají recyklací a zneškodňováním pneumatik. Díky této spolupráci se za rok 2008 

sesbíralo 60% všech opotřebovaných pneumatik, které vznikly na území ČR. 

I sběr autobaterií se daří plnit, protoţe autobaterie obsahují olovo, které se dá znovu pouţít. 

Úspěšnému sběru pomáhá fa Kovohutě Příbram Nástupnická, a.s., která vykupuje autobaterie 

pro jejich zpracování. 

Nejhorší situace je se zpětným odběrem olejů, který se v našich podmínkách nedaří plnit. 

Většina autoopraven a servisů má místa zpětného odběru odpadních olejů, ale pouze těch, 

které sami produkují při opravách, nebo výměně oleje. Oleje sbírají do připravených sudů,  

pro které si jezdí zpracovatelské firmy.[4] 
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4) ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ PRODUKTŮ ZPĚTNÉHO 

ODBĚRU 

Při zpětném odběru je nejdůleţitější fází zpracování a další vyuţití výrobku. Získává se tak 

zdroj surovin, které pak není třeba těţit či vyrábět, čímţ se ušetří mnoho finančních 

prostředků a zároveň je tento proces šetrnější k ţivotnímu prostředí. Ve zpětném odběru jsou 

zařazeny výrobky, např. zářivky, baterie, oleje, elektrozařízení, které by při špatném 

zpracování mohly ohrozit lidské zdraví. Obsahují nebezpečné látky jako je rtuť, kadmium, 

olovo, freony atd.  

4.1 ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ ODPADŮ 

Existují různé druhy obalů - papír, sklo, kovy, plasty. V níţe uvedeném grafu č. 3 je 

znázorněno procentuální zastoupení obalových materiálů, které pouţívají klienti  

KS EKO-KOM. V následujícím grafu č. 4 je pak znázorněno mnoţství vyuţitého odpadu 

z obalů. Na první pohled je zde patrný rostoucí trend. Pokles v roce 2009 je důsledkem 

hospodářské krize, která se nevyhnula ani oblasti zpracování odpadů. 

Graf č. 3 Struktura nevratných obalů v ČR v roce 2009. Zdroj: www.ekokom.cz. Upraveno 

autorkou. 
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Graf č. 4 Mnoţství vyuţitého odpadu z obalů. Zdroj: www.ekokom.cz. Upraveno autorkou. 

V grafu č. 5 je zaznačena míra recyklace a vyuţití odpadů z jednotlivých materiálů v roce 

2009. Z grafu vyplývá, ţe nejúspěšnější je sběr papíru, kde je recyklováno 94 % suroviny. 

Průměrná míra zpracování všech materiálů dosahuje 71 %. 

Graf č. 5 Míra recyklace odpadů z obalů v roce 2009. Zdroj: www.ekokom.cz. Upraveno 

autorkou. 
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4.1.1 ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ ODPADŮ Z PAPÍRU 

Papírový odpad se skládá z různých druhů tohoto materiálu. Novinový papír má jiné vyuţití a 

zpracování, neţ papír z lepenkových krabic, nebo z nápojového kartonu. Proto je nutné 

papírový odpad roztřídit. Je svezen do firem, které se zabývají tříděním papírových odpadů, 

kde se papír vytřídí podle druhů. Roztříděný papír se lisuje do balíků pro snadnější 

manipulaci, a odváţí se na místo zpracování převáţně do papíren. Papírenský průmysl je 

zaloţen na recyklaci svých výrobků. Sběrový papír je moţné podle jeho kvality pět aţ 

sedmkrát recyklovat a náklady na jeho recyklaci jsou jedny z nejniţších v porovnání 

s ostatními materiály. Ze sběrového papíru se vyrábí určité druhy papíru stejným způsobem 

jako z celulózy (dřeva). Tento recyklovaný papír se pouţívá na výrobu novinového papíru, 

sešitů, lepenkových krabic, obalů na vajíčka, toaletního papíru apod. Zbytky, které zůstanou 

po výrobě papíru, se budˇ spálí ve spalovnách, nebo se pouţijí pří tvorbě kompostu.[8] 

Nápojové kartony jsou tvořeny dvěma nebo třemi druhy materiálů. Hlavní sloţku tvoří 

kvalitní papír (70%). K zajištění nepropustnosti materiálu je obal potaţen polyethylenovou 

folií a kvůli trvanlivosti je doplněn hliníkovou folií. Pravě proto je sloţitější na zpracování. 

Nápojové kartony lze zpracovávat dvojím způsobem. Jeden způsob je zpracování jako 

sběrového papíru v papírnách. Zbylé odpady, plastové a hliníkové folie se pouţívají přímo 

v papírnách na výrobu páry a tepla. Druhým způsobem je zpracování na speciální lince.  

Na této lince se kartony rozdrtí a za tepla se lisují do desek, které se pouţívají jako izolační a 

stavební materiál. Taková linka fungovala i v ČR (firma R.P.O., a.s., Hrušovany u Brna. 

Konkurs 2006). 

Papír, který není moţné recyklovat, je třeba energeticky vyuţít. Nevhodné a  

bez přínosu pro ţivotní prostředí je skládkování papíru. Při skládkování sběrného papíru 

vznikají hnilobné plyny na bázi methanu, které zvyšují obsah skleníkových plynů v ovzduší. 

Bylo publikováno několik studií, které upřednostňují energetické vyuţití papíru  

před recyklací. Papír je biopalivo, které nahrazuje topný olej a jiná fosilní paliva, a při jeho 

spalování vzniká méně škodlivých zplodin. Pří briketování papírového odpadu není důleţitá 

jeho vlhkost jako u dřeva, ale je neţádoucí z hlediska výhřevnosti. Pro výrobu briket a pelet 

lze pouţít jakýkoliv druh papíru (kartony, lepenky, noviny, papírové obaly, papír  

z domácností, časopisy, papírový prach, tetrapak), ale nejvhodnější pro briketování jsou 

kartony, tetrapaky a novinový papír, kvůli malému podílu popela a poměrně velké 

výhřevnosti. [9] 
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Obr.č.4 Papírové brikety. Zdroj http://www.papirovebrikety.cz/spalovani-papirove-brikety/. 

 

4.1.2 ZPRACOVÁNÍ A VYUŢÍVÁNÍ ODPADŮ Z PLASTŮ 

Plastový odpad se skládá z více druhů různě vyuţitelného plastu, takţe pro zpracování se 

musí plastový odpad vytřídit. Některé svozové firmy mají své linky na třídění odpadů 

z plastu, např. OZO Ostrava. Na těchto linkách se ručně třídí PET lahve (tyto se třídí ještě 

podle barev, poté se lisují do balíků a jdou k dalšímu zpracování), PE folie a lahvičky, 

případně pěnový polystyren. Toto třídění je nutné z důvodu, ţe kaţdý druh plastu má odlišné 

sloţení a jiné vlastnosti, a proto také jiné zpracování. Z roztříděného plastu se vyrábí granulát 

určený na různé pouţití podle druhu plastu. Z PET láhví se vyrábějí vlákna, která se pouţívají 

jako výplň zimních bund a spacáků, nebo se přidávají do zátěţových koberců. Z folií (sáčků a 

tašek) se vyrábějí folie a různé druhy pytlů. Pěnový polystyren se přidává do betonu  

při výrobě speciálních tvárnic s vysokou izolační schopností. Ze směsi plastů se vyrábí 

odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlaţba, protihlukové stěny a podobně. 

Někdy se směs plastů pouţívá na výrobu alternativního paliva pro cementárny. 

Na  území ČR působí Firma SILON s.r.o., která sídlí v Plané nad Luţnicí. Tato firma je 

největším výrobcem polyesterových střiţí a kabelů a plněných a modifikovaných kompaundů 

jak u nás, tak i ve střední Evropě. Jejich výrobky jsou známy pod značkou TESIL. 

Z recyklovaných PET lahví se vyrábí 100 % jejich vyprodukovaných vláken.  Toto vlákno je 

vhodné ke zpracování společně s dalším typy střiţí, jak přírodními tak i chemickými. Má i 

jiné uplatnění jako například v automobilovém průmyslu, kde se pouţívá jak na interiér auta, 

http://www.papirovebrikety.cz/spalovani-papirove-brikety/
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tak i na izolace motoru a jiné. Pouţívá se na čalounění, utěrky, vycpávky, podlahové krytiny a 

jiné.  

Dalším recyklovaným výrobkem z plastů jsou kompaundy. Jedná se o polyolefinové směsi. 

Tyto materiály mají široké vyuţití např. v automobilovém průmyslu, ve výrobě domácích 

spotřebičů, rozvodových skříní, zástrček, zásuvek, zahradního nábytku a podobně.[10] 

 

 

Obr.č.5 Výroba vlákna. zdrojhttp://www.silon.eu/cz/index.php?menu=1&jazyk=CZ. 

 

4.1.3 ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ SKLENĚNÝCH OBALŮ 

Skleněné obaly pro zpracování a recyklaci lze dělit do dvou skupin a to na skleněné obaly 

vratné a skleněné obaly nevratné. Vratné obaly jsou zálohované a pouţívají se převáţně jako 

obaly na pivo, minerálku a šťávy. Vratné skleněné obaly od minerálek a šťáv se sváţí zpět  

do velkoobchodů, kde jsou posléze předány firmě, která tyto láhve opětovně plní. Pivní lahve 

zpět odebírají pivovary. V pivovarech se láhve musí zbavit všech nečistot. K tomuto účelu 

mají pivovary myčku skleněných obalů, kde sklo čistí louhem. Pak láhve znova plní. 

Ekologická sdruţení propagují tuto formu zpracování skleněných obalů. 

Nevratné skleněné obaly jsou dvojího druhu, a to bílé a barevné. Při zpracování skla je 

nezbytné jeho roztřídění podle barvy. Při výrobě bílého skla se nesmí dostat do pece barevné 

sklo a jiné nečistoty (kov, keramika, drátěné sklo, porcelán atd.). Proto se při sběru skla 

pouţívají dva kontejnery a to jeden na sklo bílé a druhý na sklo barevné. Skleněné odpady se 

http://www.silon.eu/cz/index.php?menu=1&jazyk=CZ
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nejdřív ručně přetřiďují. Následně putuje sklo na speciální automatické třídicí linky řízené 

počítačem, kde je sklo pomocí drtičů a sít upraveno na kvalitu, kterou poţaduje zpracovatel. 

Ze směsí střepů se odstraní drobné nečistoty a poté je tato směs drcena na různé velikosti 

(frakce). Takto upravené sklo se zpracovává ve sklárnách. Pro sklářský průmysl jsou skleněné 

střepy důleţitou surovinou, jejímţ vyuţitím ušetří náklady na výrobu nového skla. Při výrobě 

zeleného skla se můţe pouţít aţ 100 % skleněných střepů a při výrobě bílého skla - 

v závislosti na kvalitě střepů - lze pouţít aţ 80 % sesbíraného materiálu.  Ušetří se tak energie 

potřebná při výrobě skla, i přírodní suroviny (sklářský písek, dolomit, ţivec, vápenec a soda), 

které bychom museli vytěţit.  

Důleţitou vlastností skla je nekonečná recyklace. Sklo se zpracovává nejvíce na skleněné 

obaly, nebo jiné skleněné výrobky. Taky se vyuţívá ve stavebnictví jako přísada  

do speciálního betonu, do brusných hmot, izolací apod. Příkladem stavebního vyuţití můţe 

být izolační materiál vyrobený ze stoprocentně recyklovaného skla, který se vyrábí  

pod názvem pěnové sklo  REFAGLAS. Tento materiál je vysoce únosný, nenasákavý, 

nemrznoucí, nehořlavý, odolný vůči vnějším vlivům apod. Snadno nahradí zastaralé izolační 

materiály vyrobené z ropných látek. Velkou výhodou pěnového skla oproti jiným izolačním 

materiálům je ekologická opětovná recyklace. 

 

Obr.č.6 Ukázka pěnového skla Refaglas. Zdroj: http://www.azstavba.cz/izolace-izolace-

tepelne. 

 

http://www.azstavba.cz/izolace-izolace-tepelne
http://www.azstavba.cz/izolace-izolace-tepelne
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4.1.4 ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ KOVOVÝCH OBALŮ 

Kovové obaly se donedávna daly odevzdat jen ve sběrnách na další zpracování, kde se třídily 

podle druhu materiálu. Od začátku roku 2011 začala firma OZO Ostrava  

ve spolupráci s KS EKO-KOM sbírat kovové obaly z potravin do ţlutých kontejnerů, které 

jsou určeny na plasty a nápojové kartony. Kovové obaly od barev, olejů a různých chemikálií 

jsou povaţovány za nebezpečný odpad a odevzdávají se ve sběrných dvorech. Tyto obaly se 

třídí pomocí magnetu na kovové a nekovové a putují ke zpracování do hutí, kde je přetaví. 

O kovové odpady mají hutě velký zájem, protoţe těţba a získávání kovu z  rudy je nákladná a 

zdroje kovů vysychají. Při výrobě jedné tuny ţeleza z ţelezného odpadu je ušetřeno aţ 2 t 

černého uhlí, 4 t ţelezné rudy a 70 hodin lidské práce. [11] 

4.2 ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ VOZIDEL 

Vozidlo je povaţováno za nebezpečný odpad, protoţe obsahuje provozní kapaliny (oleje, 

brzdová kapalina, chladicí kapaliny apod.) Proto je nutné vozidla zpracovat ve speciálních 

provozech, které jsou pro tyto účely určeny. V těchto provozech se převezme vozidlo  

od majitele, nebo vrakoviště a dále zpracuje. Nejdůleţitější je odčerpat všechny provozní 

kapaliny, aby mohly byt recyklovány. Potom jsou demontovány znovu vyuţitelné díly a 

prodávají se jako náhradní díly. Nyní uţ je vozidlo sloţeno se samých recyklovatelných dílů, 

které se dají znovu vyuţít: ze skla, plastů a pneumatik. Zbytek karosérie se rozdrtí a třídí se  

na různé materiály, které se vrací do materiálového cyklu. Autosklo se nezpracovaná jako 

obyčejně sklo, protoţe má jiné sloţení. Autoskla obsahují pryskyřice, tónovací pokovení a 

hlavně vloţenou bezpečnostní folii  PVB (většinou jen na předním skle), která chrání sklo 

před poškozením. Při zpracování se musí autoskla roztřídit. Skla bez folie jsou snadnější  

na zpracování, neţ skla s folií, jejíţ recyklace je zhruba 2,5 krát draţší neţ u ostatních 

autoskel. Recyklace autoskel se provádí na speciálních linkách, které jsou vybaveny drtičem, 

který dokáţe dokonale rozdrtit všechny typy autoskel, vzniklé střepy jsou pak vytřízeny 

separátory na kovy a ostatní příměsi. Drobné střípky jsou dopraveny k soustavě optických 

čidel, jejíţ pomocí se odstraní všechny nečistoty, zbytky autofolie, těsnící gumy apod. Takto 

upravená směs skla se jiţ dá vyuţít ve sklárnách. Přetavením vzniká hmota se specifickými 

vlastnostmi, pouţívaná pro výrobu odolných sklokrystalických tabulí. Linky na recyklaci 

autoskel se uţ nacházejí i v České republice. [12] 
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4.3 ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ 

Baterie a akumulátory jsou nebezpečné odpady, které obsahují nebezpečné kovy. Tyto kovy 

se při nesprávném nakládání s odpadními bateriemi a akumulátory uvolňují do půd, vod atd., 

čímţ je znečišťují. Z tohoto důvodu je vhodné jejich zpracování, čímţ navíc získáme cenné 

kovy obsaţené v bateriích. 

Baterie členíme na automobilové a přenosné, které mají jiné zpracování. 

4.3.1 ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ AUTOBATERIÍ 

Autobaterie obsahují kromě nebezpečných látek (elektrolyt obsahuje kyselinu sírovou 

ve formě gelu) velkou část olova, které je důleţitou surovinou, jeţ lze snadno z autobaterií 

získat. Z toho důvodu příbramské kovohutě tento odpad vykupují. Cena za jednu 

automobilovou baterii činí 100 Kč. Kromě olova lze vyuţít i odpadní kyselina z baterií 

k louţení zinku. Olovo získané recyklací se dále vyuţívá k další výrobě např. autobaterií, 

střeliva (broky), ochranných pomůcek před rentgenovým zářením atd. Olovo a slitiny olova 

dodávají zákazníkům Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. ve tvaru housek o hmotnosti  

cca 40 kg.[13] 

 

Obr.č.7 Získané olovo z autobaterií. Zdroj:http://www.kovopb.cz. 

4.3.2 ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ 

Baterie a akumulátory mají různé materiálové sloţení, proto existují i různé metody jejich 

zpracování. Před recyklací se musí baterie vytřídit podle druhu a posléze se předávají 

provozům, které je zpracují. Získání kovu recyklací je levnější neţ těţbou. Baterie a 

http://www.kovopb.cz/
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akumulátory se recyklují podle chemického sloţení. Zinkouhlíkové a alkalické tvoří 70 % 

sesbíraných baterií, které se mohou recyklovat dvěma rozdílnými technologickými postupy: 

  PYROMETALURGIÍ, coţ je hutnické zpracování baterií za vysokých teplot  

bez předchozí mechanické úpravy 

 HYDROMETALURGIÍ, coţ louţení jemnozrnné černé hmoty po předchozím drcení 

a separaci kovů, plastů a papíru.  

Recyklací baterií získáme hlavně kovy, jako jsou olovo, nikl, mangan, kadmium, kobalt a 

další. U nás největší zpracovatel jsou příbramské kovohutě, které na zpracování baterií a 

akumulátorů pouţívají odpadní kyselinu ze zpracování automobilových baterií.[14] 

4.4 ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ MINERÁLNÍCH OLEJŮ 

Odpadní minerální oleje se v ČR po sběru přepravují firmami, které zajišťují přepravu 

odpadních minerálních olejů k zpracovateli. Zde se upravují a přepracovávají na kvalitní 

topné oleje. Podle odpadového zákona bychom měli upřednostnit zpracování a opětovné 

pouţití jako základového oleje. V naší zemi, kde nefunguje zpětný odběr minerálních olejů na 

stanovené výši, by jiné řešení bylo finančně náročné. V roce 2007 se v ČR uvedlo  

na trh kolem 85 tisíc tun minerálních olejů, ale zpětný odběr z tohoto mnoţství činil něco 

málo přes 3 tisíce tun, coţ jsou pouhé 3,5 %. Ve světě je několik zařízení, kde se destilací 

z odpadních olejů vyrábějí základové oleje, lubrikanty nebo paliva pro lodě. Výstavba těchto 

zařízení je finančně náročná, stojí okolo 30 milionů eur a ještě musí mít dostatečnou kapacitu 

odpadních olejů, která je minimálně 70 aţ 100 tisíc tun, aby bylo zařízení rentabilní.[4]   

4.5 ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ VÝBOJEK A ZÁŘIVEK 

Zářivky a výbojky se odváţejí ze sběrných míst svozovými firmami do provozoven, kde se 

zpracovávají. Jedním z předních zpracovatelů tohoto odpadu v ČR je fa SITA CZ, a.s., která 

má pobočky po celé republice. Jelikoţ zářivky a výbojky obsahují rtuť, jsou zpracovávány 

ve speciálních závodech. Po recyklaci zářivek a výbojek se dále materiálově vyuţívá aţ 90 % 

zpracovávaného materiálu. Jedná se o kovy, plasty, rtuť, sklo a ostatní suroviny.[6] 
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Obr. č.8 Schéma ţivotního  cyklu „vyslouţilých“ zářivek. Zdroj www.ekolamp.cz. Upraveno 

autorkou. 

4.6 ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ PNEUMATIK 

Pneumatiky lze snadno cele vyuţít. V dnešní době se uţ ani nepředpokládá, ţe by někdo 

měnil pneumatiky doma, takţe zpětný odběr je zaměřen na prodejny pneumatik a servisy.  

Z těchto míst se pneumatiky přepravují na zpracování. Největší síť pro sběr pneumatik v ČR 

zajišťuje fa TASY, s.r.o.  

Moţnosti vyuţití pneumatik: 

 materiálové vyuţití, 

 energetické vyuţití, 

 protektorování, 

 výroba granulátu 

 vyuţití na skládkách odpadů. 
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4.6.1 MATERIÁLOVÉ ZPRACOVÁNÍ PNEUMATIK 

DRCENÍ - zmenšuje objem pro jednoduchou manipulaci s pneumatikami. Získaný polotovar 

jde na další zpracování. 

GRANULACE - toto zpracování se provádí dvěma způsoby. Prvním způsobem je mechanické 

drcení s následným mletím v několika stupních při normální teplotě. Druhá metoda je 

kryogenní, kdy se mletí provádí aţ po hlubokém zmrazení pneumatik. 

REGENERACE - chemický proces, při kterém dochází k devulkanizaci pryţe. Tato surovina 

má opět vlastnosti vyuţitelné při výrobě nových gumárenských výrobků. 

PYROLÝZA - jedná se o chemickou konverzi nebo termické odbourávání organických 

sloučenin. Produktem jsou saze a oleje podobné ropě.[1] 

4.6.1.1 PROTEKTOROVÁNÍ PNEUMATIK 

Při tomto způsobu vyuţití pneumatik klesá spotřeba surové ropy na sedminu mnoţství 

pouţitého k výrobě nových plášťů. Při protektorování je moţné ušetřit aţ 80 % energie a 

surovin potřebných k výrobě nových plášťů. Pokud jsou protektory vyrobeny výrobci, kteří 

splňují nejvyšší kvalitativní kritéria při výrobě protektorů, jsou protektory kvalitou 

srovnatelné s novými pneumatikami. Při protektorování se obnovuje 12 % hmotnosti 

pneumatiky. Uvádí se, ţe přibliţně můţe být 80 % nákladních a 20 % osobních pneumatik 

protektorováno. Osobní pneumatiky bývají protektorované jen jednou, autobusové a nákladní 

3 aţ 4 krát, letecké 8 krát.[1] 

4.6.1.2 VÝROBA GRANULÁTU 

Výsledkem drcení a granulace je granulát různých frakcí, textil a kov. Kaţdá tato sloţka má 

vyuţití, proto se jedná o bezodpadovou metodu. Ocelové nárazníky běhounů plášťů 

pneumatik  spolu s ocelovými patními dráty jsou předány firmám, které se zabývají jejím 

sběrem nebo zpracováním. Textil se pouţívá do směsí s uhlím a tvoří palivo. Gumový 

granulát se vyrábí v různých frakcích podle potřeb technologie, pro kterou je určen. Vyuţití 

granulátu je široké a neustále se rozšiřuje. Jako příklad lze uvést sportovní povrchy v halách i 

venku, podlahové povrchy ve školách, sportovní povrchy bezpečných dětských hřišť a 

pískovišť a další. Granulát se hojně vyuţívá při výrobě asfaltobetonových vrstev, do kterých 

se přidává. Takto vytvořený povrch má dvakrát větší ţivotnost, neţ klasický asfaltový povrch. 

Zajímavou vlastností pryţových částic je jejich sorpční schopnost, zvláště pro uhlovodíky. 
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Této vlastnosti pryţové drti se vyuţívá pří likvidaci ekologických havárií spojených s únikem 

ropných látek.[1] 

4.6.2 ENERGETICKÉ VYUŢITÍ PNEUMATIK 

CEMENTÁRNY - pneumatiky se pouţívají jako doplňkové palivo, které díky své 

výhřevnosti šetří drahé hlavní zdroje energie.  

SPALOVNY ODPADŮ - zde mohou pneumatiky tvořit aţ 10 % spalovaného odpadu 

v závislosti na výhřevnosti odpadů. V závislosti na výhřevnosti se podíl pneumatik sniţuje 

nebo zvyšuje. 

VÝROBA ELEKTŘINY - zde se uplatňuje jako hlavní palivo. 

VÝROBA PÁRY - spalování pneumatik spojené s výrobou páry se uplatňuje často  

při protektorování plášťů pneumatik.[1] 

 

Graf č. 6 Vyuţití pneumatik v roce 2007. Zdroj Odpadové Fórum 2009/10 str. 25. Upraveno 

autorkou. 

4.7 ZPRACOVÁNÍ A VYUŢITÍ ELEKTROODPADU 

V době technického pokroku si svět bez elektrozařízení lze jen stěţí představit. Vzhledem 

k objemu elektroodpadu je nutné hledat způsoby jeho recyklace. Skupina elektrozařízení je 

velmi rozsáhlá a obsahuje nebezpečné látky, jako je kadmium, antimon, arsen, baryum, 

72,30% 

5,30% 
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berylium, brom, cín, chlor, kobalt, měď, nikl, plyny poškozující ozonovou vrstvu, rtuť, olovo, 

šestimocný chrom, polychlorované bifenyly, polybromované bifenyly a polybromované 

difenylethery, selen, stříbro, tekuté krystaly, zinek, azbest. Tyto látky by se mohly 

při nevhodném skladování nebo manipulaci uvolnit a ohrozit tak ţivotní prostředí i zdraví lidí. 

Proto je zákonem ustanoven ZO tohoto druhu odpadu.[1] 

4.7.1 ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADU 

Elektroodpad je rozdělen do více skupin podle jeho pouţití. Velké domácí spotřebiče tvoří 

největší část sesbíraného elektroodpadu. Do této skupiny patří pračky, lednice, sporáky, 

sušičky, trouby atd. Tento elektroodpad se přepravuje ze sběrných míst do zpracovatelských 

dílen, kde je většinou rozmontován na menší kusy a pak je zpracováván. Nebezpečné sloţky 

jsou převezeny na zpracování.   

Druhotné suroviny získané z velkých domácích spotřebičů: ţelezné a neţelezné kovy, ocelové 

plechy, měď. 

Zbytkové látky velkých domácích spotřebičů: interní látky, plastové díly, izolační materiál a 

sklo.[1]  

Dalším druhem elektroodpadu jsou malé domácí spotřebiče, hračky a vybavení pro volný čas 

a sporty. Zde nalezneme velkou škálu spotřebičů, bez kterých bychom si neuměli představit 

náš kaţdodenní ţivot. Tyto jsou převezeny ze sběrných míst do zpracovatelských firem, které 

je rozeberou a zpracují, jsou-li vybaveny technologiemi na zpracování nebezpečného odpadu. 

V opačném případě putuje upravený odpad do specializovaných provozoven. Malé spotřebiče 

obsahují nebezpečné sloţky, jako rtuťové spínače, azbestové izolace, elektrolytické 

kondenzátory, desky s plošnými spoji a jiné. Kromě toho obsahují druhotné suroviny, které se 

dále vyuţívají přímo k další výrobě, např. ţelezo, měď a plasty.[4] 
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Obr.č. 9 Elektronická hračka, běţně končící v koši. Zdroj: časopis Asekol 1/2008 str. 11. 

Nejvíce se obměňující skupinou elektrospotřebičů je zařízení informačních technologií a 

telekomunikačních zařízení. Jde o počítače, monitory, televize, notebooky, telefony, mobilní 

telefony, videa, hudební nástroje, tiskárny, atd. Tato skupina obsahuje nebezpečné sloţky, 

jako jsou LCD a LED displeje, akumulátory a baterie, desky s plošnými spoji, ploché 

obrazovky, elektrolytické kondenzátory a jiné. Jeden z nejcennějších elektroodpadů je  

v rámci této skupiny mobilní telefon, který obsahuje vzácné kovy. Mobilní telefony jsou často 

obměňovány, recyklována jsou však pouhá 2 – 3 %, zbytek končí na skládkách směsného 

odpadu, nebo zůstávají doma v zásuvkách. Recyklace mobilních telefonů je znázorněna 

v příloze č. 3. 

Některé součásti elektrotechnických zařízení lze několikrát obnovovat. Jsou to tonery 

z tiskáren, které spadají do ostatních odpadů, takţe se nejedná o nebezpečný odpad a jejich 

likvidace se tak můţe provádět běţným způsobem. Například spálením ve spalovně, nebo 

uloţením na skládku odpadů. Kdyţ uţ renovace není moţná, lze při správné recyklaci vyuţít 

aţ 95 % celé kazety. [4] 
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Další významnou skupinou elektrozařízení jsou lékařské přístroje a výdejní automaty. Existují 

dva druhy výdejních automatů: na výdej potravin a bankovní automaty na výdej peněz. 

Výrobní automaty jsou konstruovány na rozdíl od běţné elektroniky, jako výrobky s delší 

ţivotností. Proto jsou vyrobeny z kvalitního materiálu a jejich vyuţití činí aţ 80 % a  

při recyklaci 75 %, coţ jsou nejvyšší hodnoty ve srovnání s jinými spotřebiči. Největší podíl 

získaného materiálů představují kovy (kolem 60 %), nezanedbatelnou častí jsou vzácné kovy, 

které jsou na deskách tištěných spojů (zlato, stříbro, palladium). Z kabelů lze získat kvalitní 

měď. Proto přinášejí zpracovatelům zajímavé finanční výnosy. [8] 

Lékařské přístroje skrývají utajené poklady. Zpětný odběr lékařských přístrojů je díky jejich 

rozměrům a váze dost náročný. Tyto přístroje obsahují kromě běţných kovů, také větší 

mnoţství vzácných kovů (zlato, stříbro, měď, palladium apod.). [4] 

 

4.7.3 VYUŢITÍ ELEKTROODPADU 

Suroviny získané z recyklace elektroodpadů jsou vyuţívány ve všech zpracovatelských 

odvětvích. Plast je zpracováván na další výroby. Sklo se dále vyuţívá ve sklárnách, nebo  

při výrobě technického skla. Kovy a vzácné kovy jsou bohatým zdrojem surovin pro další 

výrobu. Jejich těţba je finančně náročná a zatěţuje ţivotní prostředí více neţ jejich recyklace.  

 

Zvláštní vyuţití recyklovaného kovu ze starých počítačů, mobilních telefonů a televizí 

předvedli pořadatelé Zimních olympických her v kanadském Vancouveru. Na výrobu medailí 

pouţili drahé kovy získané ze zpětného odběru a následné recyklace vyřazené elektroniky. 

Společnost Tech Resources Ltd., která byla výhradním dodavatelem materiálu na výrobu 

medailí, uvedla, ţe bylo zpracováno 6,8 tun odpadů. Tyto medaile mají všichni úspěšní 

sportovci, kteří se zúčastnili olympijských her ve Vancouveru. Mezi ty šťastné patři i Martina 

Sáblíková a Lukáš Bauer. [4] 
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5. ZÁVĚR 

Ţijeme v době, pro kterou je typická nadprodukce. S tímto trendem jde ruku v ruce  

i narůstající objem nově vznikajících odpadů. Některý odpad lze však úspěšně recyklovat  

a znovu pouţít. Z toho důvodu se zpětně sbírá. Tento proces, včetně všech náleţitostí  

a povinných osob, je zakotven v Zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Jedná 

se o obaly, vozidla, baterie a akumulátory, minerální oleje, výbojky a zářivky, pneumatiky  

a elektrická a elektronická zařízení. Nakládání s pouţitými obaly je legislativně dáno 

Zákonem č. 477/2005 Sb., o obalech. 

Povinnost vybrat pouţité výrobky výše zmíněných kategorií po skončení jejich ţivotnosti 

mají jejich výrobci nebo prodejci. Legislativa jim však umoţňuje přenést tuto povinnost  

na třetí osobu, coţ je také v praxi nejvyuţívanější cesta zpětného odběru. Touto třetí osobou 

jsou firmy, provozující tzv. kolektivní systémy. Mezi nejznámější patří ELEKTROWIN, 

EKO-KOM  či ECOBAT. Tyto kolektivní systémy za úplatu sbírají vybrané výrobky 

zpětného odběru. 

Smysl zpětného odběru spočívá především v moţnosti znovu pouţít uţ jednou upotřebené 

materiály, čímţ se sníţí nároky na těţbu dalších surovin, coţ má pozitivní dopad na ţivotní 

prostředí. Nejúspěšněji lze recyklovat sklo, zde je úspěšnost aţ 100 %. Ale i u dalších 

materiálů má recyklace významný přínos, ať uţ jde o papír, plasty či elektrozařízení, která 

jsou mj. zdrojem vzácných kovů. 

Dalším pozitivem zpětného odběru je moţnost zabránit úniku toxických látek, coţ má opět 

pozitivní dopad na ţivotní prostředí.  

Zpětný odběr lze tedy zhodnotit jednou krátkou větou, vytrţenou z reklamních spotů  

EKO-KOMU: Má to smysl. 
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