
 

 

Příloha 1: Provozovatelé kolektivních systémů 

Provozovatelé kolektivních systémů se souhlasem pro zajištění financování nakládání 

s elektroodpady a historickými elektrozařízeními 

Kolektivní 
systém 

kontaktní údaje 

Skupiny elektrozařízení, pro které byl 
kolektivnímu systému vydán souhlas 
k nakládání a financování 

B2B B2C B2C-H 

ASEKOL,s.r.o.I
Č:27373231 
EČV:KH005/05-
ECZ 

Československého exilu 
2062/8,143 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                
IČ: 27248801 
EČV: 
KH002/05- EHZ 

Náměstí I.P.Pavlova 
1789/5, 120 00 Praha 
12,                               
e-mail:                       
web: 

5 5 5 

ELEKTROWIN
a.s.   
IČ:27257843 
EČV: 
KH001/05-ECZ 

Michaelská 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 

OFO-recycling 
s.r.o.               
IČ: 26871301 
K009/05-ECZ 

Pavlova 2624/29, 700 
30                      
Ostrava-jih                  
e-mail: tel. 596 790 433 

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

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

 

REMA     
Systém, a.s.  
IČ:64510263 
KH007/05-ECZ 

Velké kunratické 
1570/3a, 148 00    
Praha 4,                        
e-mail:                     
web:                 
tel:224 454 224         
fax 224 454 422 

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

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

3,8 



 

 

RETELA, s.r.o. 
IČ:27243753 
KH003/05-ECZ 

Neklanova 152/44, 128 
00 Praha 2,                  
e-mail:                    
web:                           
tel. 251 56 46 22,      
fax 224 910 383 

 

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

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

3,9 

BREN,s.r.o.   
IČ: 499725596 
K010/11-ECZ 

K Pasekám 4440,     
760 01 Zlín                
tel. 577009610 

2,6 2,6  

 

Zdroj: Seznam provozovatelů kolektivních systémů. [online]. [cit.2012-04-05]. Dostupné z 
WWW.www.mzp.cz/...systemy.../OODP-
seznam_provozovatelu_koleknivnich_systemu-20111201.pdf. 

Vysvětlivky: 

B2B-financování nakládání s elektrozařízeními, která nejsou 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 

Skupiny elektrozařízení:

1. Velké domácí spotřebiče   

2. Malé domácí spotřebiče 

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační technologie 

4. Spotřebitelská 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 

 



 

 

Příloha 2: Struktura nakládání s komunálním odpadem v ČR vztažená k celkové produkci 
komunálních odpadů [%],2003-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 3: zák. č.185/2001 Sb. v platném znění - Způsoby odstraňování odpadů 

ZPŮSOBY ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ 

Kód      Způsob odstraňování odpadů 

D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) 

D2 Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů 
v půdě apod.) 

D3 Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, 
solných komor nebo prostor přírodního původu apod.) 

D4 Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo 
kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.) 

D5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do 
oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od 
okolního prostředí apod.) 

D6 Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů 

D7 Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno 

D8 Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 
produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z 
postupů uvedených pod označením D1 až D12 

D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž 
konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují 
některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, 
sušení, kalcinace) 

D10 Spalování na pevnině 

D11 Spalování na moři 

D12 Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) 

D13 Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z 
postupů uvedených pod označením D1 až D12 

D14 Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich 
odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13 

D15 Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených 
pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě  
vzniku odpadu před shromážděním potřebného množství) 



 

 

Příloha 4: Grafy ČSÚ za rok 2010 

 

 



 

 

Příloha 5 Vybrané způsoby nakládání s odpady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


