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ANOTACE 

Tato práce se zabývá efektivností červených kontejnerů. V teoretické části je definován pojem 

„odpadní elektrická a elektronická zařízení“. Dále jsou zde zmíněny evropské směrnice, 

složení elektroodpadu. Rovněž je zde popsán systém sběru elektroodpadu a situace v dané 

oblasti v sousedních zemích. V praktické části jsou nejdříve zkoumány výsledky sběru 

elektroodpadu ze strany kolektivních systémů. Následně jsou zaznamenány výsledky 

dotazníkového šetření, které se týká využívání červených kontejnerů obyvateli Ostravska a 

Opavska.  

 

Klíčová slova 

Elektroodpad, červený kontejner, kolektivní systém, směrnice 2002/96/EC 

 

SUMMARY 

This thesis occupies with efficiency of red containers. In theoretical part there is term “waste 

electrical and electronic equipment” defined. Also European directives and composition  

of electro waste is mentioned. Then a collection system of electro waste and situation  

in neighbour states is described. In practical part there are results of WEEE collection  

by collective systems explored. Afterwards there are results of questionnaire survey entered. 

The survey concerned utilization of red containers by citizens of Ostravsko and Opavsko. 
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1. ÚVOD 

 

Pro 21. století je typický rychlý rozvoj technologií, velký pokrok je však pozorovatelný  

i v likvidaci elektrospotřebičů a elektrotechnických výrobků. Spotřebitelé nenakupují 

elektrozařízení jen kvůli původní funkci, ale i podle toho, jakou novou technologii tento 

produkt nabízí, důležité jsou trendy. Výrobci elektrozařízení už nevyrábějí z tak kvalitních 

materiálů, protože technologie se rychle mění a jsou důležitější, než celková životnost 

výrobku. Elektrozařízení jsou konstruována na životnost přibližně pěti let. Vyskytují se 

výjimky, kde výrobce životnost výrobků garantuje zárukou, tyto spotřebiče jsou však 

podstatně dražší. 

Největší technický a konstrukční posun je zjevný ve sféře elektrotechniky. A to především  

ve výpočetní technice, sféře mobilních telefonů, fotoaparátů a televizorů. Spotřebitelé mají 

tendenci kupovat stále novější zařízení, která mají více funkcí. Hlavně mladí lidé rádi kupují 

nejnovější elektrozařízení, protože chtějí jít s dobou a být stále „in“. 

S rostoucí produkcí elektrozařízení jde ruku v ruce i narůstající objem elektroodpadu. Jeho 

množství ročně narůstá o 3 – 5%, občan EU jej vyprodukuje cca 17 – 20 kg za rok. 

Charakteristickým znakem elektroodpadu je obsah rozličných materiálů včetně nebezpečných 

látek. Z tohoto důvodu je důležité zabývat se otázkou efektivního sběru, opětovného využití a 

likvidace elektroodpadů. Česká republika je členem Evropské unie, která vydává různé 

směrnice na ochranu životního prostředí. Nejinak je tomu i v oblasti nakládání 

s elektroodpadem. Tyto směrnice jsou zapracovány do Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

dalších norem České republiky. Smyslem těchto nařízení je motivovat výrobce, aby vyvinuli 

takové technologie, které budou bezodpadové, a recyklovali materiály použitých výrobků. 

Výrobci by měli zajistit zpětný odběr elektrozařízení. Tuto povinnost výrobci plní 

prostřednictvím kolektivních systémů. Elektroodpad se sbírá různými způsoby. 

Cílem této práce je zjistit efektivnost sběru drobného elektroodpadu do stacionárních 

červených nádob, které jsou průběžně instalovány od roku 2007. Součástí této práce je také 

monitoring sběru elektroodpadu ve střední Evropě. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

V této části je objasněn pojem elektroodpad, jeho složení, obsah škodlivých a vzácných 

složek. Rovněž jsou zde popsány alternativy sběru drobného elektroodpadu. 

2.1CHARAKTERISTIKA ELEKTROODPADU 

Pojem elektroodpad (EO), stejně jako předpisy a požadavky na výrobu, produkci,  

prodej, sběr, recyklaci a zpětné využití elektrozařízení (EEZ), jsou zakotveny  

v Zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen odpadový zákon). Evropské směrnice týkající 

se elektrozařízení jsou implementovány do vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání 

s elektrozařízeními a elektroodpady. V odpadovém zákoně se této problematice věnuje celý 

osmý oddíl odpadového zákona, nazvaný „Elektrická a elektronická zařízení“. 

V §37 g je definováno elektrické/elektronické zařízení jako „zařízení, jehož funkce závisí 

na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu  

a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé 

ze skupin uvedených v příloze č. 7 tohoto zákona a které je určeno pro použití  

při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud,  

s výjimkou zařízení určených výlučně pro účely obrany státu“(Odpadový zákon). 

Elektroodpad je definován jako „elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně komponentů, 

konstrukčních dílů, spotřebních dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení.“ 

Opětovné použití znamená dle odpadového zákona „použití zpětně odebraného nebo odděleně 

sebraného elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího 

přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny“ (Odpadový zákon). 

Zpracování elektroodpadu jsou dle odpadového zákona „jakékoli operace prováděné 

po převzetí elektroodpadu do zařízení ke zpracování elektroodpadu za účelem jeho 

dekontaminace, demontáže, drcení, využití nebo přípravy na odstranění nebo jakákoli jiná 

činnost provedená s cílem využití nebo odstranění elektroodpadu“ (Odpadový zákon). 

Elektrozařízení pocházející z domácností jsou definována jako „použitá elektrozařízení 

pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad  

od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.“ 
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Zpětný odběr elektrozařízení představuje „odebírání použitých elektrozařízení pocházejících 

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

Oddělený sběr elektroodpadu je charakterizován jako „odebíraní použitých elektrozařízení 

nepocházejících z domácností od konečných uživatelů na místě k tomu výrobcem určeném“ 

(Odpadový zákon). 

Elektroodpad je složen z různých materiálů, které mají různá skupenství, jak pevné, tak 

kapalné, nebo plynné. Přesné složení elektroodpadu nelze jednoznačně určit, protože každý 

elektroodpad má různé materiálové zastoupení. Elektroodpad je tvořen výrobky, které už 

nejsou schopny plnit funkci, pro kterou byly vytvořeny. A to z důvodu opotřebovanosti, či 

z důvodu nástupu nové generace daných výrobků. Vývoj v oblasti techniky jde rychlým 

tempem dopředu. Nové výrobky mají více funkcí, šetří energii a tím i životní prostředí. 

Nejvíce se tento trend projevuje v oblasti výpočetní techniky a mobilních telefonů, kde nejsou 

vyvíjeny jen komponenty, ale hlavně programy, které tvoří hlavní součást těchto výrobků 

(Brožová et al, 2008). 

V odpadovém zákoně jsou rovněž popsány povinnosti výrobce, nebo dovozce, který uvádí 

EEZ na náš trh. Jedná se zejména o správnou výrobu, distribuci, prodej, sběr, recyklaci a 

znovuvyužití materiálů, nebo celých dílů EEZ.  

Česká republika jako členská země EU musí plnit směrnice Evropského parlamentu a rady, 

Jednou z nich je směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 

(OEEZ, ang. WEEE – waste electric and electronical equipment), kterou o rok později 

nahradila upravená směrnice 2003/108/EC. V této směrnici je řešena otázka výroby, prodeje, 

sběru, recyklace a znovu využití OEEZ. Jsou zde zakotveny hlavní zásady, jak nejlépe a 

hlavně nejšetrněji k lidskému zdraví a životnímu prostředí (ŽP) by měli výrobci a distributoři 

pracovat s EEZ. 

Ve směrnici 2002/96/EC byly stanoveny následující klíčové cíle: 

- omezit ukládání EO na skládky,  

- zajistit bezplatný odběr EO producenty EEZ, 

- inovace EEZ s ohledem na prevenci vzniku EO a zvýšení možnosti jejich opětovného 

využití a recyklace, 

- zaměřit se na opětovné využití a recyklaci EO ve všech jeho kategoriích, 

- zajistit systém a zařízení pro zpětný odběr EO, 
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- zajistit vedení a financování systému zpětného odběru EO a nakládání s ním (Savage, 

2006). 

Mimo jiné je směrnicí definováno minimální množství sebraného elektroodpadu na osobu,  

a to 4 kg EO/osoba a rok. Úroveň sběru EO se napříč Evropou různí. V roce 2008 Česká 

republika jako jediná z nových členských států dosáhla (a dokonce i překročila) požadovanou 

hranici 4 kg EO na osobu a rok. Plnění toho závazku v členských zemích EU  

za rok 2010 je znázorněno v příloze č. 2. Při posuzování výsledků je nutné si uvědomit, že 

v jednotlivých členských státech je různá kupní síla – v ČR se v roce 2008 dostalo na trh  

cca 19 kg EEZ na osobu, zatímco na Slovensku jen asi 8,5 – 9 kg. Od toho se odvíjí i 

množství vybraného EO (Šepelová, Špůr, 2010). 

13. 8. 2012 vstoupila v platnost poslední verze této směrnice – 2012/19/EU, která musí být 

implementována do národních legislativ do 14. 2. 2014. Jsou v ní zahrnuta pravidla  

pro nakládání se solárními panely (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EC, 

2012). V rámci této směrnice jsou stanoveny úrovně sběru EO, kterých je nutno  

ve stanoveném časovém limitu dosáhnout. Takto stanovené cíle se posuzují buď  

podle množství EEZ, které bylo v předcházejícím roce uvedeno na trh (POM – put on 

market), nebo podle elektroodpadu, vyprodukovaného v konkrétním roce (GEN). Limity  

pro ČR jsou od roku 2016 stanoveny na úroveň 40 %, od roku 2021 lze volit metodu 

odvozování, v případě POM je minimální úroveň sběru EO stanovena na 65 %, v případě 

GEN je to 85% (Vladík, 2012). Plnění těchto cílů je znázorněno na obr. 1. Další změnou, 

která plyne z novelizace směrnice, je zakomponování odpadních solárních panelů do skupiny 

spotřební elektroniky, a to s platností od roku 2014. Od roku 2018 by pak měl být počet 

skupin elektroodpadu redukován na šest, srovnání členění před a po roce 2018 je znázorněno 

v příloze č. 3 (Pavlíček, 2012). 

Evropský parlament si rovněž uvědomuje přítomnost nebezpečných složek v EEZ. Proto 

vydal Směrnici 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek  

v elektrických a elektronických zařízeních (tzv. RoHS z anglického „Restriction of the use 

of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment“). Tato směrnice řeší 

používání nebezpečných látek při výrobě EEZ. Zakazuje používat při výrobě těžké kovy 

(např. kadmium, olovo, rtuť – s jistými definovanými výjimkami), šestimocný chrom, 

polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenylethery (PBDE). Tato směrnice platí 

pro všechny členské státy od 1. července 2006 (Official Journal of the Europen Union, 2003). 
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Obrázek 1 Plnění cílů sběru OEEZ v ČR. Zdroj: Odpadové fórum, 5/2012. 

 

2. 2 NEBEZPEČNÉ SLOŽKY ELEKTROODPADU 

Elektrozařízení je složeno z mnoha různých využitelných, ale i nebezpečných materiálů. 

Nebezpečné materiály se vyskytují v deskách tištěných spojů, monitorech počítačů, chladicích 

zařízeních, bateriích (nikl-kadmiové, rtuťové, olověné, lithiové), zářivkách či výbojkách. 

Jedná se o kadmium, olovo, šestimocný chrom, rtuť, polybromované bifenyly a 

polybromované difenylethery. Směrnice Evropského parlamentu 2002/95/ES zakazuje tyto 

látky používat. V případě, že neexistuje alternativní materiál, je omezeno jejich používání. 

Mimoto elektrozařízení obsahuje i jiné nebezpečné látky, které nejsou zakázány používat, 

např. arzen, selen, beryllium, nikl, antimon, zinek, kobalt, brom, chrom ad. (Official Journal 

of the Europen Union, 2003). 

Nejdůležitější při odstraňování nebezpečných látek z elektrozařízení je ruční demontáž.  

Při demontáži elektrozařízení se odstraní části, obsahující nebezpečné látky. Tyto části se 

předávají specializovaným firmám k dalšímu zpracování.  

Kadmium -  náleží do skupiny těžkých kovů. Má nízkou teplotu tání. V přírodě se vyskytuje 

v rudách, které obsahují sulfidy zinku a olova. Používá se k výrobě železných plechů, které 

chrání před korozí. Přidává se při výrobě plastů jako stabilizátor. V elektroodpadu se 

nejčastěji vyskytuje v alkalických akumulátorech, kde tvoří součást elektrody. Kadmium je 

toxické a nebezpečné. Při dlouhodobém působení na lidský organismus má karcinogenní 

účinky (Krištofová, 2005). 
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Olovo – rovněž patří mezi těžké kovy, jedná se o šedostříbrný měkký kov s nízkou teplotou 

tání. V elektrozařízeních se vyskytuje v pájkách, dále např. jako příměs do skel ve výrobě 

obrazovek, v slitinách jiných kovů. Nejrozšířenější využití má ve výrobě autobaterií. Olovo je 

nebezpečný jed, který se kumuluje převážně v kostech. Může mít karcinogenní účinky. 

Nepříznivě působí na činnost jater, ledvin, svalů, cév a nervového systému. Snadno se 

dostává do životního prostředí, kde se hromadí a má negativní vliv na vývoj fauny a flory 

(Krištofová, 2005). 

Rtuť- je těžký kov, který se používá při výrobě zářivek, rtuťových spínačů, teploměrů, 

barometrů či baterií. Rtuť je těkavá kapalina s velkou hustotou. Snadno přechází do potravin. 

Akumulují ji zejména ryby, protože je rozpustná v tucích. Rtuť má toxické účinky  

na nervovou a trávicí soustavu, imunitní systém, plíce, játra, pokožku i oči (Mercury and 

Health, 2012). 

Chrom – je těžko tavitelný kov. Používá se nejčastěji v metalurgickém průmyslu - legování 

oceli, galvanická úprava povrchu kovu. Vyskytuje se ve sloučeninách ve skupenství 

dvojmocném, trojmocném a šestimocném. Šestimocná varianta je oxidační činidlo odpovědné 

za toxicitu, karcinogenitu a mutagenitu chromu. Soli šestimocného chromu ve vodě způsobují 

poleptání. Při vnitřním užití může způsobit šok a smrt (Krištofová, 2005). 

Polybromované bifenyly a polybromované difenylethery – skupina nebezpečných 

brómovaných organických látek, které jsou evropskou legislativou omezeny a zakázány. Jde  

o zpomalovače hoření, využívané do různých komponentů elektrozařízení (elektronické 

obvody, přísady do plastů). Tyto látky nejsou rozpustné ve vodě, ale snadno se rozpouští 

v organických rozpouštědlech. Ohrožují zdraví lidí a zvířat a negativně působí na životní 

prostředí, kde se snadno hromadí. Polybromované bifenyly a difenylethery jsou perzistentní 

látky. Jsou obsaženy v okolním prostředí nebo potravinách, hlavně v rybách, kde se ukládají 

v tucích. Potravinovým řetězcem se dostávají do krve lidí a negativně ovlivňují jejich zdraví. 

„Tyto látky mohou vyvolat dráždění pokožky a očí. V lidském těle se ukládají zejména  

v tukových tkáních a mohou způsobit poškození jater, poruchy štítné žlázy. Zvyšují 

pravděpodobnost vzniku rakoviny jater a narušují vývoj plodu v těle matky.“(Polybromované 

difenylethery (PBDE) v potravinách, 2011). Studie prokázaly špatný vliv PCB v těle matek  

na vývoj dítěte v prenatálním stadiu. Tyto děti zaostávají za ostatními a mají snížené IQ a 

„horší krátkodobou verbální paměť“ (Šuta, 2003).  
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Nebezpečné látky se používaly a používají v chladící technice. Do nedávna se používaly 

při výrobě chladící techniky látky, které nenávratně poškozují ozonovou vrstvu země. Jedná 

se o: 

1)  chlorfluoruhlovodíky (CFC) - nejnebezpečnější látky, které poškozují stratosférický ozon.  

2) hydrochlorfluoruhlovodíky (HCFC) - jsou méně nebezpečné, pět až padesátkrát méně 

poškozují ozonovou vrstvu než CFC. Chladící zařízení, která byla vyrobena do roku 2000, 

mohou obsahovat chladivo HCFC. V tomto případě je možno dle platné evropské legislativy 

používat tyto látky k servisování chladících zařízení, a to až do roku 2014 (Archrer, 2011). 

2. 3 VZÁCNÉ SLOŽKY ELEKTROODPADU 

Z elektroodpadu lze získat cca 40 % kovů, největší zastoupení mají železné kovy a měď. Ta – 

spolu s dalšími, jako např. cín, hliník, olovo, nikl či molybden -  patří do skupiny neželezných 
kovů. 

Drahé kovy (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) jsou obsaženy hlavně v deskách 
tištěných spojů, kde tyto kovy plní různé funkce, dané jejich fyzikálními vlastnostmi. 

Zlato se používá k pozlacení pinu na procesoru, na kontakty slotu paměťových modulů i 

jinde, kde se využívá jeho elektrické vodivosti a k ochraně proti korozi.   Stříbro je používáno 

v bateriích i v kontaktech na tištěných deskách. Platina, rhodium a palladium je rovněž 

obsažena v tištěných spojích. 

Další skupinou kovů, obsažených v EO, jsou vzácné kovy. Do této skupiny patří např. selen, 

tellur, iridium, rtuť, tantal či wolfram (Fiala, 2012, Hrabal, 2013). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o suroviny, jejichž zdroje jsou na planetě Zemi omezené, je 

důležité získaný elektroodpad důsledně zpracovávat. Aby nedocházelo ke ztrátám či 

zbytečnému poškození drobných součástek obsahujících vzácné složky, je zapotřebí rozebírat 

elektroodpad nejdříve manuálně. Až následně je možno využít stroje. Proces zpracování 

elektroodpadu je zachycen na schématu v příloze č. 5. 

Smysl využití kovů obsažených v EO podtrhují data uvedená v tab. 1, která představují 

množství vybraných vzácných či běžných kovů potřebných pro výrobu 1 ks mobilního 

telefonu či počítače, resp. laptopu a celkové množství těchto kovů pro výrobu těchto 

elektrozařízení, prodaných v roce 2007, tedy 1200 milionů mobilních telefonů a  

255 milionů počítačů a laptopů (Meskers et al, 2009). 
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Tabulka 1 Průměrný obsah kovů v mobilních telefonech a PC, resp. laptopech. 

 Mobilní telefony PC a laptopy 

Kov Mg na ks Celkem (t) Mg na ks Celkem (t) 

Stříbro 250 300 1000 255 

Zlato 24 29 220 56 

Palladium 9 11 80 20 

Měď 9 000 11 000 500 000 128 000 

Kobalt* 3 800 4 500 65 000 6 500** 

Zdroj: Meskers et al, 2009, str. 1132. Upraveno autorkou. 

* Za předpokladu, že všechny baterie jsou typu Li-on 

** z 1000 laptopů 

V současné době lze pomocí pokročilých technologií, využívajících vhodných rozpouštědel a 

hutí, získat až 95 % obsahu kovů ze zpracovávaného elektroodpadu. Bohužel se jedná  

o nákladné technologie, stále se tudíž hojně využívá levnějších procesů – např. loužení 

kyselinami. Tyto ekologicky nešetrné procesy se používají zejména v rozvojových zemích, 

v neodpovídajících pracovních podmínkách. Zabránit takovému nakládání s EO je jedním 

z cílů Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich 

zneškodňování (The Economist Newspaper, 2013).  

2. 4 SBĚR ELEKTROODPADU 

V evropské směrnici o OEEZ je stanovena povinnost zpětně odebrat minimálně 4 kg EO  

na osobu a rok. Tento limit je platný do roku 2015. V letech 2016 – 18 vstoupí v platnost 

odebrat 45% EEZ, která vstoupila na trh členského státu EU, přičemž se kalkuluje celková 

hmotnost sesbíraného EO a průměrná hmotnost vstoupivších EEZ za poslední 3 roky.  

Od roku 2019 se množství sebraného EO zvýší na 65 %. Alternativně si členský stát může 

zvolit variantu sběru 85 % EEZ, která byla v tomto státě vyrobena (Savage, 2006). Česká 

republika spolu s dalšími novými členskými státy EU si vyžádala odklad, viz výše. 

Efektivnost sběru EO z ekologického hlediska byla potvrzena studií, kterou zpracovala  

pro ASEKOL firma MT KONZULT. Firma provedla analýzu nákladů na sběr EO (náklady  

na dopravu, zpracování atd.) a jeho přínosu (zisk vzácných surovin, zamezení vzniku 
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odpadních vod či nebezpečného odpadu atd.). Výsledek studie jednoznačně potvrdil 

významný přínos pro životní prostředí. Příklady jsou uvedeny v tab. 2 (Pomykal, 2012). 

Tabulka 2 Přínosy zpětného odběru vybraných EEZ pro životní prostředí. 

Kategorie Jednotka Notebook  

1 ks 

Tiskárna  
1 ks 

Mobil  

100 ks 

Drobné EEZ 
1 kg 

Úspora energie MJ 369 133 1710 87,3 

Úspora vody l 392 186 2340 92,6 

Snížení produkce 
odpadů 

kg 5,8 1,6 24,8 1,5 

Snížení emisí 
skleníkových plynů 

kg CO2ekv. 25,5 2,1 122 4,5 

Zdroj: Odpadové fórum, 5/2012, str. 18. Upraveno autorkou. 

Povinnost postarat se o elektrická zařízení po ukončení jejich životního cyklu se vztahuje 

podle odpadového zákona na výrobce a dovozce. Tato povinnost spočívá v zajištění zpětného 

odběru, odděleného sběru, vhodného zpracování, využití a odstranění. Uzákoněna byla  

13. srpna 2005 novelizací odpadového zákona (novela č.7/2005 Sb.)Z novely plyne mimo jiné 

povinnost sběru elektroodpadu. Pro výrobce/dovozce by bylo prakticky nemožné splnit tuto 

svoji zákonnou povinnost. Z tohoto důvodu nejvýznamnější výrobci založili kolektivní 

systémy, které tyto povinnosti přebírají. 

Důležité pro sběr elektrozařízení je vytvořit hustou sběrnou síť. Praxe ukazuje, že čím 

dostupnější jsou sběrná místa, tím více lidí je ochotno třídit odpad. Tuto sběrnou síť spravují 

kolektivní systémy. Skládá se převážně ze sběrných dvorů, mobilních svozů, konečných 

prodejců a servisů elektrozařízení a nádob na sběr. Pro efektivnost sběru je důležitá i 

informovanost obyvatelstva o nutnosti a prospěšnosti třídění elektroodpadu. Povinnost 

vzdělávání mají kolektivní systémy, které pořádají různé akce mající za cíl zviditelnit sběrná 

místa a ukázat prospěšnost třídění a znovu využití elektroodpadu (Odpady.ihned.cz, příloha 

č.2/2010). Seznam kolektivních systémů působících v České republice je uveden v tabulce 3. 
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Tabulka 3Kolektivní systémy, které schválilo MŽP 

KOLEKTIVNÍ SYSTÉM 

SkupinyEEZ, pro které mají KS souhlas s financováním a 

nakládáním  

B2B B2C B2C-H 

ASEKOL s.r.o. 3,4,6,7,8,9,10* 3,4,6,7,8,9 3,4,7 

ASEKOL Solar s.r.o. 4a, 4b 4a, 4b  

EKOLAMP s.r.o. 5 5 5 

ELEKTROWIN a.s. 1,2,6 1,2,6 1,2,6 

OFO – recycling s.r.o. 1,2,3,4a,6,7,8,9,10 1,2,3,4a,6,7,8,9,10 
 

PV Recovery, s.r.o. 4b 4b  

REMA PV Systém,a.s. 4a, 4b 4a, 4b  

REMA Systém, a.s. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 3,8 

RETELA s.r.o. 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. 2,6 2,6 
 

Zdroj: http://www.mzp.cz/cz/kolektivni_systemy_oeez. Upraveno autorkou. 

B2B-  financování nakládání s elektrozařízením, které není určeno pro domácnost 

B2C-financování nakládání s elektrozařízením určeným pro domácnosti bez oprávnění zajišťovat financování 

nakládání s historickým elektrozařízením 

B2C-H – financování nakládání s historickým elektrozařízením pocházejícím z domácností 

* Skupiny elektroodpadu, stanovené v příloze č. 7, Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, viz příloha č. 3 

 

2.4.1Sběrná síť 

SBĚRNÉ DVORY 

Jedná se o sběrná místa, provozovaná obcemi a určená k ukládání odpadů, které nepatří  

do popelnic. Jde například o nebezpečné odpady nebo velkoobjemové odpady. Rovněž jsou 

zde místa pro zpětný odběr elektrozařízení. Každý obyvatel obce může při předložení 

občanského průkazu odevzdat v místě svého bydliště odpad bezplatně. Tyto sběrné dvory 

spolupracují s kolektivními systémy. Alternativní variantou jsou sběrná místa, která jsou 

méně náročná na provoz – jejich provoz nevyžaduje souhlas krajského úřadu. Obě varianty 

musí být dobře přístupné jednak lidem, jednak nákladním automobilům (Procházka, 2013). 

Ve sběrných dvorech skončí až 78 % vysloužilých elektrozařízení (Šepeĺová, Špůr, 2010). 

MOBILNÍ SVOZY 

Tyto svozy jsou pořádány obcemi, a to většinou dvakrát do roka, při jarním a podzimním 

úklidu. Obce stanoví místa, kde budou přistaveny kontejnery na sběr odpadů. O tomto 
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mobilním sběru jsou obyvatelé obcí předem informováni. Jedná se většinou o pětidenní akce. 

Obce touto akcí chtějí omezit vznik černých skládek, které v tomto období rostou. Tento 

způsob nakládání s vysloužilým EEZ je spojen s náklady na sběr a svoz. Obec může ale i 

získat finanční odměnu od KS za určitý objem a kvalitu odevzdaného OEEZ. Dle průzkumu 

pokrývají KS cca 22 % nákladů na sběr a svoz OEEZ, zpracování financují celé. Jedná se  

o údaje za rok 2011 a první pololetí 2012 (Procházka, 2013). 

KONEČNÍ PRODEJCI 

Koneční prodejci elektrozařízení mají zákonnou povinnost převzít od zákazníka stejný nebo 

podobný typ výrobku, který mu prodali. Tato možnost je využívána zákazníky hlavně 

při nákupu elektrozařízení větších rozměrů (pračka, lednice, televize, sporák apod.) Koneční 

prodejci spolupracují s kolektivními systémy, které jim zajistí kontejnery a nádoby  

na elektroodpad a zpětný odběr elektrozařízení (Procházka, 2013). 

2.4.2 Kolektivní systémy 

ASEKOL s.r.o. 

KS ASEKOL s.r.o. je nezisková společnost, která přebírá zodpovědnost zpětného odběru  

za výrobce a dovozce. Spolupracuje s obcemi, městy, a to hlavně se sběrnými dvory, 

s prodejci a servisy, kterým zajišťuje nádoby na sběr, odvoz kompletního elektrozařízení, 

následné zpracování a recyklaci. Všechny tyto služby financuje z příspěvků výrobců a 

dovozců. 

Společnost byla založena v červenci 2005 firmami, které se zabývají výrobou a distribucí 

spotřební elektroniky, kancelářské, telekomunikační a výpočetní techniky. 

Pro posílení efektivnosti sběru pořádá společnost ASEKOL různé sběrné akce a programy, 

které jsou zaměřeny na osvětu obyvatelstva. Mnoho aktivit je směřováno na děti a mládež, 

např. VĚNUJ, MOBIL - POMŮŽEŠ ZEMI!, MUZEUM SPOTŘEBIČŮ či Recyklohraní 

(PROJEKT VĚNUJ MOBIL, 2013, Odpady str.18 2/2010, Recyklohraní, 2010). 
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Obrázek 2Nádoby na drobný elektroodpad. Zdroj: Asekol, Ecobat. 

 

REMA Systém, a.s. 

KS REMA Systém, a.s. se snaží sbírat těžce získatelný elektroodpad (mobilní telefony), a to 

prostřednictvím projektu „Přineste starý mobil - podpořte strážce pralesa“. Cílem projektu je 

ochrana goril nížinných, které jsou ohrožovány těžbou tantalu, který je používán k výrobě 

kondenzátorů mobilních telefonů, ale taky dalších elektronických zařízení. 

 

 

Obrázek 3 Nádoba na sběr mobilů. Zdroj: REMA Systém. 
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Další projekty KS REMA Systém jsou například „Buď líný“ (odvoz starých 

elektrospotřebičů), Zelená firma, Zelená obec či Zelená škola. Všechny programy mají 

usnadnit odkládání starých elektrospotřebičů na snadno dostupných místech (ve školách, 

v zaměstnání, ve veřejných prostorách). 

Další zajímavý projekt KS Remy je „TrashMade“, který spojuje elektroodpad s designem. 

Tento projekt byl uveden roku 2009 v Praze na akci s názvem Designblok. Zde uvedly své 

návrhy tři mladé designérky Anna Kozová, Linda Čihařová a Jana Krovová. Jejich práce byly 

nominovány na Ceny Grand Design 2009. Nominace se týkala sedmi kategorií, které byly 

ohlášeny 17. 12. 2009. Při výrobě různých předmětů designérky využívají přímo součástky 

elektrozařízení a různě je upravují. Tvoří různé výrobky, které prezentují na různých 

společenských akcích a prodávají je na http://www.trashmade.cz/. Na obrázku 4 je 

znázorněna ukázka takového výrobku. Každý z těchto výrobků má svůj „rodný list“, kde je 

napsáno z čeho byl vyroben. Rema v tomto projektu spolupracuje s chráněnými dílnami 

(REMA Systém, a.s., 2013). 

 

 

Obrázek 4 Ukázka výrobku z elektroodpadu. Zdroj: www.trashmade.cz 

 

ELEKTROWIN, a.s. 

KS Elektrowin , a.s. se snaží co nejvíce rozšířit sběrnou síť tak, aby efektivita zpětného 

odběru elektrozařízení byla co nejvyšší. Prvním místem zpětného odběru KS Elektrowinu se 
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stalo MŽP, kde byl dne 22. 12. 2005 umístěn kontejner na malé domácí elektrospotřebiče 

(eWin, 2006). 

 

 

Obrázek 5 Kontejner na malé elektrospotřebiče. Zdroj: archiv MŽP. 

 

KS se snaží pomoct provozovatelům sběrných dvorů, aby efektivněji ochránili a shromáždili 

elektrozařízení. Pro tento účel byl vyroben výměnný velkoobjemový kontejner,  

tzv. Wintejner, určený ke sběru malých i velkých elektrospotřebičů, který je dodáván do 

sběrných dvorů, spolupracujích s KS Elektrowin. I tento kolektivní systém organizuje akce  

na propagaci třídění odpadů. Jednou z nich je projekt „Recyklujeme s hasiči“. V rámci tohoto 

projektu pomáhají hasiči rozšiřovat sběrnou síť zpětného odběru EEZ. Tyto sběry provádí 

hlavně menší obce, které mají do 1500 obyvatel, na jejichž území se nenacházejí sběrné 

dvory.  

Pro drobné elektrospotřebiče byly vyrobeny speciální malé kontejnery. V roce 2011 KS 

Elektrowin umístil do menších obcí bez sběrného dvora 150 těchto sběrných kontejnerů. Další 

aktivitou zaměřenou na zvýšení povědomí lidí o zpětném odběru EEZ je například akce 

nazvaná Putující kontejner. Je to akce založená na mobilním sběru, kdy mají občané možnost 

bezplatně odevzdat kompletní elektrospotřebič (Elektrowin - Výroční zpráva, 2011). 
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2.4.3 Problematika vykrádání elektroodpadu 

Stále a dlouhodobě trápí kolektivní systémy i zpracovatele elektroodpadu vykrádání 

elektrozařízení a následné předávání do sběrných dvorů nebo nádob v neúplném stavu. 

Takováto neúplná elektrozařízení nejsou podle odpadového zákona předmětem zpětného 

odběru, a proto je kolektivní systémy nemusí vzít k recyklaci a obec musí z vlastních peněz 

financovat nakládání s tímto mnohdy nebezpečným odpadem. Mimoto osoby, které 

takovýmto způsobem rozkrádají elektrozařízení, nedodržují postupy správného nakládání 

s elektroodpadem, což může vést k uvolnění nebezpečných látek do životního prostředí.   

Znehodnocené elektrozařízení již není ekonomicky rentabilní pro zpracovatele. Vybrané části 

elektrozařízení jsou bohaté na kovy, které je možno prodat ve sběrnách surovin. Takovému 

zacházení s elektroodpadem se snaží obce předcházet zejména lepším zabezpečením sběrných 

dvorů kamerovým systémem, či přítomností hlídačů. Sběrné dvory jsou vybavovány 

zařízeními na skladování elektroodpadu, např. E-domky. Další možností je kontrolní aktivita 

obcí, které dohlížejí na chod provozoven sběrných surovin a provádějí osvětu odpovědných 

pracovníků sběren (Zpětný odběr, 2012). 

2.5 SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH 

Intenzita sběru EO se v jednotlivých zemích liší. Ne všechny státy plní limit daný Evropskou 

komisí (4 kg na osobu a rok), jak je patrné z přílohy č. 2 – např. Rumunsko, Litva  

či Lotyšsko. ČR dosáhla v roce 2010 úrovně 5 kg EO na osobu a rok. Srovnání sběru EO 

v zemích střední Evropy je znázorněno v tab. 4. Z uvedených dat je patrný výrazný nárůst 

sebraného množství EO v zemích bývalého „východního bloku“. Obdobný nárůst lze 

vysledovat i v Rakousku. Vyšší sběr EO v zemích bývalého „západního“ bloku je mimo jiné 

důsledkem vyššího výskytu EEZ v domácnostech. 

 

Tabulka 4 Sběr elektroodpadu, v tunách. 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ČR 
  

32 043,8 44 613,6 56 642,9 52 118,6 

NĚMECKO 
 

709 787 517 469 642 287 772 773,3 722 566,7 

POLSKO 
 

5 211,7 10 280,2 36 488,6 101 390,9 106 557,7 

SLOVENSKO 3 533,3 8 309,3 14 329,6 19 076,5 21 914,7 21 360,3 

RAKOUSKO 18 953,5 61 378,5 61 581,6 73 207 74 785,4 72 946,6 

Zdroj: Eurostat. 
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2.5.1 Slovensko 

Slovensko patří do Evropské unie a musí respektovat směrnice Evropské rady, které od roku 

2003 nařizují zpětný odběr elektrozařízení. Odpadový zákon č. 223/2001 Z.z. byl v roce 2012 

novelizován zákonem č. 343/2012 Z.z., který vstoupil v platnost v lednu 2013 a do kterého je 

zakomponována evropská směrnice č. 98/2008. V § 3 odstavci 2 je stanoven cíl slovenského 

odpadového hospodářství v oblasti nakládání s elektroodpadem, a to zabezpečit dosažení 

zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadů z domácností minimálně na úrovni 4 kg 

na jednoho obyvatele za rok. Novelizovaná norma klade důraz na minimalizaci vzniku EO a 

jeho negativního dopadu na ŽP. Je v ní zakotvena povinnost v co možná nejvyšší míře 

využívat vzniklý EO jako zdroj druhotných surovin (Zpětný odběr, 2013). Otázku 

elektroodpadu řeší přímo nařízení vlády Slovenské republiky č. 388/2005 Z.z., ve kterém jsou 

stanoveny limity pro zhodnocení elektroodpadů, pro opakované použití a recyklaci 

komponentů, materiálů a látek. Dle odpadového zákona mají výrobci a dovozci povinnost 

zajistit sběr, svoz, recyklaci a opětovné použití materiálů (Právne predpisy, 2013). 

Na Slovensku existuje v současnosti 18 kolektivních systémů, které zabezpečují plnění 

povinnosti výrobců elektrozařízení.  

Jsou to: 

ASEKOL SK s.r.o. 

ECO SYSTEM s.r.o. 

E-cycling, s.r.o. 

EKOLAMP Slovakia – združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky 

ELEKOS 

ELKOMIN - EEE Producer´s Association 

ENVIDOMZdruženie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu 

EnviLine, s.r.o., 

ENVI-REK, a.s. 

ESP Enviroservise s.r.o. 

ETALUX-Združenie výrobcov a dodávateľov svetelnej techniky 

GREEN COMPANY, s.r.o. 

LIMIT RECYCLING SLOVAKIA, a.s. 

NATUR-PACK, a.s. 

NOWAS s.r.o. 

SEWA, a.s. 
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SLOVMAS, a.s. 

ZEO Slovakia s.r.o. (Register kol. organizácií, 2013) 

KS Asekol ČR spolupracuje s KS ASEKOL Slovensko, kterému se snaží předat získané 

zkušenosti se sběrem elektrozařízení z České republiky. KS ASEKOL Slovensko funguje  

od ledna 2011. Tato organizace vznikla na podnět klientů českého KS Asekol, kteří chtěli mít 

stejné služby i na Slovensku, např. různé vzdělávací programy pro děti, sběrné nádoby  

(e-boxy) či rozsáhlou sběrnou síť (Zpětný odběr, 2011). 

Na Slovensku je vytvořeno koordinační centrum sběru elektroodpadů, které má za úkol 

zmapovat situaci sběru elektroodpadů. Jeho cílem je zdokonalení systému sběru a ekologické 

recyklace elektroodpadů, který se buduje na Slovensku od roku 2005. Toto koordinační 

centrum spolupracuje s registrovanými kolektivními systémy. Centrum rovněž informuje 

občany Slovenska o nekalých praktikách osob, které se vydávají za organizace, které podle 

zákona shromažďují elektroodpad. MŽP Slovenské republiky doporučuje odevzdat 

elektrospotřebiče přímo do sběrného dvora, nebo při mobilních sběrech (Výzva envirorezortu 

k nakladaniu s elektroodpadom, 2012). 

2.5.2 Německo 

V Německu sběr EO obstarává veřejná správa, producenti EEZ a soukromá organizace  

pro sběr a třídění s vládním pověřením – EAR Stiftung. Výrobci a dovozci EEZ musí být  

od 24. 11. 2005 u této organizace zaregistrováni, pokud chtějí své zboží umístit na německý 

trh. Tato registrace má zajistit zodpovědnost výrobců/dovozců za recyklaci a likvidaci EO  

dle platné německé legislativy (tzv. ElektroG 2005 – zákon, řídící prodej, zpětný odběr a 

ekologické nakládání s EEZ z roku 2005).  

Jak je patrné ze schématu znázorněného na obrázku 6, producent EEZ působící na německém 

trhu má 3 možnosti, jak se zapojit do zpětného odběru: může vytvořit vlastní systém 

specializovaný pro svou vlastní značku, případně bude v rámci svého systému odebírat 

jakýkoliv produkt nebo se může zapojit do kolektivního systému (KS). V prvních dvou 

případech musí uzavřít smlouvu s firmou specializovanou na recyklaci/zpracování EO  

(ve schématu: ESPs). V případě členství v KS toto obstarává sám kolektivní systém. 
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Obrázek 6 Systém zpětného odběru EO v Německu. Zdroj: e-wasteGermany. 

V Německu působí jen jeden kolektivní systém, zaměřený na zářivky a úsporné žárovky - 

LightcycleRetourlogistikundServiceGmbH. Ostatní EO se odnáší na sběrná místa. 

V současnosti se testuje možnost umisťovat  v některých lokalitách  drobný 

elektroodpad do žlutých kontejnerů určených pro plasty  (viz obrázek 7). Získaný 

odpad se následně separuje na třídicích linkách. EO je v Německu rozdělený  

do 5 skupin – CG1 – velké domácí spotřebiče a automaty, CG2 – lednice a 

mrazáky, CG3- ICT a spotřební elektronika, CG3 – výbojky, CG5 -  ostatní EO 

(Deubzer, 2011). 

 

Obrázek 7 Žlutý kontejner pro plasty a drobný elektroodpad v Lipsku. Zdroj: Savage, 2006. 
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2.5.3 Rakousko 

V Rakousku se zpětný odběr řídí nařízením o starých elektrozařízeních, německy 

Elektroaltgeräteverordnung EAG-VO, který vešel v platnost 13. 8. 2005. Koneční prodejci a 

výrobci EEZ, působící na rakouském trhu, mají povinnost zaregistrovat se  

u Umweltbundesamt (UBA). Své výrobky musí označit symbolem přeškrtnuté popelnice, 

každý rok posílají UBA reporty o EEZ, která vstoupila na rakouský trh. Obchodníci, jejichž 

prodejní plocha je větší než 150 m2, musí dodržovat pravidlo „Jeden nový za jeden starý 

spotřebič“. Dohlížející společností s vládní licencí je Elektroaltgeräte Koordinierungstelle 

AustriaBmbH (EAK). Má za úkol koordinovat kolektivní systémy.  

V Rakousku je zpětný odběr rozdělený do 5 skupin: velké spotřebiče (o délce hrany > 50 cm 

– pračky, myčky), chladící zařízení (mrazáky, lednice, klimatizace), obrazovky (monitory, 

notebooky, televizory), malé spotřebiče (o délce hrany < 50 cm – rádia, fény, kávovary, PC) a 

výbojky. Ke sběru EO slouží obecní sběrná místa (pro domácnosti) a regionální sběrná centra 

(pro výrobce a prodejce EEZ). Rovněž zde fungují mobilní sběry. Ve Vídni proběhl pilotní 

projekt na sběr drobného EO do kontejnerů v domech, ale pro svou vysokou finanční 

nákladnost nevešel do praxe.  Podobně jako v ČR i zde proběhla akce zaměřená na sběr 

starých mobilů, a to prostřednictvím obálek distribuovaných do domácností. V letech 

2005 – 2009 bylo takto vybráno více než 1,5 milionů starých mobilů (Tesar, 2011). 

2.5.4 Polsko 

Zacházení s elektroodpadem podléhá Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym z roku 2005, novelizované v roce 2008. Za odložení EO na místa k tomu 

neurčená je možno dostat pokutu ve výši 20 – 5000 PLN (120 – 30 000 Kč). Prodejci jsou 

povinni při prodeji nového EEZ přijmout tentýž starý (pravidlo „jeden nový za jeden starý“). 

EO se třídí do 10 kategorií, obdobně jako v ČR (Stiftelsen et al, 2011). 

V Polsku funguje 9 kolektivních systémů: Biosystem Elektrorecykling, Aura Eko, CCR 

RELECTRA, Elektro Eko, IT RECOVERY, TOM, Europejska Platforma Recyklingu Polska, 

ELECTRO-SYSTEM a DROP. V roce 2010 zde bylo vybráno 2,8 kg EO/osobu a rok, což 

nesplňuje požadavek evropské legislativy (min. 4 kg EO/os. a rok.) Ve srovnání s rokem 2006 

se ale jedná o velký pokrok – tehdy bylo sesbíráno pouze 0,13 kg EO/os. a rok.  Celkově byl 

v roce 2010 sesbírán 23%ní podíl celkového objemu nových EEZ, která v daném roce 

vstoupila na trh (Raport, 2011).  
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části se zabývám analýzou situace ve sběru elektroodpadu v České republice. 

Účelem studie je zjistit, zda bylo zavedení stacionárních kontejnerů pro drobný elektroodpad 

do praxe efektivní. Cílem výzkumu je potvrdit/vyvrátit ochotu obyvatel Ostravska a Opavska 

využívat tyto kontejnery. V rámci šetření rovněž ověřím ochotu obyvatel této oblasti třídit 

odpad jako takový (tzn. papír, plasty, sklo). Pro tyto účely jsou použity sekundární i primární 

informace viz tabulka č. 5(Malý, 2004). 

Tabulka 5 Zdroje informací 

Primární informace Vlastní dotazníkové šetření 

Sekundární informace Odborný tisk, internet, informace od zástupců kolektivních systémů 

Zdroj: autorka 

Sekundární informace byly čerpány z odborného tisku – časopis Odpady, Odpadové fórum, 

z internetových stránek (Enviweb apod.) a také přímým oslovením zainteresovaných 

kolektivních systémů – Elektrowin, ASEKOL. 

Pro získání primárních informací se mohou použít kvantitativní nebo kvalitativní metody.  

Do první skupiny patří pozorování, dotazování a experiment, mezi kvalitativní metody 

výzkumu se řadí individuální či skupinové rozhovory či projekční technika. Kvalitativní 

metody mají lepší vypovídací schopnost, jsou však finančně a časově náročnější (Kozel, 

2006). Pro účely této práce byla použita metoda kvantitativního výzkumu formou dotazování. 

Více viz kapitola 3.3. 

3.1 SBĚR ELEKTROODPADŮ U KONEČNÝCH PRODEJCŮ 

Sběr u konečných prodejců je stanoven přímo odpadovým zákonem.  Poslední prodejce má 

dle této normy povinnost zajistit, aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost 

odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového 

elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu  

a použití.“ (Odpadový zákon). Většinou koneční prodejci spolupracují s kolektivními 

systémy, fungujícími pro zpětný odběr elektrospotřebičů, kteří prodejcům zajišťují odvoz 

zdarma a nabízejí propagační materiály pro spotřebitele, týkající se informací o zpětném 

odběru. Jedním z motivačních programů, které nabízí KS ASEKOL prodejcům, je zapůjčení 

klecového kontejneru na skladování elektrozařízení zdarma při sběru min 500 kg EO týdně 

(Poslední prodejci, 2012). 
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KS ELEKTROWIN poskytuje prodejcům podle množství nasbíraného EO bag na sběr 

drobného elektrozařízení zdarma (Informace o systému, 2011). 

KS REMA Systém poskytuje konečným prodejcům na vyžádání kartonové krabice určené  

pro sběr EO. Za kg odebraného EO poskytuje finanční příspěvek ve výši 0,3 Kč (Nabídka 

spolupráce, 2012). 

KS ASEKOL umisťuje na vybraná místa velké nádoby určené na drobný elektroodpad 

(baterie, úsporné zářivky, dlouhé zářivky, telefony, klávesy, myši, fotoaparáty, kamery, 

tonery a jiné). Tyto nádoby jsou umísťovány na různá místa pod názvem Eko-centra,  

viz obrázek 8 (Projekt pro obchodní centra, 2012). 

 

 

 

Obrázek 8 Eko-centrum od ASEKOLU. Auto na svoz. Zdroj: www.asekol.cz, autorka. 

 

Někteří obchodníci nabízí zákazníkům při koupi nového EEZ bezplatný odvoz starého 

elektrospotřebiče stejného typu (systém „nový za starý). Týká se to především velkých 

elektrospotřebičů (lednice, pračka, myčka, televize). Obdobná situace je i při nákupu  

přes internet. 

V březnu roku 2010 sdružení obrany spotřebitelů uskutečnilo průzkum na 133 prodejnách 

elektrospotřebičů na celém území České republiky. Terénní pracovníci zjišťovali, zda může 

zákazník bez problému odevzdat staré elektrospotřebiče k recyklaci. Výsledek tohoto 

průzkumu byl pozitivní. Bylo zjištěno, že 99 % sledovaných obchodů zpětný odběr provedlo 

dobře. A navíc větší polovina nabídla zákazníkovi nadstandardní servis. Prodejce je povinen 

při prodeji elektrospotřebiče odebrat starý elektrospotřebič stejného typu, nebo zákazníkovi 

poradit nejbližší sběrný dvůr, kde může elektrospotřebič bezplatně odevzdat. Výsledky testu 
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byly kladné, 99,1% prodejců dodržuje odpadový zákon. Z toho 60 % obchodníků bylo 

ochotno převzít elektrospotřebič k recyklaci bez jakýchkoliv podmínek. Jedna třetina 

prodejců provedla zpětný odběr kus za kus, jen 4,5% prodejců doporučilo zákazníkovi 

nejbližší sběrný dvůr. Další část průzkumu zkoumala praktickou stránku zpětného sběru: zda 

jsou k dispozici dostatečné skladovací prostory a dostatek propagačních materiálů, které 

označují místo zpětného odběru; jestli je frekvence odvozu elektroodpadů dostačující. Tato 

část výzkumu byla dotována z fondů KS ASEKOL.  

Koneční prodejci jsou důležití pro správné fungování sítě zpětného odběru, dá se říct, že jsou 

klíčoví v otázce informování zákazníka už při nákupu o možnostech zpětného odběru 

nepotřebného elektrospotřebiče. V roce 2006 kolektivní systémy odebraly přímo z prodejen 

cca 2000 tun elektrospotřebičů a 8000 tun elektrospotřebičů prodejci sami odvezli  

do sběrných dvorů.  Výsledky ukázaly, že se ve spolupráci prodejců a kolektivních systémů 

nevyskytují vážnější problémy (Odpady, 2010). 

3.2 ČERVENÉ KONTEJNERY NA ELEKTROODPAD 

Červené kontejnery na elektroodpad (viz obrázek 9) se začaly rozmisťovat ve vybraných 

lokalitách v rámci pilotního projektu, který probíhal v červenci až listopadu roku 2007, a to 

v obcích Středočeského kraje, které mají menší počet obyvatel než 1000. Do tohoto projektu 

bylo zapojeno 5 obcí. Tyto kontejnery se umisťovaly vedle kontejnerů určených na tříděný 

sběr a byly určeny na sběr drobného elektrozařízení. Mobilní svozy byly v polovině obcí 

prováděny jednou měsíčně. Výsledky projektu prokázaly zájem občanů obcí o sběrné místo 

na drobný elektroodpad. Následovala etapa umístění kontejnerů na elektroodpad do 

městského prostředí, konkrétně do Kladna. Při prvním sběru 3. 12. 2007, bylo shromážděno 

320 kg drobných elektrospotřebičů. Druhý sběr byl proveden začátkem měsíce ledna 2008. 

V tomto případě bylo shromážděno přibližně 600 kg drobných elektrospotřebičů. Na základě 

vyhodnocení pilotních projektů se společnost ASEKOL, s.r.o. rozhodla rozšířit síť červených 

kontejnerů i do jiných měst. 

Kontejnery byly umisťovány od listopadu 2009 do Českých Budějovic (20 kusů), a to 

v separačních stanovištích na tříděný odpad. Smyslem jejich šíření bylo usnadnit lidem 

recyklaci drobného elektroodpadu, který často končil ve sběrných nádobách  

na  směsný komunální odpad. 

Červené kontejnery, které byly umístěny v Českých Budějovicích, měly nově 

zakomponovány boxy na baterie. K této inovaci vedla zkušenost se sběrem elektroodpadu 
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v Písku, kde lidé mylně považovali za drobný elektroodpad i baterie a vhazovali je  

do červených kontejnerů spolu s drobným elektrozařízením. 

 

 

Obrázek 9 Kontejner pro drobný elektroodpad v Hlučíně. Zdroj: autorka. 

 

Nejvíce červených kontejnerů se objevilo na podzim 2011, a to díky přiznané dotaci Státního 

fondu životního prostředí. Tyto stacionární kontejnery se objevovaly převážně  

ve větších městech mimo Prahu, pro kterou tato dotace nebyla určená. V Praze byly červené 

kontejnery umístěny na zkoušku v srpnu 2011 (22 kusů). Umístění kontejnerů v Praze bylo 

vyhodnoceno jako perspektivní, a proto bylo o půl roku později rozmístěno dalších  

100 červených kontejnerů. Tento projekt stál kolektivní systém ASEKOL přibližně  

2,5 milionů korun. V současné době je rozmístěno cca 1700 kontejnerů (údaj z března 2013). 

Devizou červených kontejnerů je jejich nepřetržitá dostupnost. Do kontejnerů patří 

notebooky, elektrické hračky, playstations, telefony, myši, klávesy, fotoaparáty, sluchátka, 

mobilní telefony, klávesnice, počítače, tablety. Naopak se do nich nevhazují bioodpady, 

zbytky jídel, plasty, olej, nebezpečný odpad, autobaterie, barvy, dětské pleny či fritovací 

hrnce (Asekol, 2012). 
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Výsledky průzkumu společnosti Market, který byl prováděn mezi tisícem občanů všech vrstev 

a různých druhů bydlení a zaměřoval se na znalost červených kontejnerů, jsou znázorněny  

na následujících grafech (graf 1 a 2). 

 

 

Graf 1 Znalost kontejnerů mezi občany ČR. Zdroj: Asekol, zpětný odběr časopis str. 25 číslo 1/2012. Upraveno autorkou. 
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Graf 2 Místo odkládání drobného elektroodpadu. Zdroj: Zpětný odběr, str. 25 číslo 1/2012. Upraveno autorkou. 
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rok od roku roste. KS ELEKTROWIN dle poskytnutých informací v roce 2011 rozmístil  

v MSK tři červené kontejnery na sběr drobných elektrospotřebičů, jejich prostřednictvím bylo 

sebráno 1,85 tun drobného EO. V roce 2012 navýšil počet těchto kontejnerů na 35, čímž se 

sběr drobného EO zvýšil na 26,75 tun (Zubalová, 2013). 

 

Tabulka 6 Sběr malých spotřebičů 

Rok Množství (t) 

2008 78,964  

2009 162,934  

2010 190,609  

2011 235,567  

2012 271,926  

Zdroj: Václava Zubalová, KS ELEKTROWIN 

 

V rámci sběru sekundárních informací byla kontaktována i manažerka komunikace  

fy ASEKOL, ing. Hana Ansorgová, která poskytla data, týkající se sběru elektroodpadu 

v Moravskoslezském kraji, viz tabulka 7. Z tabulky vyplývá, že objem sebraného 

elektroodpadu se do r. 2011 neustále zvyšoval. Až v roce 2012 byl zaznamenán mírný pokles, 

který může být způsoben ekonomickou situací – lidé odkládají nákup nových 

elektrospotřebičů. 

 

Tabulka 7 Sběr elektroodpadu v MSK 

Rok Televize a počítačové monitory 

odevzdané k recyklaci v kraji 

 za rok 2009 

Drobné 

elektrozařízení 

Zpětně odebraná 

elektrozařízení celkem 

 kusy tuny tuny tuny kg/osobu/rok 

2008 50 029 1 096 233 1 330 1,06 

2009 64 109 1 364 329 1 692 1,35 

2010 66293 1 352 341 1 692 1,36 

2011 77 256 1 596 365 1 961 1,58 

2012 73 790 1 515 405 1 920 1,56 

Zdroj: Hana Ansorgová, ASEKOL  
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3.3 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Cílem dotazníkového šetření bylo ověřit ochotu obyvatel Opavska a Ostravska třídit odpad 

s důrazem kladeným na třídění drobného elektroodpadu. Na základě informací získaných  

ze sekundárních zdrojů byly stanoveny hypotézy, jejichž pravdivost má být potvrzena, 

případně vyvrácena uskutečněným průzkumem. 

Hypotézy: 

H1: Lidé třídí odpad. 

H2: Lidé mají povědomí o existenci červených kontejnerů a využívají je. 

Pro potřeby tohoto výzkumu je použita kvantitativní metoda dotazování, a to formou 

elektronického dotazníku. Tato varianta byla zvolena z důvodu snadnější distribuce 

k dotazovaným a nižším nákladům. Dotazník je uveden v příloze č. 4. 

Sběr dotazníků proběhl v lednu až březnu 2013, v dubnu byly vyhodnoceny výsledky, které 

budou uvedeny dále v textu. Bylo dotázáno 440 osob, z toho 350 starších 15 let a 90 dětí  

do 15 let. Do vyhodnocení bylo zařazeno 337 dotazníků od respondentů starších 15 let a  

84 dotazníků od respondentů mladších 15 let. Respondenti byli voleni prostým náhodným 

výběrem, výsledky výzkumu vzhledem k objemu získaných dat nelze považovat  

za reprezentativní. Přesto mají jistou vypovídající hodnotu. 

V rámci dotazníkového šetření došlo v několika případech ke zkreslení, a to z důvodu 

nepochopení otázky a následné irelevantní odpovědi. V případě, že správnou odpověď bylo 

možno vyvodit z ostatních odpovědí, byla nepochopená otázka napravena. Rovněž se 

vyskytly případy, kdy respondent prokazatelně zaškrtával náhodné odpovědi. Tyto dotazníky 

byly před vyhodnocením odstraněny – celkem 19 ks. 

Charakteristika dotazovaných 

Pro účely výzkumu byli osloveni obyvatelé Opavska a Ostravska. Hodnocení bylo rozděleno 

na 2 části – dospělí a děti do 15 let.  

1. část – respondenti starší 15 let 

Z celkového počtu 337 dotázaných, starších 15 let, bylo 238 žen a 99 mužů. 90 dotazovaných 

má bydliště v obci s méně než 5000 obyvateli, 109 žije v obci s 5 – 20 tisíci obyvateli  
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a 138 dotazovaných bydlí v obci s více než 20 tisíci obyvateli. Struktura věku a vzdělání je 

uvedena v následující tabulce č. 8. 

Tabulka 8 Věk a vzdělání respondentů 

Věk 16 – 25
1 

26 – 40 41 – 60 61 a více 

Počet respondentů 51 117 147 22 

Vzdělání ZŠ SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ/VOŠ 

Počet respondentů 35 122 111 69 

Zdroj: Vlastní výzkum. 

1 – žáci ZŠ jsou vyhodnoceni zvlášť 

Vyhodnocení dotazů 

První dvě otázky dotazníkového šetření se zabývaly všeobecnou ochotou třídit odpad a 

zjištěním, jaké typy odpadů respondenti nejčastěji třídí. Vyšlo najevo, že 90 % dotázaných 

odpad třídí. Z jednotlivých komodit dotazovaní nejčastěji třídí plasty (87 %) a papír (80 %). 

Necelá polovina dotázaných uvedla, že třídí elektroodpad (49 %). Nejmenší zastoupení mělo 

třídění oděvů do bílých kontejnerů (16 %), což je pravděpodobně způsobeno jejich řídkým 

rozmístěním a nízkým povědomím o jejich existenci. Elektroodpad třídí 46 % žen a  

53 % mužů, 65 % vysokoškolsky vzdělaných respondentů, 47 % respondentů se 

středoškolským vzděláním s maturitou, ale jen 17 % respondentů se základním vzděláním. 

V grafu 3 je znázorněna úroveň třídění jednotlivých druhů odpadů. 

 

Graf 3 Úroveň třídění jednotlivých druhů odpadů. Zdroj: vlastní výzkum. 
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Graf 4 popisuje, jak se liší úroveň třídění jednotlivých druhů odpadů v závislosti  

na velikosti bydliště. Z grafu je patrné, že poměrné zastoupení jednotlivých druhů není závislé 

na velikosti obce – nejčastěji se všude třídí plasty, nejméně často oděvy.  

V třídění elektroodpadu jsou nejaktivnější tazatelé, kteří bydlí v obcích s méně než 5 000 

obyvateli – 53,3% jich uvedlo, že třídí elektroodpad. V obcích s 5 – 20 000 obyvateli takto 

odpovědělo 47,7 % dotazovaných a v obcích s více než 20 000 obyvateli to bylo 46,3%. 

 

 

Graf 4 Úroveň třídění jednotlivých druhů odpadů dle velikosti obce. Zdroj: Vlastní výzkum. 
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z celkového počtu občanů třídících elektroodpad. Tento fakt je možno odůvodnit 

dosažitelností těchto kontejnerů.  

Graf 5 znázorňuje míru využití červených kontejnerů na drobný elektroodpad. Převede-li se 

výsledek na procenta, vyplyne, že 70 % všech respondentů, kteří uvedli, že třídí EO, využívá 

červené kontejnery. Z hlediska pohlaví alespoň někdy využívá červené kontejnery 33 % žen a 

35 % mužů. 

 

Graf 5 Využití červených kontejnerů. Zdroj: Vlastní výzkum. 
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případů (47,5 %, respektive 50,5 %). Nejpoctivěji třídí drobný EO lidé starší 60 let, kteří 

odpověděli kladně v téměř 74 % případů. 

 

 

Graf 6 Využití červených kontejnerů dle velikosti obce. Zdroj: Vlastní výzkum. 

 

Z hlediska dosaženého vzdělání využívá červených kontejnerů nejčastěji respondent 

s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou (50,6 %), nejméně těchto kontejnerů 

využívají respondenti se základním vzděláním (34,6 %). Jednotlivé poměry jsou znázorněny 

v grafu 7.  

Z těch, co nevyužívají červené stacionární kontejnery na EO, uvedlo jako důvod přílišnou 

vzdálenost 27,2 % dotázaných. Necelých 20 % uvedlo jako důvod, že netřídí elektroodpad. 

0

10

20

30

40

ano, vždy když
likviduji

elektroodpad

někdy / když

si vzpomenu ne, kontejner

je příliš daleko ne, netřídím

elektroodpad ne, netřídím

odpad

p
o

če
t 

o
d

p
o

vě
d

í 

Využíváte k odkládání elektroodpadu červené kontejnery? 

méně než 5 000 obyv. 5 000 – 20 000 obyv. více než 20 000 obyv.



Jaroslava Olejáková: Efektivita využití červených kontejnerů na elektroodpad 
  

40 

 

 

Graf 7 Využití červených kontejnerů dle dosaženého vzdělání. Zdroj: vlastní výzkum. 
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Graf 8 Jiné způsoby nakládání s EO. Zdroj: Vlastní výzkum. 

 

Využití jednotlivých způsobů nakládání s EO z hlediska velikosti bydliště dotazovaných je 

znázorněn na grafu 9. Z grafu je patrné, že v obcích s více než 20 000 obyvateli je podíl 

jednotlivých způsobů nakládání s EO obdobný jako celkový průměr. Výjimku tvoří nižší 

využití mobilních sběrů, což je dáno faktem, že tento způsob zde není příliš používaný. 

Naopak má nejvyšší využití v malých obcích s počtem obyvatelů do 5 000. Tato skutečnost je 

daná převažujícími systémy v daných obcích – v malých obcích převažuje mobilní sběr 

organizovaný obcemi, naopak se zde často nevyskytují červené kontejnery či sběrné dvory. 

Velké obce běžně disponují větším počtem stacionárních kontejnerů pro drobný elektroodpad. 

0

20

40

60

80

100

120
111 

63 

6 
15 

50 

33 32 

51 

36 

Není-li v blízkosti červený kontejner, jak nakládáte  
s elektroodpadem? 

Počet odpovědí



Jaroslava Olejáková: Efektivita využití červených kontejnerů na elektroodpad 
  

42 

 

 

Graf 9 Další možnosti odkládání EO dle velikosti místa bydliště. Zdroj: Vlastní výzkum. 
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Graf 10 Třídění jednotlivých komodit. Zdroj: Vlastní výzkum. 
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Graf 11 Třídění odpadů dle velikosti místa bydliště. Zdroj: Vlastní výzkum. 
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Co se týče využití ČK, 93 % respondentů třídících elektroodpad uvedlo, že alespoň někdy tyto 

kontejnery využívá. Četnost využití červených kontejnerů v závislosti na velikosti místa 

bydliště je znázorněna v grafu 12. 
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Graf 12 Využití červených kontejnerů dle velikosti obce. Zdroj: Vlastní výzkum. 

Využití ostatních možností nakládání s EO je zaznamenáno v grafu 13. Z šetření jednoznačně 

vyplývá, že nejvyužívanějším místem pro odložení nepotřebných elektrospotřebičů je sběrný 

dvůr. Dalšími možnostmi, které jsou užívány ve větší míře, jsou mobilní sběr či recyklohraní 

a další podobné propagační akce kolektivních systémů. V neposlední řadě ale elektroodpad 

končí i v kontejnerech pro směsný komunální odpad či zůstává ležet doma (typický případ – 

starý mobilní telefon).  

 

Graf 13 Další možnosti odkládání EO. Zdroj: Vlastní výzkum. 
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Přihlédne-li se k velikosti obce, kde mají respondenti bydliště, vyjde najevo, že v obcích 

s více než 20 000 obyvateli je mírně upřednostňován sběrný dvůr, další možnosti jsou 

víceméně vyrovnané. Do kategorie bydliště s 5 000 – 20 000 obyvatel spadá pouze  

8 respondentů, výsledky tedy nelze považovat za vypovídající. V kategorii obcí s obyvateli  

do 5 000 patří mezi nejběžnější varianty sběrný dvůr a mobilní sběr, viz graf 14. 

 

Graf 14Další možnosti odkládání EO dle velikosti místa bydliště. Zdroj: Vlastní výzkum. 

 

Průzkum mezi studenty a školáky proběhl nezávisle i v jiných částech České republiky.  

Např. v Brně se uskutečnilo dotazníkové šetření, v rámci kterého byli osloveni studenti 

středních škol. Cílem šetření bylo zjistit, zda mají studenti povědomí o možnosti třídit 

elektroodpad a zda tak činí. Kladně odpovědělo více než 60 % dotázaných (32 % ANO, 31 % 

NĚKDY). Komunální odpad třídí více než 90 % oslovených studentů. Téměř 70 % 

respondentů nevědělo, co patří do červených kontejnerů, velká část studentů netušila, že 

takové kontejnery existují (Mlčúchová, 2012). 

Na základních školách prováděla průzkum společnost REMA Systém, a.s., a to v Praze, 

Středočeském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji. Z tohoto šetření vyplynulo, že děti vědí, 
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že vysloužilá elektrozařízení patří např. do sběrných dvorů nebo je lze vrátit při koupi nového 

EEZ. 80 % oslovených dětí tvrdilo, že by nevyhodilo EO do kontejneru, určeného pro směsný 

komunální odpad (Vokáčová, 2012).  

Všechny průzkumy se shodují v tom, že mládež je ochotná třídit odpad, v některých 

případech však neví, kam který odpad patří. Propagační akce kolektivních systémů zaměřené 

na osvětu mladých jsou zde tedy na místě. 
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4. ZHODNOCENÍ 

V rámci šetření byl vysloven předpoklad, že lidé třídí odpad a využívají k tomu červené 

kontejnery. Výzkum byl rozdělen do dvou částí – v první části byli osloveni respondenti starší 

15 let, v druhé části se jednalo o žáky základních škol, tedy ve věku do 15 let. 

 

Výsledky výzkumu prokázaly ochotu respondentů třídit odpad, nejčastěji se třídí plasty, papír 

a sklo. To lze vysvětlit hustotou rozmístění sběrných kontejnerů i „zažitostí“ systému – sběrné 

kontejnery pro tyto komodity se ve větší míře objevují od vstupu ČR do EU.  

 

Co se týče povědomí respondentů o existenci červených kontejnerů, tři čtvrtiny dotázaných už 

o ČK slyšelo, 72 % respondentů ví, které EO do nich patří a 70 % respondentů třídících EO 

již kontejnery používá. Pouze 37 % respondentů uvedlo, že se v blízkosti jejich bydliště ČK 

vyskytují, naopak 27 % respondentů určilo vzdálenost ČK jako důvod, proč jej nevyužívají. 

Lze tedy usuzovat, že kdyby byly tyto kontejnery umístěny blíže bydlišť respondentů, zvýšil 

by se i objem sesbíraného elektroodpadu. Dá se předpokládat, že by je využívali i 

respondenti, kteří uvedli, že ČK využívají jen někdy, i ti, kteří uvedli, že třídí jiné komodity 

(papír, sklo, plasty), ale EO ne. Tím by se zároveň snížil podíl elektroodpadu, který končí 

v kontejnerech určených pro směsný komunální odpad. 

 

Ochota třídit elektroodpad mezi respondenty ve věkové kategorii do 15 let je o něco nižší 

(rozdíl činí 14 %), což lze vysvětlit nízkým věkem respondentů a tím i méně častým 

kontaktem s EO. Povědomí o existenci červených kontejnerů má 83 % dotázaných. 

Všeobecná ochota třídit je na vysoké úrovni – 90 % dotázaných odpovědělo, že třídí odpad.  

 

Shrnu-li výsledky mého výzkumu mezi obyvateli Ostravska a Opavska a informace získané 

od zástupců kolektivních systémů, mohu potvrdit, že existence červených kontejnerů je nejen 

efektivní, ale i žádoucí. Vhodným krokem by bylo postupně rozšířit jejich síť tak, aby byly 

dostupnější většímu počtu obyvatel. Důležitým krokem, který může výrazně ovlivnit objem 

získaného elektroodpadu je osvěta zejména žáků základních škol. Výsledky výzkumu mimo 

jiné poukazují na to, že stále existuje vysoké procento dětí, které nemají ponětí o existenci 

stacionárních kontejnerů pro elektroodpad, případně vědí, že existují kontejnery, ale netuší, co 

do nich patří. Prostřednictvím dětí se pak zvýší i povědomí rodičů o možnostech třídění 

elektroodpadu.  
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5. ZÁVĚR 

Tato práce se zabývá elektroodpadem, jehož množství rok od roku narůstá. Jelikož 

elektroodpad obsahuje cenné neobnovitelné suroviny – např. vzácné kovy a zároveň 

nebezpečné látky, je žádoucí získat zpět co největší množství starých elektrozařízení. Z tohoto 

důvodu Evropská komise zavedla směrnice 2002/96/ES a 2002/95/ES, které stanovují 

pravidla nakládání s elektroodpadem a omezují užívání nebezpečných látek 

v elektrozařízeních.  

V souladu s evropskými směrnicemi a českou legislativou začaly kolektivní systémy působící 

v České republice zajišťovat zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení. V případě velkých 

elektrospotřebičů se ukázalo být nejjednodušší cestou při prodeji nového elektrospotřebiče 

přijmout starý – tedy kus za kus.  

Složitější byla situace v případě získání drobných elektrospotřebičů, např. mobilních telefonů, 

žehliček apod., které často končí ve směsném komunálním odpadu nebo se hromadí 

v domácnostech. Jednou variantou, která je poměrně specifická pro Českou republiku, bylo 

zavedení stacionárních kontejnerů na drobný elektroodpad, tzv. červených kontejnerů. 

Cílem této práce bylo zjistit, zda jsou v oblasti Ostravska a Opavska efektivně využívány 

kontejnery pro elektroodpad. V rámci průzkumu dané oblasti byly kontaktovány společnosti, 

které se zabývají zpětným odběrem (Asekol a Elektrowin) a následně bylo provedeno 

dotazníkové šetření, jehož se zúčastnilo 350 respondentů starších 15 let a 90 žáků základních 

škol.  

Z průzkumu vyplynulo, že lidé jsou všeobecně ochotni třídit elektroodpad, ale ne vždy je 

poblíž červený kontejner nebo jiné vhodné místo, kde lze elektroodpad odložit – téměř třetina 

uvedla přílišnou vzdálenost jako důvod, proč kontejnery nevyužívají. Bylo by tedy vhodné 

počet těchto sběrných míst zvýšit.  

Dalším důvodem poměrně nízkého podílu vytříděného elektroodpadu je stále nízké povědomí 

o možnostech využití červených kontejnerů, a to především mezi respondenty mladšími  

15 let. V tomto směru by bylo vhodné posílit osvětu mezi školáky – zintenzivnit aktivity jako 

je Recyklohraní apod.  
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