
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝVOJ NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM V ČR 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

Autor: Miroslav Pirkl 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jaroslav Závada, Ph.D. 

 

 

 

 

Ostrava 2015 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Rád bych poděkoval panu Ing. Jaroslavu Závadovi, Ph.D. za čas a cenné 

informace, které mi věnoval během konzultací. Dále bych chtěl poděkovat rodině, 

za podporu a pomoc během zpracování bakalářské práce. 

  



 

 

 

SUMMARY 

The aim of this work is to summarize the current state of the emergence of e-

waste, recycle it in the past and at present. Electric waste is a source of many valuable 

materials. Electric Waste is governed by specified legislation, which is also in this area is 

still developing. EU member states are bound under law to collect e-waste every year and 

increase the proportion of electro selected from the population. 
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ANOTACE 

Cílem této bakalářské práce je shrnutí současného stavu nad vznikem 

elektroodpadu, jeho recyklací v minulosti a v současné době. Zpracovaný elektroodpad 

je zdrojem mnoho cenných materiálů. Nakládání s elektroodpadem se řídí podle stanovené 

legislativy, která se i v této oblasti stále vyvíjí. Členské státy EU jsou dle legislativy 

vázány ke sběru elektroodpadu a každým rokem navyšovat podíl vybraného elektroodpadu 

od obyvatelstva. 
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SEZNAM ZKRATEK 

CRT                           Elektronková obrazovka (Cathode Ray Tube) 

ČAOH                       Česká asociace odpadového hospodářství 

KS                              Kolektivní systém 

LCA                           Hodnocení životního cyklu (Life Cykle Assessment) 

LCD Displej z tekutých krystalů (Light Crystal Display) 

MŽP Ministerstvo životního prostředí   

OEEZ Odpad z elektrických a elektronických zařízení  

PUR pěna Polyuretanová pěna 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

WEEE Forum  Evropská nezisková organizace 39 kolektivních systémů 

WEEELABEX  Společnost, která dohlíží na dodržování směrnic o nakládání s 

elektroodpadem
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1. ÚVOD 

Nejrychleji rostoucím druhem odpadu je v dnešní době elektroodpad.  

Ve vyspělých zemích Evropy v porovnání s ostatním odpadem elektroodpad přibývá 

až trojnásobnou rychlostí, např. ve státech Evropské unie množství elektroodpadu narůstá 

rychlostí až 3 % ročně (cca 8 mil. tun ročně) a celosvětově tvoří až 5 % hmotnosti 

tzv. pevného domácího odpadu (bez elektroodpadu vyprodukovaný firmami). Vzhledem 

ke stále nižším cenám elektroniky a její stále menší kvalitě, vzniká velké množství 

elektrozařízení, které po krátké době využívání přestane sloužit, nebo se nahrazují novými, 

výkonnějšími. Třídění elektroodpadu se v ČR začalo řešit až v roce 2007. V minulosti 

koncový zákazník elektroniku vyhazoval do kontejneru. I tak se velké přístroje ve velkém 

množství objevovaly ve sběrných dvorech. Nesprávnost postupu byla v problematice 

sběru, která se v roce 2007 začala zlepšovat [4]. 

1.1 CÍL PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je popsat vznik elektroodpadu jeho třídění, vývoj 

objemu, zpracování a další využívání v ČR od doby přijetí první legislativy až do roku 

2013, kdy jsou dostupná data z MŽP. 
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2. LEGISLATIVA 

Elektroodpad a nakládání s ním je řešen v evropské směrnici 2012/19/EU 

o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Ve směrnici se pojednává o ochraně 

lidského zdraví, snížení plýtvání přírodních zdrojů a předcházení znečišťování. Dne 24. 2. 

1997 Rada společenství ve svém prohlášení o strategii Společenství o nakládání s odpady 

zdůraznila, že je zapotřebí podpořit využívání odpadů s cílem omezení množství odpadů 

určených k odstranění a šetřit přírodní zdroje. EU v roce 2002 přijala směrnici, ve které se 

stanoví požadavky na zařízení pracující pod napětím do 1000 V pro střídavý proud a do 

1500 V pro stejnosměrný proud [38]. 

Historie elektroodpadu v ČR se začala upravovat již v únoru 2003, kdy začal platit 

pokyn Evropské komise 2002/96/EC, ve které bylo stanoveno používání některých 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení. Směrnice 2002/96/ES byla 

následně upravena a uvedena v Úředním věstníku EU Směrnice EP a Rady 2011/65/EU 

ze dne 8. 6. 2011. Na uvedené směrnice navazuje směrnice 2009/125/ES na ekodesign 

výrobků spojených se spotřebou energie, která nahradila směrnici 2005/32/ES, 

pro snižování dopadů zařízení na životní prostředí po dobu životního cyklu [52]. 

U nás byl řešen zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 

znění a to přesněji v jeho čtvrté části, dílu 8 (§ 37f – 37s). Zde je stanoveno, jakým 

způsobem jsou elektrická a elektronická zařízení uváděna na trh, pro sběrný odběr 

elektrozařízení. Dále separovaný sběr, třídění, zpracovávání a následné další použití. Jsou 

zde uvedeny i povinnosti výrobců, koncových prodejců a dodavatelů. V červenci roku 

2012 bylo vydáno v úředním věstníku upravené vydání evropské směrnice 2012/19/EU. 

Změna se promítla i do zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o 

změně některých zákonů, který zahrnuje problematiku likvidaci solárních panelů. Solární 

panely byly zařazeny do skupiny č. 4, kde se nachází spotřební elektronika [37]. 

Dále je zde vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., 

o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků. Ve vyhlášce je 

upraveno, jakým způsobem probíhá odebírání použitých výrobků [37]. 
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Detaily ke zpátečnímu odběru elektrických a elektronických zařízení jsou 

uvedeny vyhláškou č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními 

a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi, ve znění 

pozdějších předpisů. V odstavci elektrozařízení je uveden rejstřík producentů 

elektrozařízení a spojení na kolektivní systémy, které mají vydané povolení 

od Ministerstva životního prostředí k výkonu jejich aktivity. K seznámení jsou nové 

aktuální předpisy, informační materiály se změnami jako je nejnovější změna zákona 

o odpadech v oblasti nakládání s elektroodpadem a elektroodpady č. 184/2014 Sb., kterým 

se mění zákon č. 185/ 2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

Jedna z důležitých stránek je omezování nebezpečných látek v elektrozařízení 

uváděných na trh. Tuto agendu dříve spravovalo Ministerstvo životního prostředí 

a v současné době je v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu. Toto odvětví řeší 

směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických 

a elektronických zařízení. Tato směrnice byla implementována (implementace je postup 

uskutečňování teoreticky stanovené myšlenky nebo záměru za účelem jejího příštího 

upotřebení) nařízením vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení, v platném znění [37]. 

V sousedním Německu zdejším výrobcům zůstává odpovědnost po celou dobu 

procesu. Výrobci zpravidla vypisují tendry na dodavatele služeb na určité období 

a na určitý region. Porušení předpisů znamená sankce jak pro zpracovatele, tak i pro 

výrobce, který jeho služeb využívá. Výrobci z vlastní ochrany proti sankcím si zde navíc 

provádí kontroly svých zpracovatelů od nezávislých auditorských firem [5]. 

Na Slovensku je princip nastaven jiným způsobem, zde monopol recyklujících 

společností s určitým typem elektroodpadu není tak rozšířen. Trh funguje více na tržním 

principu. Kolektivní systémy v zákoně nejsou příliš uváděny. Recyklaci obalových 

materiálů u nás provádí jedna firma Eko-kom ale na Slovensku je zajišťován 12 firmami, 

recyklaci elektrozařízení dokonce 19 firmami. Tento zavedený systém nediskriminuje 

určité společnosti na trhu, ale pro recyklaci není úplně přínosný. Sporná otázka je, 

že společnosti raději separují zařízení, které se na trhu dobře prodává. Slovensko 
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se nejprve chtělo motivovat připravovanou novelou zákona o odpadech, ale po vyjádření 

českého antimonopolního úřadu se vše pozastavilo a zatím řeší další postup [25]. 

U slovenských sousedů je negativní faktor nařízení vlády o odpadech ve spojitosti 

k Recyklačnímu fondu. Ten stanovuje vyšší náklady producentů a zákazníků, který není 

nikde jinde v EU. Zvlášť se dotýká měřících a kontrolních přístrojů, přístrojů 

pro medicínu, prodejních automatů a také u bankomatů. Výrobci zde musí platit příspěvek 

jak do Recyklačního fondu a zároveň je povinen postarat se o recyklaci zařízení 

po ukončení jeho provozu, tedy zaplatit jeho recyklaci. Uhrazením příspěvku 

do Recyklačního fondu však fond nepřebírá za výrobce žádné povinnosti. Nekoncepčními 

dotacemi Recyklačnímu fondu se poškozuje prostředí trhu okolo odpadů Slovenské 

republiky a způsobuje podporu „ černého trhu“ s fakturami o zpracování [1].  

Ve Švýcarsku je nakládání s elektrickými a elektronickými přístroji stanoveno 

vyhláškou vztahující se na zpětný odběr a nakládání s tímto druhem elektroodpadu. 

Vyhláškou je po vlastníkovi požadováno, aby bylo vysloužilé zařízení vráceno výrobci 

nebo předáno výrobci, případně je předal na skládce. Výrobci i obchodníci jsou povinni 

zařízení přijmout.  

Dále platné normy ve Švýcarsku stanovují, aby vysloužilé elektrozařízení bylo 

zneškodněno ekologickým způsobem, zvláště u:  

 zařízení s obsahem niklu, spínače s obsahem Hg, kadmiové baterie, 

 obrazovky a součástky s obsahem kovů – diody, 

 nerecyklovatelné organické chemické součásti – obaly a kryty z plastů, epoxidové 

součásti, izolace kabelů – je nutno spálit v příslušných zařízeních. 

 

Je vyžadováno povolení pro export zařízení určeného k likvidaci. Musí být 

zřejmé, že plánované odstranění odpadu bude probíhat ekologicky [13]. 
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3. ELEKTROODPAD, JEHO VZNIK A CHARAKTERISTIKA 

Elektroodpad můžeme specifikovat různě, ale v principu se jedná o zařízení, 

po ukončení své životnosti a ke své funkci nebo činnosti používalo elektrické 

nebo elektromagnetické pole. Podle nebezpečí dělíme elektrozařízení na silnoproudá nebo 

slaboproudá, která využívají stejnosměrný nebo střídavý proud. Elektrozařízení se používá 

pro výrobu, přeměnu a odběr elektrické energie.  Vysloužilé elektrospotřebiče 

se v domácím odpadu nevyskytují často. Dlouhou dobu je využíváme v domácnosti, 

než definitivně ukončí svou službu. Jako nečastější elektroodpad řadíme: 

 domácí bílá technika – lednice, pračky, myčky, 

 malé přístroje – mobily, fény, žehličky, varné konvice, kávovary, 

 výpočetní, kancelářská a telekomunikační technika, 

 přístroje pro zahradu a hobby, elektrické ruční nářadí, 

 zářivky a výbojky, 

 baterie.  

 

Elektrospotřebiče jsou pouze přístroje, které pro svou činnost využívají elektrický 

proud jako hlavní zdroj energie. Mezi elektroodpad nepatří: 

 kazety, diskety, VHS, 

 samotné plastové nebo kovové části a kryty elektrospotřebičů, 

 rtuťové teploměry, 

 benzínové řetězové motorové pily, benzínové sekačky, 

 plynový hořák s elektrickým ovládáním, 

 výrobky, u kterých elektronické součásti nejsou nezbytně nutné pro splnění jejich 

základní funkce, např. mluvící hračka, 

 běžné žárovky v domácnosti.  
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V každém zařízení a přístrojích je velké množství cenných materiálů, které 

je škoda ponechat bez využití na skládce. V některém zařízení se mohou nacházet látky, 

které poškozují životní prostředí [14].  

Příkladem jsou staré ledničky, které jako chladící náplň využívaly freony 

poškozující ozonovou vrstvu, u starých zářivek je rtuť. V mobilním telefonu se nachází: 

 45 % plastů, 

 35 % kovů – slitiny mědi, železa a hliníku, 

 10 % skla a keramiky, 

 9 % elektrod baterií, 

 0,11 % vzácných kovů – lithium, kobalt a další, 

 0,9 % dalších materiálů – hlavně nekovy. 

Dle odhadů nevládních organizací a vědců lze z miliónu mobilních telefonů získat 

24 kilogramů zlata, 250 kilogramů železa, devět kg palladia a přes devět tun mědi. Z těchto 

důvodů je zapotřebí, aby je recyklovali odborníci [14].  

Symbol přeškrtnuté a podtržené popelnice označuje nový elektrospotřebič, který 

byl uveden na trh po 13.8.2005 a dále stanovuje, že nepotřebné elektrozařízení patří 

po ukončení své životnosti mezi takzvaný elektroodpad. Vysloužilé zařízení též můžeme 

nazvat elektrošrot, dosloužilý elektrospotřebič. Na starším zařízení tento symbol na 

Obrázku 1 nemusí být uveden, proto při likvidaci je vhodné posoudit, jestli výrobek patří 

do tříděného odpadu, či běžné popelnice [40].  

 

Obrázek 1:  Elektrovýrobek, který nesmí přijít do komunálního odpadu [26] 
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3.1 NEBEZPEČNÉ LÁTKY V ELEKTROZAŘÍZENÍCH 

U starších elektrospotřebičů se můžou vyskytovat nebezpečné látky, jako jsou 

rtuť, olovo, kadmium, šestimocný chrom, bifenyly, případně azbest. U starších ledniček 

se dříve využíval jako chladící médium freon.  

 Freon - zamezuje vzniku ozonu. Tím se ztenčuje ozonová vrstva a na Zemi 

dopadají škodlivé UV paprsky, které způsobují různá onemocněni od zánětu 

spojivek až po rakovinu kůže. 

 Kadmium - toxická látka, dříve využívána k ochraně kovů před korozí. Do těla 

se dostává potravou a dýcháním. Ukládá se především v ledvinách, ale také 

v játrech, která poškozuje. Může způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Patří 

mezi karcinogenní látky. 

 Rtuť - velmi toxická, usazuje se v ledvinách, játrech a slezině. Při jednorázové 

dávce vyvolává bolesti břicha, zvraceni a průjmy. Při dlouhodobém vystaveni 

dochází k vypadávání vlasů, chudokrevnosti, revmatickým onemocněním, 

či onemocněni ledvin. 

 Šestimocný chrom- poškozuje dýchací cesty, může vést až k perforaci nosní 

přepážky nebo k bronchitidě. Při dlouhodobějším vystaveni na kůži vznikají 

ekzémy nebo vředy. Sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic. 

 Azbest - silně karcinogenní látka, postupně může vyvolat rakovinu plic nebo 

fibrózu, expozicí jiných míst může vyvolat rakovinné bujení nazývané 

mesotheliom. Vyskytuje se např. ve starých sporácích a pračkách [30]. 

3.2 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK VÝROBKU 

Každý elektrický výrobek spotřebuje ke své činnosti elektrickou energii. Aby bylo 

možné se lépe orientovat ve spotřebě elektrické energie a jeho účinnosti, bez podrobného 

studování návodů, byl zaveden energetický štítek, aby hodnoty byly pro zákazníka 

přehledné a rychle dostupné. Energetické štítky se ve světě používají déle než 20 let [10]. 

Uvedené hodnoty na štítku jsou technické a změřitelné parametry. U ledniček 

se udává roční spotřeba energie v kWh, objem vnitřního prostoru v litrech a hlučnost v dB. 
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U pračky hodnoty vypovídají o spotřebě energie, vody na prací cyklus, kapacitu prádla 

v kg, účinnost praní a ždímání i s nejvyšší rychlostí otáček a hlučností. U myček nádobí 

se parametry udávají na spotřebu elektrické energie a vody na jeden cyklus. Dále se udává 

účinnost mytí a sušení, kolik sad nádobí se najednou umyje a nakonec i hlučnost. 

U elektrických trub se udává spotřeba elektrické energie v kWh a celkový objem v litrech. 

Z důvodů odbourání jazykové bariéry se na štítcích využívají piktogramy. U chladících 

zařízení se v dnešní době již nesmí prodávat výrobek kategorie B, případně horší. Takto 

přehledně zobrazené informace, uvádějí spotřebované hodnoty, které byly spotřebovány 

při laboratorním měření. Na štítku jsou zobrazené třídy od A až po D, kdy třídy A 

je nejnižší ve spotřebě. U ledniček a praček s třídou A a A+ byl prodej ve střední 

a východní Evropě vice jak 90 %. Ke konci Listopadu byla povinnost uvádět energetické 

štítky i u televizorů. Zákazník si dnes přeje, aby spotřebič měl pokud možno nejmenší 

spotřebu elektrické energie a jeho provoz byl ekonomicky méně náročný. Energetický 

štítek na Obrázku 2 doplňují piktogramy [24]. 

 

Obrázek 2: Energetický štítek výrobku [23] 

Od roku 2001 jsou u mnoha spotřebičů uvedené hodnoty povinné, jako je spotřeba 

vody, hlučnost nebo účinnost přístroje. Vyšší úspornost elektrického zařízení se finančně 

odráží do konečné ceny výrobku [51]. 

Energetický štítek se nachází povinně u spotřebičů, jako jsou, automatické pračky, 

bubnové sušičky prádla, pračky kombinované se sušičkou, chladničky, mrazničky a jejich 

http://img.ceskyinternet.cz/clanky/odstavce/23254-555036-1_t_20833-543375-1_001.jpg
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kombinace, myčky nádobí, elektrické trouby a elektrické ohřívače, žárovky a úsporné 

zářivky, klimatizační jednotky [23]. 

3.3 PŘÍSPĚVEK NA LIKVIDACI HISTORICKÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ 

Financování historického elektrozařízení je z příspěvku, který se od 1. září 2005 

připočítal ke konečné ceně elektrozařízení. Odpovědnost při nakládání s historickým 

odpadem umístěným na trh před 13.8.2005 přenesl stát na výrobce a prodejce, 

a je obstaráván kolektivními systémy. Výše poplatků jsou kolektivními systémy dle vývoje 

na trhu upravovány.  O jakou částku se konečná cena navýší, je dle typu výrobku, jak 

uvádí Tabulka 1. V poslední době se poplatky snižují [35]. 

Tabulka 1:Příspěvek na likvidaci historického elektrozařízení [35] 

Poplatek Domácí spotřebiče 

129,- Kč 
Chlazení (velké chladicí zařízení, chladničky, kombinace chladničky a mrazničky, mrazničky, 

ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchovávání a skladování potravin) 

66,- Kč 
Velké domácí spotřebiče (pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, elektrické sporáky, 

ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin) 

12,- Kč 
Vysavače - (vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění), varná deska, 

mikrovlnná trouba, odsavač, topení, apod. 

3,- Kč 

Malé domácí spotřebiče - (žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další 

péči o oděvy, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo 

uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, 

čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo, hodiny, budíky a zařízení pro účely 

měření, váhy, elektrické ventilátory malé) 

Poplatek Spotřební elektronika 

202,- Kč Televize s úhlopříčkou nad 21″ 

61,- Kč 
Domácí kina (DVD mechanika, tuner a zesilovač vše integrované v jeden celek + sada 

reproduktorů, bez TV 

33,- Kč 

Televize do úhlopříčky 21″ (55 cm) včetně - DVD, video přehrávače a rekordéry, 

mikro/mini/midi věže, hifi komponenty (zesilovače, receivery, tunery), SAT a DVBT 

přijímače, dataprojektory, elektrické a elektronické hudební nástroje 

10,- Kč 

Videokamery, autorádia, navigační systémy, GPS, přenosné radiomagnetofony, sady 

reproduktorů, Discmany, walkmany, MP3 přehrávače, digitální fotoaparáty, radiobudíky, 

baby sittery (el. chůvy), sady autoreproduktorů 

1,- Kč 
Analogové fotoaparáty, sluchátka, dálkové ovladače, mikrofony, komponenty 

zabezpečovacích systémů (čidla, ústředny apod.) 
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3.4 ELEKTROODPAD V MINULOSTI 

V minulosti se elektroodpad řešil jako běžný domovní odpad. Byl součástí 

komunálního odpadu, který se vyvážel na skládku. V minulosti byl i problém s velkým 

výskytem černých skládek, kde byl také uložen elektroodpad. Nejen, že vyhozený 

elektroodpad na černých skládkách působil neesteticky, ale především hrozilo velké riziko, 

že dojde k zamoření půdy, spodních vod pro obyvatelstvo ale i znečištění ovzduší. Černé 

skládky na Obrázku 3 vznikaly v podstatě kdekoliv [19]. 

 

 

Obrázek 3: Černá skládka s elektroodpadem [19] 

Elekroodpad, jako větší železné předměty, např. domácí kamna, bojlery, byl také 

ve velké míře odevzdáván do sběren druhotného odpadu, kde se vykupoval. Tento stav 

přetrvává v některých sběrnách druhotného odpadu i do dnešních dnů [19].  

3.5 ELEKTROODPAD V SOUČASNOSTI 

Zásadní problém u sběru elektroodpadu je hned na začátku a to motivovat 

koncové uživatele k odevzdání vysloužilých elektrospotřebičů do příslušných nádob. 

V České republice jsou díky kolektivním systémům vytvořena dostupná místa, vyhrazená 

k odevzdání elektroodpadu. Kolektivní systém je tvořen společnostmi jako například 

Asekol, Eloktrowin případně Ekolamp. Tyto společnosti zabezpečují svoz, recyklaci nebo 

http://www.nasepraha6.cz/data/USR_120_DEFAULT/Sign_of_the_times___geograph.org.uk___320940.jpg
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ekologickou likvidaci. Všechny činnosti jsou hrazeny z recyklačních poplatků, které hradí 

dovozce, prodejce i koncový uživatel. Zpracování elektroodpadu je druhotným zdrojem 

materiálů, které se opět využívají při výrobě nových výrobků [7]. 

Samotný elektroodpad je různorodý od malých domácích spotřebičů, jako je varná 

konvice, tablet, telefon, přes křehké spotřebiče jako je zářivka, až po velkoobjemové 

a těžké spotřebiče jako je televize, lednička, případně výdejní automat. Nejpoužívanější 

venkovní kontejner je na Obrázku 4, který se umísťuje do ulic na předem vybraná místa. 

Menší elektrozařízení se může odevzdat přímo u prodejců nových elektrovýrobků [21]. 

 

Obrázek 4: Venkovní kontejner na elektroodpad [32] 

Na vysloužilé elektrozařízení jsou navrženy i různé typy sběrných nádob. 

S největším elektroodpadem se pak musí do sběrných dvorů. Pro uskladnění byl vyvinut 

tzv. E-domek, na Obrázku 5, který chrání odevzdaný elektroodpad před vlivem počasí a 

také před odcizením uložených předmětů [21]. 

 

Obrázek 5: E-domek na uskladnění elektroodpadu [31] 

http://www.naseolomouc.cz/data/USR_001_OLOMOUC/1024357173490d8e455f16d_Kontejner_laminat1.JPG
http://www.krasnalipa.cz/images/stale/imgbig/odpady misto zpetneho odberu.jpg


 

Miroslav Pirkl: Vývoj a nakládání s elektroodpadem v ČR 

 

2015  8 

 

3.6 ŽIVOTNÍ CYKLUS ELEKTROZAŘÍZENÍ 

Každý elektrovýrobek si projde životním cyklem. U některého zařízení koloběh 

trvá déle, někdy trvá funkčnost a recyklace poměrně krátkou dobu. Celá životnost výrobku 

je znázorněna na Obrázku 6 [49]. 

 

Obrázek 6: Životní cyklus elektrovýrobku [54] 

Největší počet vyřazeného elektrozařízení tvoří počítačové monitory, lednice 

a televizory. Každý by měl mít možnost snadno a dostupně recyklovat, jen tak se zabezpečí 

více elektroodpadu ke zpracování [49]. 

3.7 ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADU 

Likvidace probíhá během řízeného procesu se zamezením úniku nebezpečných 

látek do životního prostředí. Elektroodpad je pro dnešní dobu zdrojem drahých kovů 

a dalších materiálů. Velké množství se dá znovu použít. Využívání elektroodpadu 

je z environmentálního pohledu (environmentalistika je odvětví, které využívá celé 

spektrum oborů jako je ekologie, ekonomie, fyzika, vzájemné ovlivňování člověka 

a ekosystémů, ochrany přírody i prevence znečišťování životního prostředí, vhodné čerpání 

přírodních zdrojů i příhodné využívání energií apod.) je celkem zásadní. Elektrozařízení 

se skládá z celého spektra látek zatěžující životní prostředí ale i mnoho látek, které lze 
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opětovně používat. V elektroodpadu se mohou vyskytovat toxické látky, například těžké 

kovy (rtuť, olovo či kadmium), luminofory z obrazovek a zářivek, tekuté krystaly z LCD 

displejů. Nevhodnou likvidací elektroodpadů může docházet i k poškozování ozonové 

vrstvy. U recyklace elektroodpadů je důležité zajistit, aby došlo k separaci od dalších 

složek odpadů. Takto oddělený elektroodpad je roztříděn a dále rozebrán, případně jiným 

vhodným způsobem upraven [6], [12].  

Mezi základní způsoby zpracování elektroodpadu řadíme pyrometalurgické, 

mechanické a hydrometalurgické postupy k získání druhotných materiálů [8]. Jako další 

způsob zpracování elektroodpadu je pyrometalurgický proces, kdy se pomocí vysokých 

teplot získávají kovové části při tavení, spékání a reakcí s plynnou fází. U plastových částí 

dojde k jejich spálení, ale je nutné zabezpečit odstranění škodlivin, které mohou poškodit 

okolní prostředí. Pokud je při pyrometalurgickém zpracování ve složce velké množství 

skla, případně keramiky, dochází k tvorbě strusky, která přispívá ke ztrátám ušlechtilých 

kovů [15]. 

U mechanického zpracování se ručně odstraní velké části, nebo součástky z kovů 

a dále zařízení, které představuje riziko pro životní prostředí. Následuje drcení za využití 

např. bubnového drtiče na Obrázku 7, kdy se materiál nadrtí na menší části, vhodné pro 

další zpracování. Po drcení probíhá mletí a pak následuje třídění elektroodpadu na železný 

a neželezný materiál, jako je keramika, sklo, plasty a další složky [17]. 

 

Obrázek 7: Bubnový drtič [17] 
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U hydrometalurgických procesů, se využívají vhodná louhovací činidla. 

Louhovacími roztoky mohou být kyseliny, zásady, případně roztoky solí. Tímto způsobem 

se dá opětovně získat až 90 % původního materiálu z vstupní suroviny jako je stříbro 

a zlato. V případě rhodia a paladia je výtěžnost menší 60-70 %. Takto získaný materiál 

není čistý a potřebuje další hutnické zpracování. Takový provoz se nachází v Japonsku u 

obce Mitó od roku 1996. Zařízení zlikviduje 7.000 tun vyřazených elektrovýrobků za 

měsíc. Linka je finančně výdělečná, pokud neklesne zpracování elektroodpadu pod 4.000 

tun. Výnos se také pohybuje podle množství cenných materiálů v surovině [8].  

3.8 SPOLEČNOST KOVOHUTĚ PŘÍBRAM 

Společnost Kovohutě Příbram patří mezi naše přední zpracovatele elektroodpadu 

a zaměřila se na zpracování olověných odpadů a odpadů s obsahem drahých kovů. 

Společnost provozuje technologické zařízení na zpracování OEEZ o kapacitě 10 500 tun 

ročně. Svou činnost rozšířila i na výkup a zpracování auto katalyzátorů s metalickou 

vložkou. Jeden z mnoha výrobků na Obrázku 8, které společnost nabízí, jsou vyrobené 

z olova, cínu, případně drahých kovů [36].  

 

Obrázek 8: Výrobky Kovohutě Příbram [34] 

I když bylo v Evropské unii používání olova v elektrických a elektronických 

zařízeních zakázáno od roku 2005, nevylučuje skutečnost, že se v elektroodpadu nebude 

nacházet. I tak se množství olova v elektroodpadu stále snižuje. Výroba elektroinstalačního 

materiálu, do kterého patří výroba baterií, vykazuje nejvyšší podíl produkce 

elektroodpadů [9].  
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3.9 ZPRACOVÁNÍ OBRAZOVEK A MONITORŮ 

CRT obrazovky byly nahrazeny plazmovými a LCD obrazovkami. Ve starších 

typech obrazovek je mnoho materiálů např. luminoforů, drahých kovů, plastů a skla. 

Osvětlovací prvky jsou nahrazovány LED diodami, u kterých není rtuť. Při demontáži 

se monitor rozebere na menší díly a roztřídí. Menší části se nadrtí na menší frakce pomocí 

vibračního drtiče. Nadrcený materiál se dále třídí pomocí elektrodynamického separátoru. 

Při likvidaci mohou do ovzduší uniknout nebezpečné látky, jako jsou luminofor, skelné 

vlákno případně rtuť. Tyto částečky ve vzduchu musí být zachyceny, aby se nedostaly 

do okolního prostředí [18].  

3.10 ZPRACOVÁNÍ KABELŮ 

Kabely jsou upraveny za pomocí technologické linky. Nejprve se kabely zpracují 

na dvouhřídelovém drtiči. Následuje rozemletí kabelů na menší části a pak následuje 

separace magnetických kovů. Roztříděné materiály se znovu využívají [53].  

Elektromagnetická separace se dělí do dvou kategorií. První typ separace je tvořen 

elektromagnetickým polem se stejnosměrným proudem. Druhý typ je tvořen 

elektromagnetem se střídavým proudem. V praxi se kombinují obě metody. Síla magnetu 

je stanovena velikostí proudu a klesající vzdáleností. Činností se magnety zahřívají a tím 

klesá proud v magnetu. Na Obrázku 9, je znázorněn elektromagnetický separátor [22].  

 

Obrázek 9: Elektromagnetický separátor [53] 
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Jako další způsob zpracování se kabely roztřídí a zkrátí na potřebnou délku 

pomocí aligátorových nebo gilotinových nůžek. Jedna z dalších metod zpracování kabelů 

je metoda granulace, kdy se kabely drtí na velikost menší než 1 cm. Nadrcená složka 

se zpracuje dalšími metodami, kdy se odstraní kovové a plastové části [11].  

3.11 TŘÍDĚNÍ PLASTŮ FLOTACÍ 

Problematika byla řešena již v 70. letech minulého století. Flotační separace 

je jeden ze způsobů, jak ze směsi oddělit plasty za využití rozdílných povrchových 

vlastností. Flotace patří mezi velmi účinné metody. Na hydrofobnějším povrchu 

se snadněji drží vzduchové bubliny, které tvoří tzv. flokule, tedy seskupení pevných fází 

s bublinkami plynné fáze. Tyto shluky mají menší hustotu a jsou vynášeny k hladině. 

Vlastnosti materiálů rozdělujeme do dvou skupin, na tzv. fixní vlastnosti, ty se nedají 

upravovat, kam patří např. hustota a na modifikované vlastnosti, kam patří povrchová 

energie, velikost částic, sočivost, případně drsnost [3].  

4. ZHODNOCENÍ SITUACE NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM 

V ČR 

Vyřazené elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu, ale mělo by odevzdat 

na místě zpětného odběru, případně oprávněnému zpracovateli. Výsledkem je řádná 

recyklace a uvedení surovin znovu na trh. Při nevhodném nakládání s tímto odpadem hrozí 

poškození životního prostředí. Výsledná bilance recyklace a třídění elektrozařízení pomocí 

zpětného odběru vychází jednoznačně pozitivně ve všech směrech. K tomuto závěru 

směřovalo více studií. Posouzení bylo vypracováno od sběru, dopravy až po konečnou 

likvidaci. Recyklace společně s tříděním patří jednoznačně jako činnost příznivá 

pro životní prostředí a je jako jedna z hlavních cest k udržitelnému rozvoji [16].  

 Dle Obrázku 10, je patrná i ekonomická stránka. Pomocí třídění a sběru 

elektrozařízení dochází ke snižování emisí skleníkových plynů, úspoře energie a také 

surovin. Na obrázku je vidět kolik litrů pitné vody lze ušetřit, při odevzdání jedné televize. 

Jedná se o 745 litrů pitné vody, kdy nevznikne stejné množství odpadních vod. Úspora 
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u primárních surovin jako je písek, vápenec, či železo činí 9,73 kg. U vytěženého uhlí 

je úspora 4,37 kg a u ropy se ušetří 2,89 litrů [20].  

 

Obrázek 10: Přínos sběru a recyklace jedné televize pro životní prostředí [20] 

Legenda k Obrázku 10: 

1) snížení produkce nebezpečných odpadů – stejné množství vyprodukuje 36 domácností za rok,  

2)  stejné množství ropy se spotřebuje k ujetí 22 km běžnou spotřebou u osobního automobilu, 

3)  shodné množství CO2 vznikne jízdou vlaku, který ujede 157 krát vzdálenost mezi Prahou a 

Ostravou,  

4)  ušetří se 745 litrů vody, kdy nevznikne stejné množství odpadních vod,  

5)  takové množství energie spotřebuje 60 W žárovka, svítící soustavně 4 měsíce,  

6) ušetří se celkem 9,73 kg primárních surovin, např. písek vápenec, železo[20].  

4.1 NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADU  

Pro elektroodpad se zavádí tzv. recyklační poplatek, který musí odvést každý, 

kdo uvede na trh elektrozařízení. Rozdílná situace je u tzv. historického elektrozařízení, 

která byla na trh uvedena do 13.8.2005. Jedná se o staré přístroje, které se uvedly na trh, 

a firma již nemusí existovat. V tomto případě by příspěvek na financování zpětného odběru 

neměl kdo zaplatit. V tomto případě se skutečnost řeší ve formě recyklačního poplatku 

už při koupi nového přístroje. O ekologickou likvidaci se postarají současní výrobci 

a to kolektivně, proto se společnosti zabývající elektroodpadem označují za kolektivní 
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systémy, například o recyklaci starých ledniček Calex se postarají současní výrobci 

ledniček [40].  

Antimonopolní úřad zastává k recyklačním poplatkům stanovisko, že zákazník při 

pořízení nového výrobku třeba ledničky, či pračky zaplatil recyklační poplatek, který je 

započítán v ceně ve výši přibližně tři sta korun, zbytečně. Organizace, které za vybrané 

finanční prostředky provádí ekologickou likvidaci zařízení s prostředky, dle vyjádření 

antimonopolního úřadu, hospodaří neprůhledně, poškozují tržní prostředí a nejsou 

prostředky na kontrolu těchto firem. Poplatky jsou účtovány, i když odpad není 

nežádoucím ale zdrojem surovin pro další využití [29].  

Antimonopolní úřad má vyjádření, ve kterém uvádí, že vybrané částky měly být 

buď vráceny, nebo převedeny do státního rozpočtu. Ministerstvo chystá novou odpadovou 

legislativu, kde se mají námitky ÚOHS promítnout. Poplatky inkasují kolektivní systémy, 

tedy společnosti, které byly založeny výrobci a prodejci elektrozařízení, s tím, že bude 

zajištěna zákonem stanovená recyklace jejich výrobků. Velkou část na trhu 

s elektroodpadem ovládají společnosti Asekol, Elektrowin a Ekolamp, které inkasují 

zhruba 80 procent recyklačních poplatků. 

Nadační fond proti korupci dospěl k závěru, že v období od roku 2005 do roku 

2012 bylo na recyklačních poplatcích kolektivními systémy vybráno alespoň 10 miliard 

korun. Přitom se dle sdělení ministerstva vrátilo jen 20 % zakoupeného zboží. Potom 

na účtech uvedených firem muselo zůstat 8 miliard korun a nakládání s těmito prostředky 

je dle ÚOHS velmi nečitelné. Recyklační poplatky si společnosti určují dle vlastního 

uvážení a několikrát v minulosti si poplatky zvýšily bez udání důvodu. Jakým způsobem 

vybrané finanční prostředky kolektivní systémy přerozdělují mezi obce, případně mezi 

recyklační společnosti, aby byla zajištěna recyklace elektrozařízení není vůbec zřetelné. 

V posledních třech letech se sběr elektroodpadu dostal do stagnující fáze především 

v důsledku výkupnám kovů a nevhodné likvidaci elektrozařízení do komunálního odpadu. 

Každým rokem se okolo sběru elektroodpadu protočí 1 miliarda korun [29].  

Do třídění elektroodpadu se zapojují i chráněné dílny ale stav na trhu pro ně není 

jednoduchý. Společnost Asekol má za vybrané finanční prostředky zajistit recyklaci 

odpadu. I tak si založila vlastní společnost, která odpad vykupuje a dále likviduje. 
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Na základě této činnosti se v České republice uzavírají chráněné dílny. Společnost 

Marketa-Remone, s. r. o., má v Chebu chráněnou dílnu na likvidaci elektroodpadu. Pracuje 

zde 40 handicapovaných občanů. Firma Asekol, která zabezpečuje za výrobce 

elektrozařízení povinné množství recyklace, ukončila se společností Marketa-Remote 

spolupráci a přestala ji s elektroodpadem zásobovat. Přitom společnost Marketa-Remote 

do linky na zpracování 100 kusů monitorů a televizorů za směnu investovala finanční 

prostředky. Díky výpovědi, od společnosti Asekol zaznamenaly snížení dodávek tohoto 

zboží ze sběrných dvorů o tři sta tun ročně a zařízení je tak využito pouze z 25 %. Muselo 

dojít ke snížení pracovních sil a do budoucna se předpokládá další omezení pracovních 

úvazků. Příčinou je fakt, že společnost Asekol si sama začala elektroodpad zpracovávat. 

Asekol si zřídil pobočku Enviropol a ta si buduje další sídla po republice. V Plzni 

se nachází jedno a z Plzeňska a Karlovarska je svážen elektroodpad právě sem. Malý 

zpracovatelé elektroodpadu, kteří nejsou se společností Asekol propojeni nebo nejsou 

ochotni přistoupit na jejich podmínky, se k odpadu prakticky nedostanou. Asekol má 

vyjednané smlouvy přímo s obcemi a elektroodpad sváží i ze sběrných míst. 

Problém je takový, že kolektivní systémy dle zákona podnikat nemají, 

ani prostřednictvím společností, které ovládají. Z Vybraných finančních poplatků nemusejí 

odvádět daně, tímto způsobem jsou oproti jiným zpracovatelům zvýhodněni na trhu. 

Takový názor zastává antimonopolní úřad, který znevýhodnění ostatních firem na trhu 

prošetřuje. 

Takové postavení kolektivních systémů na trhu je zvýhodněné oproti ostatním, 

kteří poplatky nevybírají. V zákoně dále chybí podstatná věc a to kontrolní mechanismy při 

nakládání s vybranými finančními prostředky. Přesný tok peněz nejde zjistit, i když 

společnosti uvádějí, že veškeré finance byly vynakládány pouze na recyklaci. 

Společnost Enviropol má zapsáno v obchodním rejstříku stejné sídlo firmy jako 

neziskový Asekol, ve vedení společnosti jsou zapsáni z větší části podobní lidé 

jako u Asekolu a stejně je tak uveden i jako jediný společník. Ze zjištěných informací 

je patrné, že zřizování dceřiných firem je metoda, jak se vyhnout podmínce, že kolektivní 

systémy nemohou vyvíjet činnost za účelem zisku [29].  
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Že společnosti jsou spolu provázány, je uvedeno i ve vyjádření, které Asekol 

zaslal vlastním klientům. Asekol zde producentům elektroodpadu uvádím, že sám 

recykluje určitý podíl elektroodpadu na trhu ve vlastním zpracovatelském zařízení 

a z tohoto důvodu zmenšuje recyklační poplatky. Tímto vyjádřením potvrdil skutečnost, 

že za finanční prostředky vybrané na poplatcích vytvořil zařízení na likvidaci odpadu. 

Z takového důvodu doplatily malé firmy zaměstnávající handicapované lidi na postup 

třeba společnosti Asekol, kdy pro nedostatek sebraného elektroodpadu musí omezovat 

pracovní výkony 

Společnost Asekol ale svůj způsob podnikání hájí, když inkasuje od lidí 

recyklační poplatky, s kterými má vykonávat likvidaci, a přitom provozuje u své 

společnosti výdělečnou činnost. Takto přichází k nemalému zisku, se kterým mohou 

naplnit rozšířenou odpovědnost producenta elektrozařízení. 

Producenti elektroniky si na základě zákona o odpadech založili kolektivní 

systémy, mezi které patří např. Asekol, Elektrowin či Ekolamp. Za producenty zabezpečují 

povinnou míru separace jejich výrobků. Malé recyklační společnosti, případně chráněné 

dílny stát finančně nepodporuje tak jako kolektivní systémy. Dle odhadů bylo již vybráno 

více jak deset miliard korun, které uhradí v konečné částce výrobku každý, kdo si pořídí 

v Česku elektrozařízení. 

Takto kolektivní systémy získávají najednou více zdrojů příjmů, vybírají 

prostředky od spotřebitelů, jako jsou občané, firmy případně stát dále finanční prostředky 

od toho, kdo uvádí výrobky na trh, jako jsou výrobci a dovozci elektrozařízení a posledním 

třetím příjmem jsou finanční prostředky za samotný vyseparovaný materiál, který se dál 

prodává zpracovatelům. Vyseparovaný materiál získaný třeba ze sběrného dvora se přes 

aukce prodá k dalšímu využití v částkách zhruba korun za kilogram [29]. 

4.2 PROVOZOVATELÉ KOLEKTIVNÍCH SYSTÉMŮ 

Kolektivní systémy byly vytvořeny za účelem provozování a řízení systémů, 

zajišťující výrobcům, dovozcům a prodejcům plnění povinností. V Tabulce 2 jsou uvedeni 
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provozovatelé kolektivních systémů, které jsou zapsané na MŽP, pro zajištění fungování 

nakládání s elektroodpady a s historickými elektrozařízeními.  

Dle rozhodnutí MŽP ČR jsou oprávněny zajišťovat následující: 

 financování historických elektrozařízení (prodaných na trhu do 13.8.2005), 

 financování nových elektrozařízení (prodaných na trhu po 13.8.2005), 

 financování vyřazeného elektroodpadu [27].  

Tabulka 2: Provozovatelé kolektivních systémů [27] 

Kolektivní systém 

Skupiny elektrozařízení, pro které byl kolektivnímu systému vydán souhlas pro 

nakládání a financování 

  B2B B2C B2C-H 

ASEKOL, s.r.o. 1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4a,5,6,7,8,9 3,4a,7 

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

Bren, s.r.o. 2,6 2,6   

ČEZ Recyklace, s.r.o. 4b 4b   

ECOPARTNER, s.r.o. 4b 4b   

EKOLAMP, s.r.o. 5 5 5 

Elektrowin, a.s. 1,2,3,4a,4b,6,7,8,9,10 1,2,3,4a,4b,6,7,8,9 1,2,6 

FitCraft Recyklace, s.r.o. 4b 4b   

MINTES Solutions, s.r.o. 4b 4b   

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

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

Recycling Systém, s.r.o. 4b 4b   

Rema PV Systém, a.s. 4a,4b 4a,4b   

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

REsolar, s.r.o. 4b 4b   

RETELA, s.r.o. 1,2,3,4a,4b,5,6,7,8,9,10 1,2,3,4a,4b,5,6,7,8,9 1,2,3,4a,5,6,7,8,9 

 
Legenda k Tabulce č. 2: 

B2B  financování nakládání s elektrozařízeními, která nejsou určena pro domácnost 

BC2   financování nakládání s elektrozařízeními určenými pro domácnost bez oprávnění zajišťovat 

financování nakládání s historickými elektrozařízeními 

B2C-H   financování nakládání s historickými elektrozařízeními pocházejícími z domácností. 
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Legenda k Tabulce č. 2 

Skupiny elektrozařízení: 

1. Velké spotřebiče 

2. Malé domácí spotřebiče 

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení 

4a. Spotřebitelská zařízení 

4b. Solární panely 

5. Osvětlovací zařízení 

6. Elektrické a elektronické přístroje 

7. Hračky, vybavení pro volný čas 

8. Lékařské přístroje 

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 

10. Výdejní automaty [27].  

 

 

Největší kolektivní systémy a oblast působení: 

Asekol 

Zajišťuje recyklaci historického zařízení pro tyto třídy: IT a telekomunikační 

zařízení, černá spotřební elektronika, elektrické hračky a vybavení pro sport a volný čas. 

Zakladatelé: Asbis CZ, BaSys CS, Fast ČR, JVC Czech, LG Electronics CZ, Mascom, 

Panasonic Czech Republic, Philips Česká republika, Samsung Electronics, Sony Czech. 

 

Ekolamp 

Zajišťuje recyklaci historického zařízení pro osvětlovací zařízení, skupina č. 5.  

Zakladatelé: GE Industrial, Osram Česká republika, Philips Česká republika, Narva 

B.E.L./ČR. 

 

Elektrowin 

Zajišťuje recyklaci historického zařízení pro: velkou bílou techniku, malé domácí 

spotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Zakladatelé: Ardo ČR domácí spotřebiče, 

BSH domácí spotřebiče, Candy ČR s. r. o., Electrolux, ETA, Fegor Elektro, Gorenje, 

Groupe SEB ČR, Indesit Company Česká, Miele, Philips Česká republika, Whirlpool ČR. 
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OFO-recycling 

Tato společnost nezískala žádnou třídu historického zařízení, zajišťuje recyklaci 

jen nového elektroodpadu. Zakladatelé: OFO Investments, OFO - CZ, OFO - Polska, 

OFO - Slovensko. 

 

RemaSystém 

Zajišťuje recyklaci historického zařízení pro lékařské přístroje. 

Zakladatelé: Actebis Computer, AT Computers, DNS, Ditcom, e'D Systém Czech, 

Telefónica O2, eXtraPoint, Konsigna Handel, Soft-Tronik, SWS Slušovice, Tech Data 

Distribution. 

 

Retela 

Zajišťuje recyklaci historického zařízení pro monitorovací a kontrolní přístroje. 

Zakladatel: Českomoravská elektrotechnická asociace [27].  

4.3 ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADU U SPOL. ASEKOL  

Tato kapitola se zabývá hodnocení vývoje jednoho ze zpracovatelů elektroodpadu 

a to společností Asekol, která je jednou ze společností kolektivního systému a zároveň má 

nejvíce veřejně dostupných údajů.  

4.3.1 V ROCE 2007 

Asekol patří k nejstarším a největším zpracovatelům elektroodpadu. Společnost 

Asekol byla založena v červenci 2005 největšími společnostmi na trhu, které obchodující 

se spotřební, kancelářskou, telekomunikační a výpočetní elektronikou. Působnost 

společnosti je na celém území ČR. Služeb využívají dovozci i prodejci elektrozařízení. 

Ve společnosti je 15 zaměstnanců zabezpečující klientské, technické a obchodní 

centrum [42]. 
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Hlavní cíle společnosti jsou: 

 Dodržovat právní normy, spolupracovat se státní správou a samosprávou 

 Zaručit ekologickou likvidaci zařízení 

 Šířit povědomí o ekologickém nakládání s vyřazeným elektrozařízením 

 Zaměstnávat občany se sníženou pracovní schopností v chráněných dílnách [42].  

Společníky kolektivního systému v roce 2007: 

 Sony Czech, spol. s r.o. 

 Thomson multimedia Czech s.r.o. 

 JVC Czech spol. s r. o.     

 Philips Česká republika s.r.o.  

 Panasonic CZECH REPUBLIC, s.r.o. 

 Samsung Zrt., Česká organizační složka  

 Mascom s.r.o. 

 LG Elektronics CZ, s.r.o., změna od 25. 7. 2007 

 FAST ČR, a. s. 

 BaSys CS, s. r. o., změna od 25.7.2007 

 ASBIS CZ, spol. s r. o., změna do 31.10.2007 [42].  

 

Firma Asekol je dle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí autorizována 

ke zpětnému sběru elektrozařízení pro všechny skupiny 1-10 [33].  

Od podzimu roku 2006 se v Praze začal využívat pilotní plán na využívání 

čárkových kódů, které jsou snímány dopravci během nakládky elektrozařízení. Od dubna 

2007 se systém aplikoval na celém území ČR. Slouží ke zjištění, kolik kusů monitorů 

a televizorů bylo uvedeno na trh a kolik kusů se vrátilo do zpětného odběru společnosti 

Asekol. Koncem roku 2006 měla společnost Asekol již navázanou spolupráci s více 

jak 4000 obcemi, firmami či prodejnami s vysloužilým elektroodpadem. V tomto směru 

došlo k nárůstu oproti roku 2006 o 86 %. Loni bylo od společnosti separováno přes 

9000 tun elektroodpadu, což je o 58 % více jak v roce 2006. Zde společnost rostla nejvíce 

oproti jiným kolektivním systémům [42].  
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V této výroční zprávě 2007 společnost Asekol uvádí, že by přivítala zdokonalení 

odpadového zákona. V Tabulce 3 jsou uvedeny hodnoty za rok 2007 [42].  

Tabulka 3: Hlavní čísla ze systému Asekol pro rok 2007 [42] 

Počet klientů kolektivního systému Asekol 486 

Počet elektrozařízení uvedených klienty na trh v ČR [t] 37 185 

Počet sběrných míst 4 053 

Počet sběrných míst zřízených ve spolupráci s obcemi 2 886 

Počet zpětně odebraných elektrozařízení [t] 9 182 

 

V průběhu dvou minulých let došlo ke snížení příspěvků o 45-85 % za dodržení 

stejných podmínek ekologické likvidace. Drtivá většina vyřazeného elektroodpadu 

je posbírána ve sběrných dvorech a pomocí mobilních svozů a to až ve výši 94 %. Asekol 

tímto způsobem uspořil obcím částku 73,5 miliónů Kč, kterou obce nemusely investovat 

na přepravu a likvidaci elektrozařízení. Velký nárůst sběrných míst je patrný mezi roky 

2006 a 2007 dle Tabulky 4, kdy se jednalo o 86 % [42].  

Tabulka 4: Sběrná místa [42] 

 
K 31.12.2006 K 31.12.2007 Nárůst [%] 

Počet sběrných míst v obcích 1481 2886 94 

Počet sběrných míst u prodejců 753 1187 57 

Celkem 2171 4053 86 

 

Ke konci roku 2007 bylo zapojeno do kolekktivního systému Asekol, 486 výrobců 

a dovozců elektrozařízení, což oproti roku 2006 znamenal 7 % nárůst klientů. Více jak 

1 kg elektroodpadu na osobu bylo vybráno ještě ve Zlínském a Libereckém kraji. Nejméně 

elektroodpadu na osobu se průměrně podařilo vybrat v Ústeckém kraji a to 0,45 kg [42].  

 



 

Miroslav Pirkl: Vývoj a nakládání s elektroodpadem v ČR 

 

2015  22 

 

Nejvíce elektrozařízení bylo v roce 2007 vybráno pro společnost Asekol. 

Na Vysočině bylo vybráno celkem 1,18 kg na osobu, což představuje nárůst o 57 %, 

dle Tabulky 5 [42].  

Tabulka 5: Přehled elektrozařízení zpětně odebraných v krajích za rok 2007 [42] 

Kraj 
Počet 

obavatel k 
31.12.2007 

Vybrané 
elektrozařízení 

(t) 

Vybrané 
elektrozař. Za 
osobu a rok 

2006 

Vybrané 
elektrozař. Za 
osobu a rok 

2007 

Navýšení 
[%] 

Vysočina 513 195 603 0,75 1,18 57 

Zlínský 590 482 688 0,7 1,16 66 

Liberecký 432 752 467 1,08 1,08 0 

Královéhradecký 551 646 542 0,62 0,98 58 

Jihomoravský 1 137 533 1 112 0,59 0,98 66 

Pardubický 510 263 493 0,55 0,97 76 

Středočeský 1 193 516 1 137 0,55 0,95 73 

Praha 1 204 897 1 099 0,57 0,91 60 

Plzeňský 559 010 501 0,63 0,9 43 

Jihočeský 632 547 506 0,43 0,8 86 

Olomoucký 641 006 507 0,34 0,79 132 

Moravskoslezský 1 249 981 925 0,38 0,74 95 

Karlovarský 306 172 225 0,21 0,74 252 

Ústecký 826 372 377 0,31 0,45 45 

Celkem 10 349 372 9 182 0,56 0,89 58 

 

4.3.2 V ROCE 2008 

Do konce roku 2008 musela Česká republika dle nařízení Evropská unie 

vyseparovat 4 kg elektroodpadu na osobu a rok. Tento cíl splnila Česká republika jako 

jediná z nových členských států. Asekol vybral téměř 13 000 tun elektroodpadu, 

což je o 41% více jak v předchozím roce 2007. Již třetím rokem po sobě dosahuje 

společnost Asekol meziročního nárůstu ve sběru elektroodpadu ze všech kolektivních 

systémů v ČR. Zřídilo se i mnoho nových sběrných míst, kdy nyní připadá na jedno sběrné 

místo 1107 občanů. Tento počet je pětkrát větší než v ekologicky pokročilém Rakousku. 

V roce 2008 společnost Asekol instalovala na úřadech, školkách i na sběrných dvorech 

více jak 3300 nových sběrných nádob pro sběr malých elektrospotřebičů. Na konci 
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roku 2008 byl zprovozněn dlouhodobý recyklační projekt pro školy „ Recyklohraní“, kam 

se za první tři měsíce přihlásilo 1 300 školských organizací [43].  

 Asekol v tomto roce vedl skupinu odborníků jak ze zahraničí, tak i z ČR, která 

hledala možnosti využití obrazového skla. Drcené obrazové sklo se dále využívá 

u společnosti Knauf Insulation k výrobě skelné vlny. Tímto způsobem se zpracují dvě 

třetiny veškerých CRT obrazovek vyseparovaných ze zpětného odběru v ČR [39]. 

Na závěr roku 2008 využívalo společnost Asekol 508 výrobců a dovozců 

elektrozařízení. Oproti roku 2007 se jedná o nárůst o 4,5%. Prostřednictvím dodavatelů 

a prodejců spadající ke společnosti Asekol bylo ve skupinách 3, 4 a 7 na český trh dodáno 

70 % elektrozařízení. V roce 2008 dodavatelé a prodejci kolektivních systémů Asekol 

uvedli na trh 1 300 000 kusů televizí a monitorů a 10 300 00 kusů dalších elektrozařízení. 

Nejvíce produktů spadá do skupiny č. 4, ve které jsou výrobci a prodejci spotřební 

elektroniky [43].  

Asekol nově zastřešuje povinnosti se zpětným odběrem elektrozařízení 

pro skupinu 9, kde se nachází přístroje se zaměřením na monitorování a kontrolu. V roce 

2008 byla společnost Asekol zapsána na Ministerstvu životního prostředí pro tyto 

skupiny: 3, 4, 7, 8 a 10. Již 80 % občanů české republiky mělo možnost odevzdat 

elektroodpad na dosažitelných místech. Společnost Asekol vyvíjí aktivity 

s 25 společnostmi, kdy 11 společností z nich jsou chráněné dílny. V Tabulce 6 je patrný 

nárůst sběrných nádob o 28 %. V roce 2008 se opět snižovaly recyklační poplatky [43].  

Tabulka 6: Počet sběrných míst v roce 2008 od společnosti Asekol [43] 

Počet sběrných míst K 31.12.2007 K 31.12.2008 Nárůst [%] 

Počet sběrných míst v obcích 2886 3667 28 

Počet sběrných míst u posledních prodejců 1187 2352 98 

Počet kontejnerů (školy, instituce, venkovní) - 3343 - 

Celkem 4053 9362 131 

Počet pokrytí obyvatelstva smlouvou [%] 74 82 8 
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V Tabulce 7 jsou data ke sběru elektroodpadu v krajích, kdy se nejvíce vybralo 

elektroodpadu v kraji Vysočina, celkem 1,7 kg elektroodpadu na obyvatele [43].  

Tabulka 7: Přehled elektrozařízení zpětně odebraných v krajích za rok 2008 [43] 

Kraj 

Počet 
obyvatel v 

kraji k 
31.1.2008 

Zpětně 
odebraná 

elektrozařízení 
v roce 2008 

[%] 

Zpětně odebraná 
elektrozařízení 

na osobu a rok v 
roce 2008 [%] 

Zpětně odebraná 
elektrozařízení 

na osobu a rok v 
roce 2007 [%] 

Nárůst [%] 

Vysočina 513 677 872 309 1,7 1,18 44 

Královéhradecký 552 212 864 427 1,57 0,98 60 

Praha 1 212 097 1 859 486 1,53 0,91 69 

Zlínský 590 780 897 386 1,52 1,16 31 

Jihomoravský 1 135 719 1 462 480 1,29 0,98 31 

Středočeský 1 200 759 1 534 839 1,28 0,95 35 

Pardubický 511 400 618 816 1,21 0,97 25 

Liberecký 433 948 522 284 1,2 1,08 11 

Olomoucký 641 791 755 118 1,18 0,79 49 

Moravskoslezský 1 249 897 1 334 242 1,07 0,74 44 

Plzeňský 561 019 578 962 1,03 0,9 15 

Jihočeský 633 264 645 429 1,02 0,8 27 

Karlovarský 307 449 228 280 0,92 0,74 24 

Ústecký 831 180 699 147 0,84 0,45 87 

Celkem 10 375 192 12 927 204 1,24 0,9 41 

 

V roce 2008 došlo ke značnému nárůstu sběrných míst u koncových prodejců 

a to celkem 98 %. Došlo i ke zvýšení pokrytí obyvatelstva smlouvou o 8 % [43].  

Nejlepších výsledků sběru elektrozařízení dosahují občané v kraji Vysočina, 

každý v roce 2008 odevzdal průměrně 1,7 kg vysloužilého elektrozařízení na osobu. 

V Ústeckém kraji obyvatelé dosáhli sběru vysloužilého elektrozařízení 0,84 kg 

na obyvatele, což představuje meziroční nárůst o 90 %. I tak zůstává sběr elektrozařízení 

v tomto kraji nejmenším v porovnání s ostatními kraji. V roce 2008 probíhaly projekty 

na podporu zpětného sběru vysloužilých elektrospotřebičů u koncových prodejců. 

V případě zakoupení nového elektrovýrobku, mohl zákazník ušetřit 500,- Kč, pokud 

odevzdal starou televizi nebo monitor. Lidé v průběhu „Recyklománie“ tímto způsobem 

přinesly 20 000 kusů televizí a monitorů o celkové váze 400 tun. V roce 2008 společnost 
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Asekol nechala vyvinout tzv. E- domky, které zdarma poskytla do sběrných dvorů, proti 

ochraně před nepříznivým počasím a krádežemi vybraného elektrozařízení. V roce 2008 

společnost Asekol nainstalovala první venkovní, červený kontejner na sběr vysloužilého 

elektrozařízení u obchodního centra Chodov v Praze 4 [43].  

4.3.3 V ROCE 2009 

V roce 2009 se podařilo splnit závazek Evropské unie na sběr 4 kg elektroodpadu 

za každého občana České republiky. V roce 2009 společnost Asekol rozmístila 

do sběrných dvorů na 111 tzv. E-domků k ochraně vybraného elektroodpadu před 

povětrnostními vlivy a před krádežemi. V roce 2009 bylo vybráno 40 % hmotnosti 

elektrozařízení nově uvedeného v tomto roce na trh, což představuje evropskou špičku. 

Ke konci roku 2009 společnost Asekol spolupracovala s 522 výrobci a dovozci 

elektrozařízení, což představuje 3 % nárůst oproti roku 2008. V roce 2009 došlo ke snížení 

poplatků u elektrozařízení a to ve skupinách 3, 4 a 7. V roce 2009 společnost Asekol  

vybrala 17 186 tun elektroodpadu, což představuje objem 40 % z celkového počtu 

42 000 tun elektroodpadu za rok, což ukládá vybrat Evropská unie. Na 1000 občanů České 

republiky připadá jedno místo na odložení elektrozařízení. Jedná se o nejhustší sběrnou síť 

jak v České republice, tak i v některých vyspělých zemích Evropské unie. V roce 2009 

bylo vybráno 650 000 kusů televizorů o váze 13 460 tun. Drobné domácí spotřebiče byly 

sebrány v počtu 3726 tun, kdy je oproti roku 2008 nárůst o 57 %. 

V Tabulce 8 je znázorněno navýšení počtu sběrných míst v průměru o 14 % [44].   

Tabulka 8: Struktura sběrné sítě u společnosti Asekol v roce 2009 [44] 

Počet sběrných míst 2008 2009 Nárůst [%] 

Základní sběrná síť 

   Počet sběrných míst u obcí (sběrné dvory, mobilní svozy) 3667 4111 12 

Počet sběrných míst u posledních prodejců 2352 2399 2 

Doplňková sběrná síť 

   Počet kontejnerů na drobné spotřebiče (školy, instituce, 

venkovní) 
3343 4131 24 

Celkem 9362 10 641 14 
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Asekol představuje více jak 10 500 míst, kde se dá odevzdat vysloužilé 

elektrozařízení. Společnost Asekol v roce 2009 vybrala 17 186 tun vysloužilého 

elektroodpadu.  

Mezi státy s největší tradicí s elektroodpadem patří Belgie, Norsko, Švédsko 

případně Švýcarsko. Společnost Asekol sice nepatří mezi světovou špičku ale ve sběru 

televizí a monitorů patří mezi nejúspěšnější systémy v Evropě. Byly zajištěny pracovní 

příležitost 110 pracovníkům se sníženou pracovní schopností v chráněných dílnách. 

V roce 2006 se Asekol stal součástí asociace WEEE Forum, ve které působí 

39 kolektivních systémů v rámci zemí EU. Hlavní činností asociace je výměna informací 

a zkušeností v této oblasti. Novinkou asociace WEEE Forum tvoří ucelené evropské 

normy, pro sběr, dopravu a zpracování elektroodpadu. Nový plán s názvem WEEELABEX 

je podporován grantem z evropského fondu LIFE+ se záměrem sjednocení jakosti 

nakládání s elektroodpadem v zemích EU. 

V roce 2009 byla ve spolupráci s poradenskými společnostmi vypracována studie 

životního cyklu (tzv. LCA-Life Cycle Asessment  způsob posuzování životní etapy 

a vychází z provázanosti vlivů v rámci životního prostředí), vytříděných televizí 

a monitorů, které představují 80 % všech odevzdaných elektrozařízení v oblasti 

kolektivních systémů. Úkolem studie bylo vyjádřit transparentním a mezinárodně 

uznávaným způsobem environmentální výsledky spojené s recyklací elektroodpadu, 

jak je patrné v Tabulce 9 [44]. 

Tabulka 9: Výsledky studie LCA v roce 2009 [44] 

Výsledky studie LCA TV Monitory Celkem 

Počet kusů sebraných za rok 2009 409 286 240 374 649 660 

Úspora elektrické energie (kWh) 66 464 30 056 96 520 

Úspora ropy (i) 1 182 837 733 141 1 915 978 

Úspora primárních surovin (t) 3 982 334 4 316 

Úspora vody (m³) 304 918 181 963 486 881 

Snížení produkce nebezpečných odpadů 59 346 39 181 98 527 

Snížení produkce skleníkových plynů (t CO₂ ekv)     18 009 7 764 25 773 
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V roce 2009 došlo ke značným úsporám v oblasti nákladů díky ekonomickým 

škrtům. V důsledku ekonomické recese následoval menší výběr prostředků určených na 

likvidaci elektrozařízení o 7 % díky skutečnosti, že bylo uvedeno na trh menší množství 

elektrozařízení. Společnost Asekol v roce 2009 provedla 755 kontrol ve sběrných dvorech, 

se kterými mají uzavřenou smlouvu [44].  

4.3.4 V ROCE 2010 

V roce 2010 společnost Asekol nasbírala 16 658 tun vyřazeného elektrozařízení, 

což vyjadřuje 64 % hmotnosti elektroniky uvedený na trh klienty tohoto kolektivního 

systému. Za dobu svého fungování společnost Asekol zpracovala více jak 60 000 tun 

elektroodpadu. V roce 2010 doznívá ekonomická krize, kdy se neprodává takové množství 

elektrozařízení a na druhou stranu se tolik elektroodpadu nedaří vybrat. V roce 2010 

společnost pracovala na analýze ekologického zpracování plochých obrazovek a jejich 

materiálové využití s předpokladem zvýšení této komodity. I tak bylo dosaženo sběru 

vyřazeného elektrozařízení v počtu 16 588 tun, což představuje snížení oproti minulému 

roku o 4 %. Je patrný malý nárůst výběru malých domácích spotřebičů z 15 % v roce 2007 

na 22 % v roce 2010.  Skoro 83 % elektroodpadu je vybráno ve sběrných dvorech, ale 

podíl u mobilního svozu tvoří také velkou část. Asekol je u Ministerstva životního 

prostředí zapsán pro tyto skupiny elektrozařízení – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Ke konci roku 

2010 společnost Asekol spolupracovala s 528 prodejci a dovozci elektrozařízení. Tito 

klienti dodali zákazníkům 11 300 kusů elektrozařízení o celkové váze 25 786 tun. V roce 

2010 došlo k navýšení nových sběrných míst o 5 %, jak je uvedeno v Tabulce 10 [45].  

Tabulka 10: Počet sběrných míst společnosti Asekol v roce 2009 a 1010 [45] 

Počet sběrných míst 2009 2010 Nárůst [%] 

Základní sběrná síť       

Počet sběrných míst v obcích (sběrné dvory, mobilní svozy) 4 111 4 214 2 

Počet sběrných míst u koncových prodejců 2 399 2 507 4 

Doplňková sběrná síť 
   

Počet kontejnerů na drobné spotřebiče (školy, venkovní) 4131 4431 7 

  Celkem 10 641 11 152   5 
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Bylo zřízeno 11 000 nových sběrných míst, kde se mohlo vracet vyřazené 

elektrozařízení. Do ulic měst a obcí se instalovalo 1 366 velkoobjemových kontejnerů 

na sběr vysloužilého elektrozařízení. Tato aktivita vznikla na základě finanční podpory 

Státního fondu životního prostředí. Společnost Asekol kooperuje s 22 dopravci, kteří 

zajišťují svoz ze 44 spádových oblastí, kde mají smlouvu s 850 smluvními sběrnými 

dvory. V roce 2010 Asekol podporoval vzdělávání ve školských zařízeních, kde proběhla 

akce „EKO ABECEDA“ s orientací na mobilní telefony s 15 lekcemi pro vyučující. 

Proběhla akce Muzeum spotřebičů, která navštívila celkem 7 krajských měst, kde měla 

veřejnost možnost se seznámit, jakým způsobem se spotřebiče zdokonalily za pouhých 

100 let. V roce 2010 byly uskutečněny akce s názvem „Věnuj mobil“, kde bylo vybráno 

15 000 mobilních telefonů, 800 z nich bylo věnováno do dětských domovů pro běžné 

využití, zbylá část se ekologicky zrecyklovala. Větší část zpracovatelů elektroodpadu tvoří 

tzv. chráněné dílny, kde pracují občané se sníženou pracovní schopností. V roce 2010 jich 

takto bylo zaměstnáno 180. Recyklací jedné televize činí úspora 162,39 kWh elektrické 

energie. Environmentální úspora u recyklace televizorů a monitorů v roce 2010 uvádí 

Tabulka 11, kdy nevzniklo např. 95 436 tun nebezpečného odpadu [45].  

Tabulka 11: Docílená úspora v roce 2010 díky recyklaci televizorů a monitorů [45] 

Výsledky studie LCA TV Monitory Celkem 

Počet sebraných kusů za rok 2010 403 217 226 810 630 027 

Úspora elektrické energie (MWh) 65 478 28 360 93 839 

Úspora ropy (l) 1 165 297 691 771 1 857 068 

Úspora primárních surovin [t] 3 923 315 4 239 

Úspora vody [m³] 300 397 171 695 472 092 

Snížení produkce nebezpečného odpadu (t) 58 466 36 970 95 436 

Snížení produkce nebezpečných 

skleníkových plynů (t CO₂ ekv) 
17 472 7 326 25 068 
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V roce 2010 došlo ke zvýšení poplatků kolektivního systému od klientů o 7 % 

z důvodu rozšíření, zpětně odebíraných výrobků o novou skupinu, kterou tvoří baterie 

a akumulátory [45].  

4.3.5 V ROCE 2011 

V roce 2011 společnost Asekol uskutečnila za finanční účasti Státního fondu 

životního prostředí, rozmístění 1500 venkovních kontejnerů červené barvy, na sběr 

drobného elektroodpadu. Společnost vybrala 17 657 tun elektroodpadu, což prezentuje 

46,7 % hmotnosti elektrospotřebičů prodaných na trhu klienty společnosti Asekol. Toto 

číslo představuje 6 % meziroční zvýšení sběru elektroodpadu. V řetězcích společnosti 

Elektro World byly rozmístěny první tzv. Eko-centra. Zákazník do nich může odložit jak 

vysloužilé drobné elektropřístroje, baterie, zářivky ale i tonery z tiskáren. I v roce 2011 

probíhalo mnoho akcí, podporující sběr vysloužilého elektrozařízení. Jedna z nich se 

jmenovala „ Zahoď mobil“, kdy proběhla krajská kola v Mistrovství republiky v házení 

mobilních přístrojů do dálky. V tomto roce proběhla italská spolupráce v projektu Glass 

Plus, k řešení otázek využití CRT skloviny při produkci obkladů. Při výrobě 70 m² 

keramické dlažby se zpracuje 30 televizorů s CRT obrazovkou. V roce 2011 došlo u 

společnosti Asekol k nárůstu organizací spolupracující se společností Asekol na hodnotu 

538, které uvedly do prodeje 37 086 tun elektrovýrobků. Největší podíl tvořily počítačové 

monitory a televize, celkem 50 %. V závěru roku bylo možno odevzdat elektroodpad již na 

13 122 místech, což představuje 18 % navýšení sběrných míst, jak uvádí Tabulka 12 [46].  

Tabulka 12: Počet sebraných míst u společnosti Asekol v letech 2010 a 2011 [46] 

Počet sběrných míst 2010 2011 Nárůst [%] 

Základní sběrná síť    

Počet sběrných míst v obcích (sběrné dvory, mobilní svozy) 
4 214 4 237 1 

Počet sběrných míst u posledních prodejců 2 507 2 591 3 

Doplňková sběrná síť    

Počet kontejnerů na drobné spotřebiče (školy, instituce,venkovní) 4 431 6 294 42 

Celkem  11 152 13 122 18 
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Na Obrázku 11 je uveden vývoj elektroodpadu, ve kterém se uvádí procento 

zpětně odebraného elektrozařízení s množstvím uvedeného na trh. Sledované období je od 

roku 2007 do roku 2011 [46].  

 

 

Obrázek 11: Množství elektrozařízení uvedených klienty na trh v ČR [46] 

 

Sběrem elektroodpadu pomocí kolektivních systémů obce ušetřily 

109 717 679 Kč, které by jinak musely vynaložit na likvidaci elektroodpadu. Ve sběrných 

dvorech je sebráno 80,4 % elektroodpadu. V průběhu roku 2011 byl za finanční 

podpory Operačního programu Životního prostředí, kterou poskytl Státní fond životního 

prostředí dokončen projekt, díky kterému mělo 600 sběrných dvorů tzv. E-domek. Bylo 

vytvořeno 1 569 klecových kontejnerů, pro snadnější zacházení s elektroodpadem. 

Společnost Asekol nad rámec dotace vyrobila a rovnoměrně do měst na vlastní výdaje 

rozmístila dalších 100 červených kontejnerů. Pokračovaly charitativní a veřejně prospěšné 

akce jako „Věnuj mobil a vyhraj mobil pro svou třídu, případně Recyklohraní“. Při této 

akci se zapojilo 420 škol, kdy bylo vybráno 22 782 mobilů. 2 000 mobilů bylo opraveno a 

předáno do dětských domovů pro další používání, ostatní přístroje byly recyklovány. 

V roce 2011 došlo meziročně k malému snížení při výběru finančních příspěvků od klientů 
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kolektivních systémů o 3 %. Společnost Asekol byla v roce 2011 zapsána MŽP pro 

nakládání s elektroodpadem dle Tabulky 13 [46].  

Tabulka 13: Skupiny, se kterými Asekol nakládá v roce 2011 [46] 

Asekol je zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR pro nakládání s následujícími EEZ: 

Skupiny   
3 Výpočetní, kancelářská a komunikační technika 
4 Spotřební elektronika 
6 Elektrické a elektronické nástroje 
7 Hračky, volný čas 
8 Lékařské přístroje 
9 Přístroje pro monitorování a kontrolu 

10 Výdejní automaty 

 

4.3.6 V ROCE 2012 

V roce 2012 se podařilo společnosti Asekol vybrat 17 639 tun starého 

elektrozařízení určené k recyklaci, což vyjadřuje 54,96 % elektrovýrobků uvedených do 

prodeje kolektivními systémy. Díky recyklaci elektroodpadu v roce 2012 za přispění KS 

Asekol vznikla úspora ve výši 9 miliónů tun ropy, 198 tisíc MWh elektrické energie, 

886 miliónů litrů vody a 8 tisíc tun primárních surovin. Nevzniklo 175 tisíc tun 

nebezpečného odpadu a 44 tisíc tun skleníkových plynů (CO2 ekv.). Byla přijata nová 

legislativa k recyklaci fotovoltaických panelů. V důsledku vzniku trhu s fotovoltaikou byl 

kolektivními systémy založen Asekol Solar, který bude vykonávat zákonné povinnosti 

svých zákazníků při recyklaci solárních panelů. Byly rozmístěny další červené kontejnery 

do měst a obcí, kdy jejich počet dosáhl 1700 kusů. Tento počet představuje meziroční 

navýšení o 69 %.  Předpokládá se další rozmístění červených kontejnerů, vzhledem 

k zájmu o tuto službu. Již 60 % spoluobčanů ví, že červená barva na kontejneru 

představuje nádobu určenou k recyklaci elektroodpadu. V roce 2012 Asekol spolupracoval 

s 555 společnostmi, dovozci nebo prodejci, díky kterým bylo na český trh uvedeno 

31 186,15 tun elektrovýrobků, což představuje 20 166 864 kusů. Recyklací elektroodpadu 

prostřednictvím kolektivních systémů se společnost Asekol zasloužila o úsporu 9 miliónu 

tun ropy, 198 000 MWh elektrické energie, 886 miliónů litrů vody, 8 miliónů tun 
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primárních surovin a nebylo vypuštěno do přírody 44 000 tun skleníkových plynů (CO₂ 

ekv.). Občané měli možnost odevzdat nepotřebný elektroodpad na 15 087 místech, kdy 

nárůst sběrných míst oproti roku 2011 činí 5 %, jak je patrné v Tabulce 14 [47].  

 Tabulka 14: Struktura sběrné sítě [47] 

 

Druhým rokem působí společnost Asekol SK na slovenském trhu. Na Slovensku 

vystupuje jako druhá největší společnost s 24 % účastí elektrovýrobků uvedených na trh. 

Oproti předchozím rokům, bylo v České republice registrováno meziroční snížení sběru 

elektroodpadu o 2,93 %. Ke snížení přispěla již delší dobu trvající negativní, ekonomická 

situace na trhu. Z celkového objemu elektroodpadu bylo vytříděno 12 974 tun 

elektroodpadu, což představují vyřazené televizory a monitory. Nejvíce těchto předmětů 

bylo sebráno ve sběrných dvorech s 81 % podílem.  

Největší materiálový podíl CRT  televizí představuje sklo, které tvoří až 50 % 

jejich váhy. Asekol v této oblasti spolupracuje s německou firmou, která obrazové sklo 

čistí, rozděluje obrazovky na stínítka a kónusy a dále materiál v podobě střepů odesílá do 

Asie na výrobu nových obrazovek. Nejvíce elektroodpadu se podařilo v rámci krajů vybrat 

ve Zlínském kraji, kde bylo na jednoho občana odevzdáno průměrně 2,39 Kg. Nejméně 

elektroodpadu se vybralo v Karlovarském kraji, kde hodnoty dosahovaly polovičních čísel. 

V ekonomicky nejsilnějším kraji Praha bylo vybráno oproti loňskému roku o 400 tun 

elektroodpadu více. Obcím, které jsou zapojeny do systému zpětného odběru 

elektroodpadu, vznikla v roce 2012 finanční úspora ve výši 122 335 065 Kč. Bylo 

Počet sběrných míst 2011 2012 Nárůst [%] 

Sběrné dvory 1 055 1 131 7 

Obce s mobilním svozem 3 191 3 211 1 

Poslední prodejci a servisy 2 611 2 655 2 

Sběrná místa ve školách 2 607 2 739 5 

Firmy a instituce 1 533 1 709 11 
Komunální sběrná místa (e-boxy, na úřadech, červené 
kontejnery) 

3 315 3 642 10 

Celkem 14 312 15 087 5 
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rozmístěno dalších 231 červených kontejnerů. Na Obrázku 12 je zobrazen podíl sběru 

velkých a malých elektrozařízení. Drobné elektrozařízení má pozvolně stoupající trend, u 

velkého elektrozařízení je trend opačný [47].  

 

Obrázek 12: Podíl velkých a drobných spotřebičů na výsledcích sběru [47] 

Od srpna 2013 se již nebude uvádět v ceně elektrovýrobku recyklační poplatek za 

historické zařízení uvedené na trh před 13.8.2005. Pro výrobce, prodejce i dovozce i nadále 

zůstane povinnost se finančně podílet na jejich recyklaci. Od roku 2011 je spuštěn projekt 

„Věnuj počítač“, do které se mohou zapojit firmy a instituce. Pomoc směřuje pro děti 

v dětských domovech, kam již bylo odevzdáno 1000 počítačů. Podporující organizace tak 

získá označení Ekologická firma. I v roce 2012 společnost Asekol podporovala chráněné 

dílny, kde pracovalo skoro 300 handicapovaných spoluobčanů [47]. 

Díky pokračující ekonomické stagnaci a tím spojený menším prodej nového 

elektrozařízení, došlo k meziročnímu poklesu při výběru členských příspěvků o 15 %. 

Náklady na zpracování a přepravu elektroodpadu činí u společnosti Asekol největší 

položkou, kdy v roce 2012 byla ve výši 68 miliónů. Regionální manažeři společnosti 

Asekol uskutečnili v roce 2012 kontrolu 1 129 sběrných dvorů na celém území České 

republiky [47]. 
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Na Obrázku 13 je znázorněn procentuální podíl všech kolektivních systémů v roce 

2012 na množství zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů. 

Asekol má v tomto sektoru druhý největší podíl na trhu [41].  

 

Obrázek 13: Podíl zpětně odebraných elektrozařízení [41] 

4.3.7 V ROCE 2013 

V roce 2013 se společnosti Asekol podařilo zajistit sběr a recyklaci 15 685 tun 

vysloužilého elektroodpadu, což představuje 1,49 kg na občana ČR. Za dobu 8 let 

fungování společnosti tak bylo sebráno více jak 100 000 tun vyřazeného elektroodpadu. 

Asekol byl Ministerstvem životního prostředí zapsán pro všech deset skupin OEEZ. 

Dozorčí rada společnosti Asekol se skládá z význačných prodejců a dovozců 

elektrozařízení jako jsou: 

 ASBIS CZ, spol. s r.o.                                                       

 BaSys CS, s.r.o. 

 FAST ČR, a.s. 

 LG Electronic CZ, s.r.o. 

 MASCOM, s.r.o. 

Bren, s.r.o.; 0% 

EKOLAMP s.r.o.; 
2% 

Elektrowin a.s.; 
47% 

OFO - Recycling; 
0% 

REMA - Systém, 
a.s.; 9% 

RETELA , s.r.o.; 
10% 

ZENTEK CZ s.r.o.; 
0% 

IS; 0% 
FULGAR 

BATTMAN, spol 
s. r. o.; 0% 

ASEKOL s.r.o.; 
32% 
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 Philips Česká republika, s.r.o. 

 Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka ČR 

 Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. 

 SONY EUROPE LIMITED, organizační složka [48].  

V roce 2013 u většiny elektrovýrobků došlo ke snížení příspěvku na recyklaci o 

jednu třetinu. Během čtvrtého ročníku „Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu“ do které 

bylo zapojeno 362 škol, kdy bylo vybráno 16 275 mobilních přístrojů. V roce 2013 byla 

sběrná síť navýšena o dalších 850 míst kde, byla možnost odevzdat elektroodpad. 

V českých domácnostech se stále nachází velký podíl historického elektrozařízení, který 

představuje 18,5 miliónu kusů. Z toho televizorů a počítačových monitorů se recyklovalo 

jen 55 %. PHE – vyjadřuje částku, která je určena na likvidaci historického elektrozařízení 

uvedené na trh před 13.8.2005. Je uvedena u koncové ceny při prodeji výrobku. 

PNE - vyjadřuje částku na nová elektrozařízení vyrobená po 13.8.2005. tato částka již 

nemusí být uvedena na účtenkách výrobku. 90 % sebraného objemu elektroodpadu 

představují výrobky, které byly zakoupeny před rokem 2005. Z vyhodnocených dat lze 

konstatovat, že v našich domácnostech se stále nachází 100 000 tun historického EEZ. 

V roce 2013 pokračoval projekt „Věnuj počítač“, kdy bylo za dobu tří měsíců vybráno 

celkem 3 119 starých počítačů a notebooků. Část se opravila a předala do dětských 

domovů, kde dál slouží svému účelu, zbytek přístrojů byl předán k recyklaci ve velké míře 

do chráněných dílen. Během trvání čtyř roků se podařilo pomocí projektu „ Věnuj mobil a 

vyhraj výlet pro svou třídu“ vybrat 103 000 mobilních přístrojů. Od roku 2011 funguje 

projekt „ Recyklujeme s hasiči“. Občané mohou odevzdávat své staré elektrospotřebiče 

dobrovolným hasičům. Hasiči tímto způsobem v roce 2013 vybraly 1 634 kg 

elektroodpadu a od začátku projektu bylo shromážděno 3 449 kg elektroodpadu. Ve sběru 

elektroodpadu byl za rok 2013 nejúspěšnější Zlínský kraj, kde bylo sebráno 1 059 tun 

elektroodpadu, což představuje 1,8 kg na osobu. Nejméně elektroodpadu se podařilo vybrat 

v Ústeckém kraji, kde bylo shromážděno 823 kg elektroodpadu, což představuje 0,99 kg na 

osobu. V roce 2013 bylo díky kolektivnímu systému společnosti Asekol zřízeno 

15 935 sběrných míst. V současné době je v ČR 10,5 miliónu obyvatel, pak na jedno 

sběrné místo připadá 660 obyvatel. Za rok 2013 přibylo do měst a obcí dalších 
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213 červených kontejnerů a celkový počet vzrostl na více jak 2000 kusů. Největší přírůstek 

byl v Praze, celkem 50 nádob, v Moravskoslezském kraji 38 nádob a  Středočeském kraji 

21. Vývoj sběrných kontejnerů zaznamenal značný vývoj, jako první kontejnery byly 

plastové, zelené s prostým výklopným víkem. Jako další verze byla větší zesílená, plastová 

nádoba, červené barvy s výklopnou kolébkou. Dnešní plechová, červená nádoba o váze 

300 kg s promyšleným výklopným bubnem se ukázala jako nejlepší řešení. Do nádoby je 

samostatný vhoz pro uložení malých baterií [48].  

Výrobci a prodejci od roku 2013, kteří na trh uvedou solární panely, mají stejně 

jako ostatní prodejci elektrozařízení povinnost po ukončení jejich funkčnosti zajistit 

ekologickou likvidaci. Do roku 2019 musí mít provozovatelé solárních panelů na svých 

účtech, dostatečné finanční prostředky sloužící na jejich ekologickou likvidaci. 

Se samotnou likvidací solárních panelů se začíná uvažovat až v roce 2025. Ministerstvo 

životního prostředí, které vyhlášku vydalo, stanovilo recyklační poplatek ve výši 8,50 Kč 

za kilogram solárního panelu [48].  

4.4 VÝVOJ ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADU U SPOL. ASEKOL 

Na Obrázku 14 je uveden vývoj počtu klientů u společnosti Asekol od roku 2006 

do roku 2013. Po roce 2013 nejsou dostupná další data.  

 

Obrázek 14: Počet klientů kolektivního systému Asekol 
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Za celkovou dobu vývoje je uveden setrvalý nárůst klientů i v době ekonomické 

krize. Největší nárůst byl sledován na začátku působení kolektivního systému, kdy bylo 

v roce 2006 u společnosti Asekol evidováno 279 klientů. V roce 2007 bylo evidováno již 

486 klientů.  

Celkový vývoj parametrů u společnosti Asekol: 

Na  Obrázku 15 jsou uvedeny čtyři hodnoty:  

 Množství elektrozařízení uvedený klienty na trh v ČR: Zde je vývoj nestejnoměrný. 

V roce 2010 je patrný značný propad vlivem ekonomické krize. Od roku 2006 do 

roku 2012 je patrné postupné snížení. Dostupná data jsou od roku 2006 do roku 

2012. Celkový počet klientů kolektivního systému, kteří uvádějí nové elektrozařízení 

na trh stoupá, ale klesá množství elektrozařízení uvedený klienty na trh. V roce 2006 

bylo uvedeno 38 894 tun nového elektrozařízení a v roce 2012 už jen 31 186 tun 

elektrozařízení.  

 

Obrázek 15: Celkový vývoj parametrů u spol. Asekol 
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 Množství zpětně odebraných elektrozařízení: Zde jsou hodnoty dostupné od roku 

2006, kdy bylo odebráno 5 792 tun elektrozařízení až do roku 2013, s počtem 

15 685 tun elektrozařízení. Až do roku 2009 je stoupající hodnota. V roce 2010 je 

zaznamenán pokles, který mohl mít za příčinu ekonomickou krizi. Následovalo 

menší oživení do roku 2011, po kterém následuje pokles.  

 Počet sběrných míst celkem: Zde jsou dostupná data od roku 2007, kdy bylo 

4 053 sběrných míst až do roku 2103, kdy je počet 15 935. Po celou dobu má vývoj 

stoupající tendenci. Největší nárůst je zaznamenán mezi roky 2007 a 2008. 

 Počet sběrných míst ve spolupráci s obcemi: Zde jsou dostupná data od roku 2007 

s počtem 2 866 sběrných míst, až do roku 2012 s počtem 7 984 sběrných míst. 

Největší nárůst je od roku 2011 do roku 2012. 
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5. ZÁVĚR 

Elektroodpad je zdrojem cenných materiálů, které lze opětovně využívat. Na 

zpracování elektroodpadu jsou vyvíjeny nové technologie za účelem využití druhotných 

surovin. Sběr elektroodpadu má stoupající tendenci, která je i upravena legislativními 

podmínkami v ČR i EU. 

Vedle kolektivních systémů je možné elektroodpad odevzdat i na sběrná místa 

k tomuto určených. Sběrná místa se rozšiřují a jsou pro obyvatele více dostupná. 

Ekologickým problémem jsou škodlivé látky obsažené v elektroodpadu. Pro snadnější 

recyklaci jsou v elektroodpadu nahrazovány jinými. Elektroodpad má proměnlivé složení, 

čímž kolísá výtěžnost požadovaných materiálů. Recyklací elektroodpadu se ušetří energie i 

primární suroviny.  

Vývoj sběru elektroodpadu v ČR odráží ekonomická situace. U společnosti 

Asekol počet elektrozařízení uvedený klienty na trh od roku 2006 klesá, ale množství 

zpětně odebraných zařízení až do roku 2009 rostl. V Ústeckém kraji se elektroodpad nedaří 

sbírat tak, jako v jiných krajích. Důvodem může být ekonomická stránka a s tím spojená 

otázka vysoké nezaměstnanosti, kdy je část elektroodpadu stále vykupováno mimo režim 

zpětného odběru.  
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