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Anotace 
 
Předložená bakalářská práce popisuje, podle legislativy povinnosti spotřebitelů, prodejců a 

výrobců nakládání s elektroodpadem. Popisuje nejvíce zastoupený kov v elektroodpadu – měď. Na 

vybraných elektrozařízeních ukazuje možnosti zpracování po jejich vyřazení. 
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1.Úvod 

 
Zpracování elektrotechnického a elektronického odpadu je z hlediska ekologického aktuálním 

problémem. 

 

Proto prioritou státní environmentální politiky České republiky, týkající se odpadů, je předcházení 

vzniku odpadů a omezování jejich tvorby, zhodnocování odpadů recyklací, materiálové 

zhodnocování, nebo jejich energetické využívání a až nakonec jejich zneškodňování způsobem 

neohrožujícím zdraví lidí a nepoškozujícím životní prostředí. 

 

Množství odpadů z elektrotechnických a elektronických zařízení rychle roste a jejich problém není 

pouze v negativním vlivu na životní prostředí. Tím, že je elektrotechnický a elektronický odpad 

ukládán na skládky, přichází naše hospodářství o cenné suroviny v podobě ušlechtilých kovů, které 

na skládkách nebo spalovnách nenávratně mizí. 

 

Jedním z možných řešení je vyrábět jen takové elektrotechnické a elektronické zařízení, které 

umožní jejich opětovné využití a ulehčí jejich následnou demontáž, recyklaci a zhodnocování u 

zpracovatelů, kteří splňují podmínky stanovené platnou legislativou v České republice a celé 

Evropské unii. 

 

Cílem bakalářské práce je nastínit dle legislativy povinnosti výrobců, prodejců a spotřebitelů 

 nakládání s elektroodpadem. Popsat nejzastoupenější kov v elektrozařízení – měď. Na vybraných 

elektrozařízeních ukázat možnosti zpracování po jejich vyřazení. 
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2.Charakteristika elektroodpadu 

 

2.1 Elektroodpad 

 

Elektroodpadem se rozumí elektrozařízení, které se stalo odpadem,včetně komponentů, 

konstrukčních a spotřebních dílů,které jsou v tomto okamžiku součástí zařízení. 

 

Nejjednodušší způsob odstranění vysloužilých elektrotechnických a elektronických zařízení 

tj.vyhodit je do kontejneru a zahrnout je ve skládce, je nejen nebezpečné a nezákonné,ale i velká 

ekonomická chyba.Obsahuje totiž kromě životnímu prostředí škodlivé látky, také barevné 

kovy,měď,hliník,cín,drahé kovy a spousta dalších dílů, s přínosem pro opětovné a další využití. 

 

Ekologická závadnost je dána povahou odpadu,který obsahuje toxické kovy a sloučeniny. 

Elektrotechnický a elektronický odpad obsahuje barevné kovy,slitiny,sklo,keramiku(toxický 

BeO),organické polymery s obsahem toxických zhášedel(sloučeniny 

Sb,Bi),stabilizátorů(sloučeniny Cd). Usměrňovače a tranzistory mohou obsahovat Se nebo Hg 

,tištěné obvody jsou z plastů a slitin Cu,Ni,Sn,Pb,Zn a drahých kovů Vyřazené 

transformátory,kondenzátory mohou obsahovat ekologicky závadnéPCB(polychlorované 

bifenyly).[3] 

 

Elektroodpad je klasifikován jako nebezpečný a neustále ho přibývá. Recyklační firmy mají 

povinnost využít a nezávadně zneškodnit tento odpad ekologicky a kvalifikovaně. Za tytéž peníze 

(cena za skládkování je neustále zvyšována z důvodu vyrovnání ceny za ekologickou recyklaci), 

co by stálo zneškodnění odpadů na skládce, zajistí jejich demontáž a ekologickou likvidaci. 

Množství OEEZ se neustále zvyšuje, v současné době se v České republice vybere zhruba 4,3 kg 

OEEZ na hlavu ročně, zatím co v roce 2007 to byly jen pouhé 2,3 kg/os.. V celkové produkci státu 

za rok 2008 to dělá přibližně 45000 tun OEEZ.[1] 
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2.2 Vyhláška o elektroodpadech  
 
Vyhláška 352/2005 Sb. O podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o 

bližších podmínkách financování nakládání s nimi. 

Vyhláška má čtyři části: 

 

Část první : Základní ustanovení 

 

 Předmět úpravy 

 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví: 

 

- seznam výrobků, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v zákoně. 

- bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců 

- obsah roční zprávy 

-  bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do seznamu. 

-  způsob označení elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005 

-  seznam látek a podmínek, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje  

- vzor grafického symbolu pro označování elektrozařízení pro účely zpětného odběru 

elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů. 

- technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí z elektroodpadů. 

-  skladování a zpracování elektroodpadů, rozsah a způsob vedení evidence a ohlašování údajů o 

převzatých elektroodpadech a způsobech jejich zpracování. 

- využití a odstranění a způsob ohlašování zařízení ke sběru. 

- zpracování a využití elektroodpadů. 

- podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru elektrozařízení pocházejících z domácností.  

 

 Tato vyhláška dále stanoví bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními 

pocházejícími z domácností uvedenými na trh do 13. srpna 2005 a po dni 13. srpna 2005.  

 

 Základní pojmy 

 

Historické elektrozařízení – elektrozařízení pocházející z domácností, uvedené na trh do dne 13. 

srpna 2005, které je určeno ke zpětnému odběru. 
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Historický elektroodpad – elektrozařízení nepocházející z domácností, uvedené na trh do dne 13. 

srpna 2005, které se stalo odpadem podle § 3 zákona. 

  

Systém – síť zařízení ke sběru elektroodpadů, míst zpětného odběru elektrozařízení a zařízení ke 

zpracování, využití a odstranění elektroodpadů a elektrozařízení a smluvní vztahy mezi jejich 

provozovateli a výrobci elektrozařízení, jejichž cílem je zajištění zpracování a využití zpětně 

odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů. 

  

Individuální systém – systém vytvořený a provozovaný samostatně a na vlastní náklady jedním 

výrobcem. 

  

Solidární systém – systém vytvořený a provozovaný dvěma nebo více výrobci. 

  

Kolektivní systém – systém vytvořený výrobci nebo výrobci pověřenou právnickou osobou a 

provozovaný právnickou osobou odlišnou od výrobce nebo výrobcem pověřené právnické osoby. 

  

Provozovatele kolektivního systému – právnická osoba založená jako obchodní společnost nebo 

družstvo nebo organizační složka zahraniční právnické osoby umístěná na území České republiky 

provozující kolektivní systém. 

  

Příspěvek – finanční částka, kterou výrobce přispívá do kolektivního systému na zajištění 

nakládání s kusem nebo kilogramem elektrozařízení pocházejících z domácností a na zajištění 

nakládání s kusem nebo kilogramem elektroodpadů. 

  

Příspěvek na historické elektrozařízení – finanční částka, kterou výrobce přispívá do 

kolektivního systému na zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění kusu nebo 

kilogramu historického elektrozařízení.  

 

Část druhá : Podrobnosti nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 

 

 Seznam elektrozařízení 

 

 Seznam elektrozařízení, která náležejí do jednotlivých skupin, je uveden v příloze č. 1 této 

vyhlášky.V příloze č.1 této vyhlášky je určen seznam elektrozařízení spadajících do jednotlivých 

skupin,např.: 
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- velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, spotřebitelská zařízení, zařízení informačních 

technologií, osvětlovací zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas 

a sporty, lékařské přístroje, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty. 

 

 V případě pochybností o zařazení elektrozařízení do skupin je rozhodující, pro jaký účel použití 

výrobce elektrozařízení určil, nebo v případě, že výrobce elektrozařízení již neexistuje nebo 

neexistuje průvodní dokumentace, která stanoví účel použití elektrozařízení, pro jaký účel je nebo 

bylo toto elektrozařízení obvykle určeno. 

 

 Podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců 

 

 Výrobci elektrozařízení zajišťují plnění svých povinností podle části čtvrté hlavy druhé dílu 

osmého zákona v rámci individuálního, solidárního nebo kolektivního systému. 

 

 Pokud se výrobce rozhodne plnit své povinnosti v rámci individuálního systému, plní povinnost 

finančního zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními podle části třetí této vyhlášky 

společně s výrobci stejné skupiny elektrozařízení prostřednictvím kolektivního systému. 

 

 Pokud se výrobce rozhodne plnit své povinnosti v rámci solidárního systému, plní povinnost podat 

návrh na zápis do Seznamu (dále jen „návrh na zápis“) a povinnost označit elektrozařízení 

samostatně. Povinnost finančního zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními podle části 

třetí této vyhlášky plní společně s výrobci stejné skupiny elektrozařízení prostřednictvím 

kolektivního systému. 

 

 Pokud se výrobce zapojí do kolektivního systému, plní povinnost označit elektrozařízení 

samostatně. 

 

 Podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do 

Seznamu 

 

 Výrobci elektrozařízení, kteří plní povinnosti v rámci individuálního nebo solidárního systému, 

podávají návrh na zápis na formuláři . Za výrobce elektrozařízení, kteří jsou zapojeni do 

kolektivního systému, podává návrh na zápis provozovatel kolektivního systému na formuláři. 

Obdobně se postupuje i při ohlašování změn údajů. 
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 Pokud výrobci plní povinnosti dané zákonem pro jednotlivé skupiny nebo podskupiny 

elektrozařízení v rámci více systémů, podávají návrhy na zápis podle odstavce 1 samostatně za 

každý systém, ve kterém jsou zapojeni. 

 

 Součástí návrhu na zápis je popis zajištění financování nakládání s elektrozařízeními 

pocházejícími z domácností a s elektroodpady nepocházejícími z domácností, bez ohledu na datum 

uvedení na trh, který obsahuje podrobnou metodiku financování, způsob a kontrolu použití 

příspěvků, zejména limitů mzdových prostředků a způsobu nakládání s vykázaným hospodářským 

výsledkem tak, aby žádný z výrobců přímo či nepřímo nezískal majetkový prospěch z titulu účasti 

v tomto systému. 

 

 Výrobci, kteří plní v rámci individuálního systému povinnosti nakládání s elektrozařízeními 

pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, přikládají k návrhu na zápis 

také plán zajištění vkladů peněžních prostředků na již založený účelově vázaný bankovní účet 

nebo kopii uzavřené platné pojistné smlouvy. 

 

 Výrobci, kteří plní v rámci solidárního systému povinnosti nakládání s elektrozařízeními 

pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, přikládají k návrhu na zápis 

dohodu o způsobu solidárního plnění s dalším nebo dalšími výrobci v něm sdruženými; dohoda 

obsahuje zejména podíl výrobců na financování, kontrolní mechanismy solidárního systému a 

způsob zajištění financování nakládání s elektrozařízeními v případě zániku solidárního systému. 

 

 Provozovatelé kolektivního systému v návrhu na zápis též uvádí způsob výpočtu příspěvků nebo 

příspěvků na historické elektrozařízení a způsob, jakým výrobci budou odvádět příspěvky do 

kolektivního systému.  

Součástí příspěvků a příspěvků na historické elektrozařízení jsou i náklady výrobců na vytvoření a 

zprovoznění systému, s výjimkou nákladů na získání majetkové účasti v provozovateli 

kolektivního systému. 

 Zápis provozovatele kolektivního systému je součástí zápisu jednotlivých výrobců do Seznamu. 

 

Provozovatel kolektivního systému, který zajišťuje financování nakládání s historickými 

elektrozařízeními, v návrhu na zápis též uvádí výši podílu na trhu, který se určuje podle množství 

elektrozařízení uvedených v České republice na trh za předcházející kalendářní rok všemi výrobci, 
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 kteří plní své povinnosti prostřednictvím tohoto systému, a to samostatně pro každou skupinu 

elektrozařízení, za kterou byl návrh na zápis podán. Zápis provozovatele kolektivního systému, 

který zajišťuje financování nakládání s historickými elektrozařízeními. 

 

 Za účelem plnění povinností prostřednictvím kolektivního systému lze uzavřít dohodu o tom, že 

kolektivní systém bude zajišťovat plnění povinností výrobců pro všechna elektrozařízení v rámci 

dané skupiny elektrozařízení bez ohledu na to, zda pocházejí z domácností či nikoli, a bez ohledu 

na datum, kdy byla elektrozařízení uvedena na trh.  

 

Způsoby označování elektrozařízení 

 

 Elektrozařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 se označují symbolem výrobce a symbolem 

uvedení na trh. 

 

Označení symbolem výrobce elektrozařízení se provádí: 

a) vyznačením jména a příjmení, nebo obchodní firmy,  

b) uvedením značky, pod kterou výrobce dováží nebo uvádí elektrozařízení na trh a kterou uvede v 

návrhu na zápis,  

c) evidenčním číslem výrobce v Seznamu. 

  

 Označení symbolem uvedení na trh po dni 13. srpna 2005 se provádí: 

a) vyznačením data uvedení na trh,  

b) vyznačením symbolu „8/05“,   

c) vyznačením grafického symbolu podle vzoru 

   

 Označení elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru 

elektroodpadů se provádí vyznačením grafického symbolu. 

 Označení elektrozařízení se umístí na elektrozařízení tak, aby bylo viditelné, čitelné a 

nesmazatelné při jejich běžném používání. Pokud označení není možné umístit přímo na 

elektrozařízení, uvádí se v průvodní dokumentaci.  
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 Technické požadavky na skladování elektroodpadů 

 

 Skladování elektroodpadů musí splňovat obecné požadavky na shromažďování (soustřeďování) 

odpadů podle zvláštního právního předpisu. Sklady elektroodpadů musí být dále vybaveny v 

souladu s technickými požadavky a provozovány podle provozního řádu. 

 

 Při skladování a manipulaci s elektroodpady s obsahem nebezpečných nebo regulovaných látek 

podle zvláštního právního předpisu nesmí dojít k poškození částí obsahujících nebezpečné nebo 

regulované látky a k úniku těchto látek. Elektroodpady, které obsahují nebezpečné nebo 

regulované látky, se přepravují tak, aby se zabránilo jejich poškození nebo rozbití a úniku 

nebezpečných nebo regulovaných látek. 

 

 Provozovatelé skladů vedou o převzatých elektroodpadech nebo jejich částech odeslaných ke 

zpracování průběžnou evidenci. 

 

Způsob vedení průběžné evidence a způsob ohlašování elektroodpadů 

 

 Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vedou 

průběžnou evidenci o elektroodpadech a jiných odpadech a způsobech nakládání s nimi. Tato 

průběžná evidence obsahuje: 

 

- množství vzniklých odpadů – název, katalogové číslo a kategorie odpadu podle zvláštního 

právního předpisu u odpadů.  vzniklých při zpracování vyřazených elektrozařízení  

 

- způsob nakládání s odpady 

  

- množství odpadů předaných k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační údaje oprávněných 

osob, kterým byly odpady předány 

  

- množství přijatých odpadů u vyřazených elektrozařízení a jiných odpadů – název, katalogové 

číslo a kategorie odpadu podle zvláštního právního předpisu  

 

- u odpadů vzniklých při zpracování vyřazených elektrozařízení – název, číslo a kategorie odpadu 

údaje o původci nebo oprávněné osobě, od které byly odpady přijaty 
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-  datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence 

 

- průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou 

produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu 

od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě 

 

- ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu. U 

zařízení pro mobilní sběr odpadů se hlášení zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

příslušnému podle místa provozovny 

 

- provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů, na 

které se podle § 39 odst. 2 zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční produkci 

a nakládání s vlastními i převzatými elektroodpady za uplynulý rok   

 

Část třetí : Bližší podmínky financování 

 

Bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností 

uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 

 

Výrobci, kteří plní v rámci individuálního systému povinnosti stanovené pro nakládání s 

elektrozařízeními pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, poskytují 

záruku pro účely jeho financování na zajištění nakládání s veškerými elektroodpady z těchto 

zařízení tak, že: 

 

- zřídí účelově vázaný bankovní účet a ukládají na tento účet peněžní prostředky  

- uzavřou pojistnou smlouvu 

 

 Je-li finanční záruka poskytována formou účelově vázaného bankovního účtu, ukládají výrobci na 

tento účet v souladu s plánem zajištění vkladů peněžních prostředků, alespoň však jednou za 

kalendářní čtvrtletí, peněžní prostředky. Minimální výše těchto peněžních prostředků se vypočte 

jako součet násobků příspěvků na historické elektrozařízení a množství elektrozařízení, které 

výrobce uvedl na trh v předcházejícím roce, vyjádřené v kusech nebo v kilogramech. 

 V rámci roční zprávy o plnění povinností provedou výrobci vyúčtování a uvedou plán zajištění 

vkladů peněžních prostředků na další rok. Úroky z peněžních prostředků na vázaném bankovním 

účtu se stávají součástí peněžních prostředků na zajištění.  
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 Je-li finanční záruka poskytována formou pojištění, musí být pojistné plnění sjednáno minimálně 

ve výši peněžních prostředků ukládaných na vázaný bankovní účet. Kopie uzavřené platné pojistné 

smlouvy je přílohou návrhu na zápis. 

 

 Výrobci odvádějí příspěvky na nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností 

uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 do kolektivního systému způsobem stanoveným 

provozovatelem kolektivního systému. 

 

Bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností 

uvedenými na trh do dne 13. srpna 2005 

 

 Pro každou skupinu elektrozařízení zajišťuje společné plnění financování nakládání s historickými 

elektrozařízeními jeden kolektivní systém. 

 

 Výrobci odvádějí příspěvky na historické elektrozařízení do kolektivního systému způsobem 

stanoveným provozovatelem kolektivního systému . 

 

Bližší podmínky financování nakládání s elektroodpady 

 

Výrobci, kteří plní v rámci kolektivního systému povinnosti stanovené pro nakládání s 

elektroodpady, odvádějí příspěvky způsobem stanoveným provozovatelem daného kolektivního 

systému . 

Část čtvrtá : Přechodná ustanovení 

 

Přechodná ustanovení 

 

 Roční zprávu o plnění povinností výrobců za uplynulý kalendářní rok zasílají výrobci 

elektrozařízení poprvé za rok 2006. 

 

 Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů na formuláři, se poprvé zasílá 

příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností za rok 2006. 

 

Provozovatelé kolektivního systému financování nakládání s historickými elektrozařízeními 

podávají návrhy na zápis nejpozději do dne 12. října 2005. 
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 Na výrobce, kteří nejdéle do dne 12. října 2005 plní své povinnosti prostřednictvím provozovatele 

kolektivního systému, který nebyl do tohoto dne do Seznamu zapsán, se do tohoto dne hledí stejně 

jako na výrobce, kteří plní své povinnosti prostřednictvím provozovatele kolektivního systému, 

který do Seznamu ke dni 12. října 2005 zapsán je. 

 Po dni 12. října 2005 již výrobce podle věty první plní své povinnosti prostřednictvím 

provozovatele kolektivního systému, který je zapsán do Seznamu.[13] 

 

2.2 Související legislativa týkající se elektrických zařízení 

 

Problematika dopadu na životní prostředí u elektrických a elektronických zařízení je řešena v 

zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a to konkrétně v § 37  tohoto zákona, kde jsou stanovena pravidla pro uvádění 

elektrických a elektronických zařízení na trh, pro zpětný odběr elektrozařízení, oddělený sběr, 

zpracovávání a využívání elektroodpadu, pro financování nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpadem a povinnosti výrobcům, posledním prodejcům a distributorům elektrických a 

elektronických zařízení, nejsou-li součástí jiného typu zařízení, na který se tento díl zákona 

nevztahuje, a povinnosti zpracovatelům takových elektrických a elektronických zařízení, která se 

stala odpadem. 

 

Současný zákon č. 7/2005 Sb., který novelizuje zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., vytváří v 

odpadovém hospodářství zřetelnou hierarchii. V zákoně o odpadech je zřejmá preference 

předcházení vzniku odpadů a jejich opětovného využívání před jejich odstraněním, zejména pokud 

se jedná o ukládání odpadů na skládky. Každý občan je ze zákona povinen předcházet vzniku 

odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Vzniklé odpady musí sám využívat 

nebo nabízet k využití jiným oprávněným osobám, teprve nevyužitelné odpady se mohou 

zneškodnit. 

Materiálové využití má přednost před jiným využitím odpadů. Z této skutečnosti vyplývají i 

priority při nakládání s výrobkem (odpadem): [2] 

 

 
� Předcházení vzniku odpadů, snižování jejich množství – minimalizace 

používání surovin a snižování množství především nebezpečných odpadů. 

� Opětovné využívání – opětovné využití výrobku nebo jeho části za stejným 

nebo podobným účelem. 
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� Recyklace – zpracování odpadů tak, aby je bylo možno použít jako surovinu 

pro 

� výrobu stejného nebo jiného výrobku. 

�  Využití – zhodnocení odpadů kompostováním nebo získáním energie. 

� Odstranění – zneškodnění odpadů jejich spálením ve spalovně bez využití 

energie 

U odpadu z elektrotechnických a elektronických zařízení je zavedena povinnost zpětného odběru. 

Výrobci musí financovat oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování,využití a odstranění 

elektrozařízení a elektroodpadu své vlastní značky uvedených na trh po 13.8.2005.[3] 

  

Zpětný odběr výrobků vychází z principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s 

výrobky po ukončení jejich životnosti. Smyslem je motivovat výrobce k navrhování a produkci 

výrobků s co možná nejnižším obsahem nebezpečných látek, jejichž následné využití nebo 

odstranění po ukončení životnosti, bude co nejlevnější a nejjednodušší. Z tohoto hlediska je tedy 

žádoucí, aby bylo možné výrobky co nejčastěji opětovně využívat, recyklovat je a minimalizovat 

odpad.  

Při plnění cílů stanovených pro zpětný odběr výrobků, po ukončení jejich životnosti hrají klíčovou 

roli koneční uživatelé výrobků, kteří musí být informováni jak a kde lze výrobky s ukončenou 

životností odevzdat a kteří budou motivováni k tomu, aby se daných výrobků nezbavovali jako 

součásti směsného komunálního odpadu. 

Odpovědnost za celý životní cyklus výrobku včetně zajištění zpětného odběru výrobků je 

stanovena v souladu s evropskou legislativou všem osobám, které uvádějí na trh v České republice  

obaly, vozidla, elektrotechnická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory, zářivky a 

výbojky, pneumatiky a minerální oleje.  

 

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na výrobky dodávané spotřebiteli, který je definován 

zákonem č. 643/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jako „fyzická nebo 

právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby k jiným účelům než pro podnikání s 

těmito výrobky nebo službami“. Osoby vyrábějící nebo uvádějící na trh výrobky, které nejdou do 

oběhu spotřebiteli, nejsou povinnými osobami ve smyslu § 38 zákona o odpadech. 

Zpětný odběr se vztahuje na všechny uvedené použité výrobky bez ohledu na datum jejich výroby, 

resp. uvedení na trh. Vznik povinnosti se nevztahuje k datu výroby nebo uvedení výrobku na trh v 

ČR, ale k datu v souvislosti se zbavováním se výrobku(spotřebitel vyřazuje výrobek v době nabytí 

platnosti zpětného odběru, ten se stává použitým a předává ho povinné osobě).  
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Zpětný odběr se nevztahuje na výrobky, které se staly odpadem (podle § 3 zákona o odpadech) 

před jejich předáním povinné osobě.[4] 

 
 
2.3 Rozdělení elektroodpadu podle legislativy České republiky 
 

 Směrnice 2002/96/ES je založena na možnosti upřesnění kritérií, což znamená, že členské státy 

mohou schválit přísnější opatření pro ochranu ŽP, pokud jsou tato opatření v souladu s legislativou 

ES. Tato kapitola obsahuje seznam kategorií výrobků v působnosti směrnice a seznam výrobků 

spadajících do těchto kategorií. Seznam není úplný a členské státy mohou do vnitrostátní 

legislativy zahrnout další výrobky. 

 

Účelem této směrnice je na prvním místě prevence vzniku odpadních elektrotechnických a 

elektronických zařízení (OEEZ) a dále jeho opětovné použití, recyklace a další formy jeho 

využívání ve snaze snížit množství odpadu určeného k odstranění. Usiluje také o zlepšení účinnosti 

ochrany životního prostředí ze strany všech subjektů zapojených do životního cyklu elektrických a 

elektronických zařízení, tj. výrobců, distributorů, spotřebitelů a zejména subjektů přímo 

zapojených do zpracování odpadních elektrotechnických a elektronických zařízení. Směrnice 

2002/95/ES je založena na čl. 95 smlouvy. Účelem této směrnice je sblížit právní předpisy 

členských států o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických 

zařízeních, přispět k ochraně zdraví, k využití a environmentálně šetrnému odstranění odpadních 

elektrotechnických a elektronických zařízení. [2] 

 
2.4 Základní pojmy 

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

konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které jsou v tom okamžiku součástí elektrozařízení. 

Zkratkou elektrozařízení jsou dle zákona o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění myšlena 

elektrotechnická a elektronická zařízení, jejichž funkce musí být závislá na elektrickém proudu 

nebo na elektromagnetickém poli nebo se musí jednat o zařízení určená k výrobě, přenosu a 

měření elektrického proudu nebo magnetického pole, dále ta elektrozařízení, jež jsou používána při 

napětí nepřesahující 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, vyjma 

zařízení,určených výlučně pro účely obrany státu.  

Navíc elektrozařízení, aby mohla být klasifikována jako elektroodpad, musí spadat do jedné z 

deseti skupin uvedených v příloze č. 7 zákona o odpadech.[5] 
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2.4.1 Vymezení některých základních pojmů 

 

� Elektroodpad- jsou elektrozařízení, které se stali odpadem,včetně 

komponentů,konstrukčních dílů a spotřebních dílů,které jsou v tom okamžiku 

součástí zařízení. 

 

� Opětovným použitím- použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného 

elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího 

přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny 

 

� Zpracováním elektroodpadu- jakákoli operace prováděná 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. 

 

� Elektrozařízením pocházejícím z domácností- použité elektrozařízení 

pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobný 

elektroodpad od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání 

 

� Opětovným použitím- použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného 

elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího 

přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny. 

 

 
� Recyklace elektroodpadu- je opětovné zhodnocení materiálů a látek získaných 

z elektroodpadu ve výrobním procesu pro původní účel nebo jiné účely. 

 

 
� Zpracovatel elektroodpadu- je podnikatel, kterému ministerstvo udělilo 

autorizaci na zpracování elektroodpadu. 
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� Výrobce elektrozařízení- je osoba, která bez ohledu na používané techniky 

prodeje,včetně prodeje prostředků elektronické komunikace s výjimkou osoby 

konající výlučně na základě smlouvy o financování:vyrábí a prodává 

elektrozařízení pod svou značkou,dále prodává pod svou značkou elektrozařízení 

vyrobené jinými dodavateli,dováží elektrozařízení do České republiky. 

 

� Distributor-  je právnická nebo fyzická osoba podnikatel, která prodává 

elektrozařízení spotřebiteli. 

 

� Uvedení elektrozařízení na trh- je to okamžik,kdy elektrozařízení vyrobené 

v České republice je nabídnuto pro účely prodeje,distribuce nebo použití,nebo 

když je poprvé předmětem převodu vlastnických práv.Za uvedení na trh se 

považuje i dovoz elektrozařízení. 

 

�    Zpětný odběr- je odejmutí elektrozařízení z domácnosti od jeho držitele při 

prodeji nového elektrozařízení na výměnném základě kus za kus,pokud je 

odevzdávané elektrozařízení stejné kategorie a funkčního určení jako předávané 

elektrozařízení. 

 

�    Oddělený odběr- je sběr elektroodpadu, osobitné kategorie.Elektrozařízení na 

účely odděleného sběru tvoří světelné zdroje s obsahem rtuti. 

 

� Smlouva o financování- je pro účely tohoto zákona smlouva o půjčce, nájmu, 

pronájmu nebo prodeji na splátky,nebo jiná dohoda o odložené platbě, týkající se 

elektrozařízení,bez ohledu na to,zda podmínky této smlouvy, dohody nebo 

dodatečné  smlouvy nebo dodatečné dohody ustanovují, že se uskuteční nebo 

může uskutečnit převod vlastnictví tohoto elektrozařízení. 

 

2.4.2 Kategorie elektrických a elektronických zařízení 

 

Odpad z elektrotechnických a elektronických zařízení se vyskytuje všude okolo nás.Je proto 

důležité, aby z ohledu na společnost a životní prostředí bylo s tímto materiálem dobře nakládáno, a 

tomu musí předcházet dobré rozčlenění.Dá se rozčlenit do řady skupin: [6] 

 

Dle číselníku odpadů (většina odpadu je ve třídách): 
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� 16 xx xx……………………………….O/N 

� 20 xx xx……………………………….O/N 

Podle původu : 

domácí elektrospotřebiče a elektronika 

� průmyslové zařízení a služby 

 

Podle použitelnosti : 

 

� televizní přijímače 

� ostatní domácí elektronika – radiopřijímače, zesilovače, zařízení pro produkci 

audio a video techniky 

� domácí elektrospotřebiče pro ohřev a chlazení, mytí, praní a sušení, vysavače, el. 

Hračky 

� zdroje světla domácí a průmyslové, žárovky, zářivky, výbojky 

� kancelářská technika- PC, monitory, tiskárny, telefony, kopírky, kalkulačky atd. 

� ochranná a zabezpečovací technika, snímače, čidla, hodiny, programovací 

zařízení, záznamová zařízení. 

� Lékařská a laboratorní zřízení, ultrazvuk, rentgeny, analyzátory atd. 

� Velká průmyslová zařízení informační a spojovací techniky, regulační zařízení, 

klimatizace,elektromotory 

� Silnoproudá zařízení, transformátory, rozvodny 

� Zdroje elektrické energie, akumulátory, nouzové zdroje, kondenzátory atd. 

 

Podle využití: 

 
 

� zdroje světla 

� zábavní elektronika 

� zdroje energie 

� telekomunikační 

� lékařská technika 

� přístroje z domácnosti 

 

Je nutné vymezení kategorií OEEZ spadajících pod účinnost směrnice,rozdělení OEEZ do 

jednotlivých kategorií a stanovení rozsahu jejich působnosti-legislativa musí rozdělit OEEZ tak, 
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aby bylo možné na toto rozdělení navázat systém evidence a financování (rozdělení podle několika 

typů  a nikoliv podle rozdělení do deseti kategorií, tak jak určuje směrnice ). 

 

Kategorie elektrických a elektronických zařízení v oblasti působnosti směrnice: 

 

1. Velké domácí spotřebiče 

2. Malé domácí spotřebiče 

3. Osvětlovací zařízení 

4. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 

5. Elektrotechnické a elektronické nástroje 

6. Spotřebitelská zařízení 

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty  

8. Lékařské přístroje 

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 

10. Automaty ( nápojové, zábavní aj.) 

 

Označování elektrozařízení uváděného na trh: 

 

� Elektrozařízení se pro účely zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadu 

označuje grafickým symbolem, který pozůstává z pojízdné sběrné nádoby na odpad 

přeškrtnuté křížem. 

 
 

 
 

� Grafický symbol se musí vyznačit viditelně, čitelně a nesmazatelně. 

� Informacemi pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  

(informace pro domácnosti ) 

 

Tento uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci nám ukládá, že použité 

elektrické nebo elektronické nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Pro 

správnou likvidaci výrobku se musí odevzdat na určených sběrných místech, kde budou přijaty 
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zdarma. Touto žádanou likvidací zmiňovaného produktu pomůžeme zachovat cenné přírodní 

zdroje a napomáháme prevenci potencionálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské 

zdraví, což by mohli být důsledky nesprávné likvidace odpadů. 

 

Při porušování správnosti likvidace tohoto druhu odpadu, takto označeného,mohou být v souladu 

s národními předpisy uděleny vysoké pokuty. 

 

2.4.3 Využití složek OEEZ 

 

Produkce OEEZ celkově v současné době stoupá. Zaváděním nových moderních technologií se 

snižuje podíl dražších složek a tím klesá výnosnost zpracování OEEZ. Čím dál více se používají 

plasty a procentuální množství plošných spojů vůči celkovému objemu elektrospotřebiče se 

zmenšuje. V budoucnu bude tento poměr ještě větší. 

 

Legislativa ukládá, aby u:  

 

� Velkých domácích spotřebičů a u výdejních automatů bylo minimálně 80% 

průměrné hmotnosti výrobku odebráno jako elektroodpad. Z těchto odebraných 

spotřebičů musí být 75% hmotnosti výrobku recyklováno 

. 

� U počítačů telekomunikačních zařízení musí výrobce zaručit odběr minimálně ve 

výši 75% hmotnosti a 65% hmotnosti výrobku zrecyklováno. 

 

� Malé domácí spotřebiče, osvětlovací zařízení, elektrické a elektronické nástroje, 

hračky a vybavení pro volný čas, zařízení na monitorování a kontrolu, musí být 

odebráno jako elektroodpad ze 70% a zrecyklováno  musí být 50% hmotnosti. 

 

 

� U zářivek a výbojek musí dojít k opětovnému využití materiálu z 80%. 

 

Legislativa ukládá v procentech využití a opětovnou recyklaci odpadů OEEZ.Hodnoty jsou 

uvedeny v Tabulce č.1. 
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Tabulka č.1: Využití a opětovná recyklace dle kategorií OEEZ: [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnoty uvedené v tabulce znamenají, že z daného přístroje se dá využít taková část a z této části 

na opětovné použití se využije tolik procent materiálu. Uvedené hodnoty jsou dost vysoké a ne 

vždy se daří tyto dané hodnoty dodržet. 

 

Elektrospotřebiče jsou už dlouhá desetiletí nedílnou součástí našeho života. Usnadňují nám 

každodenní povinnosti, pomáhají při práci a starají se o zábavu. Jejich vývoj se neustále zrychluje 

a cenově jsou čím dál dostupnější. To vše s sebou ale přináší i závažný problém: co s nimi, když 

doslouží? 

 

V Evropě se ročně vyprodukuje asi 6 milionů tun elektroodpadu. Objem elektronického odpadu 

roste tempem 3 až 5 % ročně, tedy skoro třikrát rychleji než celkový objem odpadu. Z použitých 

elektrospotřebičů se stále častěji získávají železné, neželezné a drahé kovy, sklo, plasty a další 

suroviny. Recyklace naplňuje myšlenky trvale udržitelného rozvoje nejen z pohledu ekologického, 

ale také ekonomického. Čím více elektrozařízení se do recyklačního procesu dostane, tím méně 

přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových produktů. Zdraví nebezpečné materiály, které 

mnohé spotřebiče obsahují, se zase prostřednictvím recyklace podaří zachytit a ekologicky 

eliminovat.Recyklace znamená opětovné použití, znovuuvedení do cyklu, kdy se využíváním 

odpadů šetří přírodní zdroje a omezuje se zatěžování životního prostředí škodlivinami. 

 
Kategorie OEEZ 

 
Využití 

(%) 

Opětovné využití a  
materiálové využití 
            (%) 

1. Velké domácí spotřebiče 80 75 
2. Malé domácí spotřebiče 70 50 
3. Zařízení informačních technologií 75 65 
4. Spotřebitelská zařízení 75 65 
5. Osvětlovací zařízení 70 50 
5a Plynové výbojky neuvedeno 80 
   
6.    

Elektrické a elektronické nástroje(s výjimkou 
velkých stacionárních prům. nástrojů  

70 50 

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 70 50 
8. Lékařské přístroje neuvedeno neuvedeno 
9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 70 50 
10 Automaty 80 75 
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 Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Například průměrný mobilní 

telefon o hmotnosti 100 gramů obsahuje 15 g mědi, 0,4 gramů drahých kovů (zlato, stříbro, 

platina) a 30 gramů plastů. Kromě recyklace je možno elektroodpad využít i energeticky.[7] 

V následující tabulce se udává průměrné (% hmotnosti) složení některých částí elektroodpadu. 

 

Tabulka č.2  Průměrné složení částí elektroodpadu v (%) : [3] 

 

 

 

 

 

Výrobky 

Železné 

kovy 

Neželezné 

kovy 

Plasty Sklo Elektrotech. 

a elektron.    

součástky 

Ostatní 

složky 

Sporáky 77.92 0.9 0.97 7.3 4.87 8.04 

Aut.pra čky 67.35 2.82 6.95 1.09 14.34 7.45 

Vysoušeče vlasů 50.51 0.94 14.85 - 20.89 12.81 

Mikrovl. Trouby 71.25 7.8 3.78 7.04 6.7 3.43 

Myčky nádobí 49.73 0.59 11.71 - 12.13 25.84 

Osobní počítače 32 18 23 15 12 - 

Televizory 9.9 3 9.5 56.9 8 12.7 

Zesilovače 62.19 20.72 1.55 - 15.54 - 

Radiohodiny 8.49 16.98 61.11 - 4.93 8.49 

Autorádia 51.97 8.31 6.93 - 31.02 1.77 

Reproduktory 2.48 2.48 31 - 1.55 62.49 

Sluchátka 23.81 23.81 42.86 - 7.14 2.36 

Kávovary 7.41 6.01 61.58 16.21 7.87 0.92 

Žehličky 20.59 27.2 36.03 - 16.18 - 

El. Kamna 16.59 9.48 47.87 - 20.85 5.21 

Toastery 50.3 - 36.09 - 10.65 2.96 

Holící strojky 6.06 9.09 39.39 - 45.46 - 

EL. Zubní 

kartáčky 

 

12.82 

5.13 41.02 - 41.03 - 

Videorekordéry 49.97 12.61 22.6 - 7.21 7.61 
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2.4.4 Měď- nejvíce obsažený kov v elektroodpadu 

 

Chemická značka: Cu (lat. Cuprum) je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný 

člověkem již od starověku. Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí, dobře se 

mechanicky zpracovává a je odolný proti atmosférické korozi. Je základní součástí řady velmi 

důležitých slitin a mimořádně důležitý pro elektrotechniku.[15] 

 

Čistá měď nalézá uplatnění pro svoji odolnost proti korozi, protože se na vzduchu působením 

atmosférické vlhkosti a oxidu uhličitého rychle pokryje tenkou vrstvičkou nazelenalého zásaditého 

uhličitanu měďnatého (CuCO3 . Cu(OH)2) (měděnka) který ji účinně chrání proti další korozi.  

 

Vysoká elektrická vodivost se uplatňuje při výrobě elektrických vodičů jak pro průmyslové 

potřeby (elektromotory, elektrické generátory, přenášení napětí a proudu v rozvodnách ), tak pro 

rozvody elektrické energie v domácnostech. Dále při výrobě elektronických součástek např. 

integrovaných obvodů.[8] 

 

Nejnovější údaje poskytnuté Mezinárodní skupinou pro studium mědi (International Copper Study 

Group, ICSG) ukazují rostoucí používání mědi – od roku 1970 se její využití více než 

zdvojnásobilo. A dobrá zpráva říká, že míra recyklace tohoto kovu také stoupá. Celkem 37% 

světového využití mědi pochází z recyklovaných zdrojů, včetně recyklace výrobků po skončení 

jejich životnosti (tzv. sekundární výroba) a přímé recyklace „nových zbytků“ (tedy odpadu z 

výrobního procesu). V Evropě toho číslo dosahuje 42%. 

 

Jak si stojí Evropa ve srovnání s ostatními regiony? 

 Míra recyklace mědi je vyšší v Evropě než kdekoli na světě. Na regionální úrovni - z mědi 

využívané v Evropě je 42% vyrobeno díky recyklaci. „To znamená, že evropský průmysl mědi 

významně přispívá v udržitelnému využití zdrojů. V Asii tato hodnota dosahuje 38% , v Severní 

Americe pak 32% a ve zbytku světa pouhých 16%. Kromě toho recyklace mědi znamená úspory 

energie ve výši až 85% ve srovnání s primární výrobou. 

 V roce 2006 dosáhla celková spotřeba mědi v Evropě 6,8 milionu tun, což představuje 30% 

světové spotřeby. Spotřeba zpracované mědi na hlavu stoupla ne téměř 7 kg v roce 2006 z 

původních přibližně 6 kilogramů v roce 2000.[9] 
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Výhody mědi: 

 

� 100 % recyklovatelná, a to nekonečně 

� Recyklace mědi snižuje těžbu přírodních zdrojů 

� Recyklace mědi snižuje spotřebu energie 

� Recyklace mědi zmírňuje problémy spojené s nakládáním s odpady 

� Jeden z mála materiálů, který nepodléhá rozkladu nebo ztrátě chemických 

vlastností 

� Extrémní odolnost a trvanlivost 
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3.Možnosti zpracování elektroodpadu 

 

Ve světě pracují různé linky na zpracování elektroodpadu. Nejjednodušší je ruční demontáž, 

několikastupňové drcení, granulování a separace. Kvalita výstupní suroviny závisí na použité 

technologii a je různá. Vždy se jedná o směs železných kovů (oceli), plastů, koncentrátů mědi 

(jemná frakce obsahuje drahé kovy) a hliníku. Celý proces lze v principu rozdělit do několika 

stupňů:  

 

� Ruční demontáž – separace nebezpečných komponent, jako jsou baterie, 

kondenzátory, součásti s obsahem Hg, případně dalších součástí (motorů, větších 

ocelových nebo hliníkových částí apod.). 

� Hrubé zpracování -  upravený šrot postupuje do drtícího zařízení, je drcen a 

poté jsou na pásu ručně vytřiďovány případné další nebezpečné složky a větší  

kovové součásti. 

� Konečné zpracování -  spočívá obvykle v dalším drcení, granulaci v kladivovém 

drtiči, separaci na sítech s různou velikostí ok, magnetickém zachycování 

feromagnetických částí, separaci těžkých a lehkých neželezných kovů a plastů.[10] 

 

U radiopřijímačů, televizorů, monitorů, počítačů, kalkulátorů se nejdříve oddělí masivní 

konstrukční díly(kryty, rámy, chladiče) mechanickými postupy a potom se provede demontáž 

jednotlivých součástek. Z výkonových součástek se mechanickým oddělením získají kovy Cu 

(měď), Mo (molybden), W (wolfram).Chemickými postupy lze získat kovy - Ag (stříbro), Au 

(zlato), Cd (kadmium), Ga (gallium), Ni (nikl), Pt (platina), Sn (cín), z galvanických povlaků a 

napařených vrstev. 

 

 Pojistky, jističe, stykače, kondenzátory, elektronické součástky se zpracovávají kombinací 

mechanických a chemických postupů. Oxidy, polovodiče a kovy lze recyklovat. 

 

U tištěných spojů lze z neosázených desek odstranit měď odleptáním nebo galvanicky, 

z osázených desek se nejdříve odstraní součástky  odříznutím nebo odpájením a kovové vrstvy se 

oddělí leptáním nebo elektrochemicky. 

 

Jedním z postupů zpracování elektronického šrotu je rozdělení kovových částí na železné kovy, 

hliník, měď, olovo, magnetické slitiny a drahé kovy, které se rafinují běžnými  metalurgickými 

postupy a recyklují. 
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Chemické metody spočívají v kyselém nebo alkalickém loužení a cenné složky se získají z roztoku 

elektrolýzou, kapalinovou extrakcí nebo ionexy. 

 

U fotomateriálu odpadní ustalovače obsahují Ag (stříbro), k jejich odstříbření se používá 

elektrolýza. 

Z filmových odpadů se získává stříbro elektrolýzou, spalováním. Popel obsahující stříbro je 

vyluhován kyselinami a z roztoku se získá stříbro.Z filmů a fotografických papírů se stříbro 

vyluhuje roztokem NaCIO a sráží se kyselinou chlorovodíkovou. Sraženina se po vysušení zahřívá 

na 215-315 stupňů Celsia a po spálení organických látek se pyrometalurgickým postupem získá 

kovové stříbro.[3] 

 

3.1 Recyklace televizních obrazovek a monitorů 

 

Mezi zpětně odebraném elektrozařízení po celém světě dominují televize a počítačové monitory.  

Televizory a monitory se skládají z několika základních částí: skla, krytu(většinou plastového nebo 

u starších modelů dřevěného), plošných spojů, kabelů, Cu cívky a elektronky. Proces jejich 

zpracování je založen v první řadě na ruční demontáži krytu, která má za cíl vyjmout veškeré 

nebezpečné složky. U televizí a monitorů se jedná zejména o sklo (cca 60 % hmotnosti) a větší 

kondenzátory, dále jsou demontovány plošné spoje, které se finálně zpracovávají kvůli získání 

drahých a neželezných kovů. Kabely jsou rovněž využity s cílem zisku mědi. Samotné plastové 

kryty jsou dále tříděny a využity jako druhotná surovina, zatím co dřevěné kryty jsou, vzhledem k 

obsahu lepidel a jiných látek neumožňujících recyklaci, zpracovány termicky. 

 

Při recyklaci monitorů a televizorů tvoří podstatnou složku základních surovin sklo. Zpracovávají 

se např. mechanickou technologií s prvotním rozřezáním skla a oddělení předního stínítkového 

skla a zadního konusového skla. Z vnitřní strany stínítka obrazovky se odstraní vrstva luminoforu. 

 

Ekologická a ekonomicky efektivní recyklace klasických obrazovek je stále velkým úkolem, jehož 

řešením se zabývají význační vědci a přední výzkumná pracoviště nejen u nás, ale i v průmyslově 

nejvyspělejších zemích, zatím však s nižší než požadovanou efektivitou recyklace a vyššími 

náklady.[11] 
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3.2 Ekologická likvidace vyřazených transformátorů 

 

Transformátory se zpracovávají na zpevněné ploše k tomu určené. Nejprve je mechanicky 

demontováno víko transformátoru a opatrně vytaženo jádro transformátoru (tenké plechy z 

křemíkové oceli spojené svorníky). Výsledkem demontáže jsou transformátorové plechy z jádra 

určené k dalšímu použití a dále ocelový a litinový odpad z pláště, víka, pomocných konstrukčních 

prvků a vnějších částí transformátoru.  

 

Ocelové a litinové odpady jsou dále upravovány dle požadavků ČSN 42 0030 – Ocelový a litinový 

odpad případně podle specifických požadavků jednotlivých odběratelů. Součástí transformátorů 

bývají rovněž elektrovodné prvky vyrobené ze slitin na bázi mědi nebo hliníku, které jsou pečlivě 

demontovány a upravovány dle požadavků ČSN 42 1331 – Odpady neželezných kovů a jejich 

slitin a dále zobchodovány. Třídění kovových odpadů probíhá podle specifického chemického 

složení. 

  

3.3 Zpracování baterií a akumulátorů 

 

Na trh je každoročně dodáváno velké množství přenosných, průmyslových a automobilových 

baterií a akumulátorů různé konstrukce, které je nezbytné po uplynutí doby jejich životnosti 

ekologicky odstranit. 

 

Elektrochemické články se obvykle rozdělují na: 
  
 

� primární (baterie) -  jsou schopny funkce ihned po sestavení; jejich životnost je 

dána množstvím obsažených chemických látek; elektrický proud je výsledkem 

nevratných chemických reakcí, 

 

� sekundární (akumulátory) – jsou zdroje stejnosměrného elektrického proudu, u 

kterých se při vybíjení mění energie chemické reakce na energii elektrickou; při 

nabíjení dochází k chemickým změnám na elektrodách a v elektrolytu, přičemž se 

akumuluje elektrická energie. 
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Přenosné baterie se používáním nevratně znehodnocují a po ukončení své životnosti by se měly 

dostat k recyklaci. S bateriemi se setkává každý občan bez výjimky. Jsou jimi napájeny např. 

přenosné světelné zdroje, hodiny, hodinky, budíky, veškerá spotřební elektronika – fotoaparáty, 

kalkulátory, magnetofony, radiopřijímače, hračky, dálková ovládání atd. Složení baterií závisí na 

jejich typu – stále ještě nejpoužívanější suchý galvanický článek obsahuje cca 30 % Zn, 35 % 

MnO
2
, 10 % NH

4
Cl, 3 % ZnCl

2
, 5 % saze a grafit, < 0,5 % Hg, < 0,06 % Cd a < 0,9 % Pb. Jiné 

typy baterií obsahují rtuť, stříbro, nikl a další kovy. 

 

 Největším problémem v ČR je dosud velmi nízká úroveň zpětného sběru baterií; většina jich končí 

ve směsném odpadu a posléze ve spalovnách nebo na skládkách. 

 

 Postup zpracování závisí na druhu baterie. Rtuťové baterie se po rozbití pláště zpracovávají 

loužením, destilací a následnou kondenzací rtuti; jinou používanou metodou je vyluhování 

(extrakce) kapalným sodíkem s následnou elektrolýzou amalgamu NaHg. Netříděná směs baterií a 

akumulátorů se může zpracovat pyrolýzou s následnou sorpcí rtuti na aktivním uhlí. Alkalické 

baterie se zpracovávají loužením nebo hydrometalurgicky, což zahrnuje demontáž článku, 

oddělení plastů, mletí, flotaci, magnetickou separaci, kyselé a alkalické loužení a elektrolýzu, 

kterou se odstraní rtuť. Stříbrozinkové baterie se v ČR s ohledem na jejich malý výskyt 

nezpracovávají.  

 

Nikl-kadmiové akumulátory se vyskytují na železnici, poštách, dolech, jako náhradní zdroje v 

nemocnicích apod. Z hlediska materiálového složení obsahují cca 27 % Fe, 26,5 % Ni, 18,5 % Cd, 

3,3 % plastů a pryže a 25 % elektrolytu, který obsahuje Cd a Ni. Ni-Cd akumulátory se 

zpracovávají pyrolýzou, hydrometalurgicky nebo pyrometalurgicky.  

 

Olověné akumulátory jsou nejpoužívanějším typem akumulátorů vůbec. 

 Pb akumulátor s PP obalem obsahuje cca 60 % Pb, 22 % PP, 3 % PVC nebo PE a 15 % zředěné 

kyseliny sírové. Akumulátor pro motorová vozidla má obvykle 3, 6 nebo 12 článků o napětí 6, 12 

nebo 24 V. Olověné akumulátory se zpracovávají: 

 

 

� totálním rozdružením – drcením, proséváním, úpravou v těžkých kapalinách, 

zpracováním produktů v krátké bubnové, rotační nebo plamenné peci, 

� celé (včetně obalů a náplně kyseliny) – v šachtové peci, za kterou je spalovací 

komora umožňující dokonalé spálení všech plynů.[10] 
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3.4 Zneškodňování elektroodpadu s freony 

 

Freony se začaly používat ve 20. letech minulého století. Velké rozšíření freonů bylo podmíněno 

jejich příznivými vlastnostmi – např. nehořlavostí, chemickou stálostí, vysokou tepelnou stabilitou, 

chemickou inertností a minimální toxicitou. Teprve později byly rozpoznány i vlastnosti negativní, 

zejména jejich destruktivní vliv na ozonovou vrstvu Země (s ozonem opakovaně reaguje podle 

rovnic: Cl+O
3
→ClO+O

2 
a ClO+O→Cl+O

2
), čímž se zvyšuje množství ultrafialového záření, které 

dopadá na zemský povrch.  

 

Pod obchodní název „freony“ se zahrnuje několik tisíc látek, tzv. chlorfluorovaných uhlovodíků. 

Ty se dělí na dvě hlavní skupiny: ledony (obsahují chlor, fluor a uhlovodík) a halony (obsahují 

ještě bor). Označovány jsou zkratkami CFC, HCFC, HFC, FC, PFC, FCKW aj. Freony byly (a v 

některých aplikacích jsou dosud) používány zejména jako chladicí média, čisticí prostředky, 

rozpouštědla, nadouvadla, hnací plyny sprejů, náplně hasicích přístrojů atd. V posledních letech 

jsou freony nahrazovány jinými látkami. 

 

Freony se v ČR dnes nachází převážně ve starých chladírenských zařízeních, jejichž počet se 

odhaduje na několik milionů kusů a jejichž životnost je cca 20 let. V domácích lednicích se (podle 

jejich velikosti) nachází v množství 100 až 150 gramů jako chladivo a v množství 200 až 500 

gramů v pěnové tepelné izolaci, kde byl při jejich výrobě použit jako nadouvadlo. 

 

Za normálních okolností zůstává po celou dobu životnosti uzavřen v pórech izolace. Likvidace 

lednic se provádí dvoustupňovou stacionární nebo mobilní technologií. V prvním stupni 

zpracování se z chladicího okruhu odsaje chladicí médium a oleje, z lednice se vymontují díly, 

které jsou použitelné jako druhotné suroviny (sklo, plasty, železné a neželezné kovy). 

  

 Chladivo a olej jsou předávány specializovaným firmám k regeneraci, přepracování, recyklaci 

nebo zneškodnění. Ve druhém stupni zpracování jsou lednice v podtlakovém uzavřeném prostotu 

za spolupůsobení zvýšené teploty rozdrceny. Vzduch obsahující freon je z prostoru drcení odsáván 

do vymrazovací kolony ochlazované kapalným dusíkem. Účinnost tohoto procesu je 99 %.  

 

Freon je následně likvidován buď chemicky (což je nákladnější) nebo (a to častěji) spalováním ve 

speciálních spalovnách nebezpečných odpadů.[10] 
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3.5 Zneškodňování odpadních světelných zdrojů 

 

Do této skupiny odpadů patří vyřazené žárovky, zářivky a výbojky.Zdrojem odpadních složek 

těchto zdrojů je jejich výroba, obchod a využití.[14] 

 

3.5.1 Zpracování odpadu – zářivky,výbojky 

 

Zpracování se provádí těmito postupy: 

 

� mletí (šrédrování) s následným tříděním (mokré, suché) 

� demontáž s následnou úpravou separovaných produktů 

� skládkování 

 

Je navržen postup, podle kterého jsou zářivky mlety a tříděny na sítech na tří zrnitostní frakce. 

 

Nejjemnější frakce obsahuje luminoforu a rtuť, je zahřívána v peci, uvolněné páry rtuti se nechají 

zkondenzovat a produkt je rafinován. Střední frakce (hlavně sklo) se zpracuje v separátoru kovů a 

je termicky demerkurizována. Hrubozrnná frakce (hlavně kov) nepotřebuje další úpravu.[12] 

 

Je vypracována hydrometarulgická metoda recyklace rtuti ze zářivek a výbojek.Odpad se drtí 

v hermeticky uzavřené komoře v prostředí kapaliny obsahující redukční látky. Potom se 

v odstředivce oddělí rtuť, ze zbylé kapalné fáze se rtuť získá elektrolýzou.  

 

Demontáž zářivek a následná úprava oddělených produktů spočívá v odstranění v odstranění 

některých podstatných částí (např.patic) před drcením a tříděním. 
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Tabulka č.3  nastínění obsahu rizikových složek v zářivkách a výbojkách v (%): [12] 

 

 

 

V recyklační stanici pro zářivky obsluha vloží zářivky na nakloněnou rovinu stroje pro řízenou 

destrukci a další technologické operace probíhají automaticky v podtlakovém systému. Produkty 

se hromadí v kontejnerech. 

 

Výkon linky je 1000 zářivek za hodinu. Linka zpracovává zářivky o délce 0,45 – 1,5 metru a o 

průměru 26 – 38 milimetru. Podstatná část produktů se využívá jako druhotná surovina. Jen pro 

demerkurizovaný luminoforu a pro kroužky gemezis (sloučenina rtuti s titanem nanesená na 

ocelovém kroužku) se nenašlo uplatnění jako druhotná surovina. [16] 

 

Riziková 

složka 

 

 

 

Zářivky 

 

Kompaktní 

zářivky 

 

Komp. 

Rtuťové 

výbojky 

 

Vysokotl. 

Halogenid. 

Výbojky 

 

Vysokotl. 

Sodíkové 

výbojky 

 

Nizkotl. 

Sodíkové 

výbojky 

Antimon 0.01 0.002 - - - - 

Baryum 0.004 0.005 0.003 0.002 0.04 0.8 

Indium - 0.045 - 0.001 - 0.02 

Kadmium - - - - - - 

Olovo 0.001 0.17 0.3 0.09 0.3 0.3 

Rtuť 0.01 0.021 0.03 0.03 0.015 - 

Stroncium 0.01 0.003 - - - 0.001 

Thalium - - - 0.006 - - 

Thorium - - 0.001 0.002 0.001 - 

Lanthanidy 0.01 0.09 0.009 0.004 0.001 - 

Vanad - - 0.05 0.004 0.001 - 

Ytrium 0.03 0.6 0.11 0.4 0.0014 0.004 

 

Průměrná 

hmotnost 

(g) 

 

 

200 

 

40 

 

90 

 

140 

 

150 

 

500 
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Výbojky  jsou v menším množství, je jich hodně druhů a jsou rozměrově odlišné. Proto se strojově 

ve větším rozsahu nezpracovávají, provádí se ruční postupná destrukce. Získává se rtuť nebo se 

rtuť převádí na HgS a ukládá se na skládku. 

 

Separují se tyto složky: 

 

� sklo baněk 

� hořáky 

� dráty 

� opěrky 

� patice 

 

 

U žárovek se W a Mo převedou na nerozpustné wolframany a molybdemany vápníku nebo barya, 

z nich se získají kovy. [12] 
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4. Závěr 

 

Je zřejmé, že v našem světě neustále přibývá elektroodpadu. Moderní doba, ve které žijeme, si 

vyžaduje stále více různé elektrotechniky a elektroniky, která nám usnadňuje i zpříjemňuje život. 

 

 Jsou to z velké míry, jak domácí spotřebiče sloužící k užitku, ale i pro zábavu, tak elektrotechnika 

a elektronika používaná v průmyslové výrobě, ve stavebnictví, ve zdravotnictví, v zemědělství, 

v telekomunikaci atd. Proto se neustále zvyšuje tlak na jejich recyklaci a zpracování po jejich 

vyřazení z používání. 

 

Legislativa je zřejmě dobře nastavená, musí se ale dbát na její dodržování. Správně rozdělovat při 

recyklaci a zpracování složky životnímu prostředí nebezpečné a prvky, které lze znovu použít do 

výroby.Právě nejvíce zastoupený kov (měď) v elektroodpadu, popsaný v bakalářské práci je 

správné a výhodné získávat zpět z elektroodpadu pro další využití, protože jeho těžba z přírodních 

zdrojů také zatěžuje životní prostředí a jeho výroba je ekonomicky náročná. 

 

Zpracování elektrotechnického a elektronického odpadu je složitá a zdlouhavá záležitost, avšak 

velice důležitá, abychom nezatěžovali stále více životní prostředí a nenechávali pro další generace 

velkou zátěž. 
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