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Anotace 

V předloţené bakalářské práci je charakterizována legislativa, která umoţnila 

v České republice vznik kolektivních systémů pro recyklaci odpadů a povinnosti výrobců 

obalů, elektrozařízení a baterií a akumulátorů, které z této legislativy vyplývají. Dále jsou 

v této práci popsány způsoby fungování jednotlivých kolektivních systémů a to zejména 

způsoby budování systému sběru a vyuţití odpadů, metody financování těchto systémů a 

případné další aktivity realizované na podporu sběru odpadů. Na závěr je vyhodnoceno, jak 

kolektivní systémy svojí činností přispívají k plnění kvót stanovených směrnicemi 

Evropské unie na míru třídění a recyklace odpadů. 

 

Klíčová slova: odpady, kolektivní systémy, baterie a akumulátory, OEEZ, obaly 

 

Summary 

In the present thesis is characterized by the legislation that enabled the Czech 

Republic, the emergence of collective systems for waste recycling and obligations of 

producers of packaging, electrical equipment and batteries and accumulators, which result 

from this legislation. Furthermore, in this paper describe how the functioning of collective 

systems in particular ways of building a collection and recovery of waste, methods of 

financing the system and any other activities undertaken to support the collection of waste. 

In conclusion, it is evaluated as collective systems whose activities contribute to the quotas 

established guidelines of the European Union, customized sorting and recycling waste.  

Keywords: waste, collective systems, batteries and accumulators, WEEE, packaging 
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1. Úvod 

Tématem této bakalářské práce jsou kolektivní systémy pro recyklaci odpadů. Změny 

v legislativě EU a následně v legislativě členských zemí, včetně ČR, přisoudily výrobcům 

obalů, elektrozařízení, baterií a akumulátorů odpovědnost za odpady z jejich výrobků. Tím 

vzniklo těmto výrobcům značné mnoţství nových povinností a finančních nákladů. 

Výrobci proto za účelem minimalizace nákladů a zvýšení efektivity plnění těchto 

povinností zakládají neziskové společnosti, tzv. kolektivní systémy. 

 Cílem této práce je charakterizovat legislativu, která umoţnila v České republice 

vznik kolektivních systémů a popsat povinnosti výrobců vyplývající z této legislativy. Dále 

pak popsat způsoby fungování jednotlivých kolektivních systémů a to zejména jakým 

způsobem vytváří systém sběru a vyuţití odpadů, jak zajišťují financování systému a 

zmínit případné další aktivity realizované na podporu sběru odpadů. Na závěr bude 

vyhodnoceno, jak kolektivní systémy svojí činností přispívají k realizaci sběru a recyklace 

odpadů. 
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2. Legislativní pravidla, která umožnila vznik kolektivních 

systémů v ČR 

2.1. Baterie a akumulátory 

V roce 2009 byla schválena a vstoupila v platnost novela zákona o odpadech 

č. 297/2009 Sb., která do tohoto zákona implementovala poţadavky vyplývající 

ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/EU o bateriích a akumulátorech [1], 

[2]. 

Podle této novely se baterie dělí do třech skupin, na baterie automobilové, 

průmyslové a přenosné [2], [3]. Pravidla uvádění na trh a zpětného odběru se pro kaţdou 

skupinu od ostatních odlišují [2]. 

Výrobci jsou povinni označovat všechny baterie grafickým symbolem přeškrtnuté 

popelnice, údajem o jejich kapacitě a u baterií s obsahem olova vyšším neţ 0,004 %, 

obsahem rtuti vyšším neţ 0,005 % a obsahem vyšším neţ 0,002 % kadmia chemickou 

značkou příslušného kovu [2], [3], [4], [5], [6]. Na trh se nesmí uvádět přenosné baterie 

s vyšším obsahem kadmia, neţ 0,002 % [2], [4], [5], [6]. Výjimku z tohoto zákazu tvoří 

baterie, pouţívané v nouzových poplašných systémech, lékařských přístrojích a 

bezšňůrových elektrických nástrojích [4], [5], [6]. Dále se na trh nesmí uvádět baterie 

s obsahem rtuti vyšším neţ 0,005 %, s výjimkou knoflíkových baterií s obsahem rtuti 

do 2 % [4], [5], [6]. 

Kaţdý výrobce je povinen zaregistrovat se na Ministerstvu ţivotního prostředí [2], 

[3], [4], [5], [6]. Výrobci baterií jsou dále povinni na vlastní náklady zajistit zpětný odběr 

všech baterií, bez ohledu na značku nebo datum uvedení na trh [4]. Do roku 2012 budou 

všichni výrobci muset dosáhnout minimální účinnosti zpětného odběru přenosných baterií 

25 % a do roku 2016 45 % [1], [2], [3], [4], [5], [6]. Pro průmyslové a automobilové 

baterie musí být vytvořen systém odděleného sběru v reţimu odpadů [3]. 

Výrobci baterií jsou povinni zajistit místo zpětného odběru baterií v kaţdé obci s více 

neţ 1500 obyvateli, ve které se prodávají jimi vyráběné baterie a zároveň u kaţdého 

posledního prodejce, pokud jeho prodejní plocha přesahuje 200 m
2
, nebo pokud ročně 
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prodá více neţ 2000 ks nebo 50 kg baterií nebo akumulátorů a pokud o zajištění místa 

zpětného odběru poţádá [2], [4], [5], [6]. 

Zákon stanovuje výrobcům moţnost plnit povinnosti spojené se zpětným odběrem 

individuálně a na vlastní náklady, společně s jiným výrobcem na základě písemné smlouvy 

nebo prostřednictvím kolektivního systému, uzavřením smlouvy o zajištění plnění 

povinnosti zpětného odběru [3], [4], [6]. 

Kolektivní systém můţe provozovat společnost na základě oprávnění k provozování 

kolektivního systému, který vydává Ministerstvo ţivotního prostředí [2], [4], [6]. 

Kolektivní systém zajišťuje společné plnění povinností výrobců na základě smluv 

o společném plnění uzavřenými s jednotlivými výrobci [4], [6]. Tuto smlouvu uzavře 

kolektivní systém s kaţdým výrobcem, který o to poţádá [4], [6]. 

Prostřednictvím kolektivního systému zajišťují výrobci financování systému 

zpětného odběru baterií a akumulátorů a informační kampaně [3], [4], [6]. Prostředky 

k financování těchto aktivit jsou čerpány z příspěvků jednotlivých výrobců, kteří jsou 

registrováni v systému [4], [6]. Výše těchto příspěvků se odvíjí zejména od podílu výrobců 

na trhu [4], [6]. 

Kolektivní systém je povinen vést evidenci výrobců, se kterými má uzavřenou 

smlouvu o společném plnění, o mnoţství zpětně odebraných baterií a akumulátorů a 

o způsobech jejich vyuţití. Dále je povinen kaţdoročně vypracovávat pro Ministerstvo 

ţivotního prostředí roční zprávu o své činnosti [4], [6]. 

Kolektivní systém také informuje konečné uţivatele zejména o moţných negativních 

účincích látek obsaţených v bateriích a akumulátorech a o způsobech zajištění zpětného 

odběru [4].  
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2.2. Odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) 

Nakládání s OEEZ se řídí zejména podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

č. 2002/96/EC a zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění [7]. 

Podle těchto právních norem je výrobce nebo dovozce definován jako osoba, která 

pod vlastní značkou prodává elektrozařízení z vlastní výroby nebo z výroby jiného 

dodavatele nebo osoba, která do ČR dováţí elektrozařízení nebo je v ČR uvádí na trh [4], 

[8], [9]. 

Výrobci nebo dovozci mají ze zákona povinnost zapsat se do Seznamu výrobců, 

zajištění a financování zpětného odběru u elektrozařízení pocházejícího z domácností, 

zajištění a částečné financování odděleného sběru u elektrozařízení nepocházejícího 

z domácností, zajištění kvót vyuţití elektroodpadu a zpracování roční zprávy o plnění 

těchto povinností a její zaslání Ministerstvu ţivotního prostředí [4], [8], [9]. Dále je 

výrobce povinen navrhovat a vyrábět elektrozařízení takovým způsobem, který usnadní 

jeho demontáţ a vyuţití [4], [8], [9]. 

Pro účely zpětného odběru musejí výrobci označovat elektrozařízení grafickým 

symbolem přeškrtnuté popelnice přímo na spotřebiči nebo v dokumentaci k zařízení 

(návod k pouţití, záruční list) a informovat konečné spotřebitele o moţnostech zpětného 

odběru [4], [9]. 

Poslední prodejce je povinen zajistit, aby měl spotřebitel při nákupu moţnost 

odevzdat ke zpětnému odběru pouţité zařízení stejného typu a mnoţství [8]. Prodejce je 

povinen informovat spotřebitele o tom, ţe v ceně elektrozařízení je zahrnut poplatek 

za likvidaci historického elektrozařízení [4], [8], [9], [10]. Tento poplatek platí koncový 

uţivatel při nákupu nového zařízení [4], [8], [9], [10]. Výše tohoto poplatku se odvíjí 

od mnoţství prodaných výrobků daného druhu a od nákladů na jejich sběr a likvidaci [4], 

[8], [9], [10]. 

Pro elektrozařízení z domácností uvedená na trh před 13. 8. 2005 jsou výrobci 

a dovozci povinni vytvořit systém k zajištění zpětného odběru, zpracování, vyuţití 

a odstranění odpadu z těchto zařízení [4], [8], [9], [11]. Do tohoto systému přispívají 

všechny osoby, které jsou podnikatelsky aktivní v době vzniku příslušných nákladů [4], 
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[8], [9], [11]. Zpětný odběr, zpracování, vyuţití a odstranění pouţitých elektrozařízení 

uvedených na trh po dni 13. 8. 2005 financují výrobci [4], [8], [9], [11]. 

Zpětný odběr, zpracování, vyuţití a odstranění pouţitých elektrozařízení z firem, 

která byla uvedena na trh před 13. 8. 2005 a která: 

 jsou nahrazována novými výrobky stejného typu nebo funkce, financuje 

výrobce. 

 nejsou nahrazována novými výrobky stejného typu nebo funkce, financuje 

konečný uţivatel, který není spotřebitel 

U elektrozařízení, které jsou uvedena na trh po 13. 8. 2005 zajišťuje financování 

výrobce [4], [8], [9], [11]. 

Povinnosti týkající se zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, vyuţití 

a odstranění pouţitých elektrozařízení mohou výrobci plnit samostatně, společně s jiným 

výrobcem, na základě písemné smlouvy (tzv. solidární systém) nebo přenesením 

povinností na jinou právnickou osobu (tzv. kolektivní systém), která zajistí plnění 

povinností výrobců, na základě smlouvy o sdruţeném plnění [4], [9], [10]. 

 

Obrázek 1 - Grafický symbol - přeškrtnutá popelnice – zdroj: ASEKOL [12] 
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2.3. Obaly 

Nakládání s obaly a s odpady z obalů se v rámci Evropské unie řídí směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech [13], [14]. 

V českém právním řádu byla povinnost zpětného odběru poprvé obsaţena v zákoně 

125/1997 Sb., o odpadech, ve kterém ale nebyl přesně definován zpětný odběr ani plnění 

zákonných povinností [13], [14]. Tento stav byl změněn zákonem 477/2001 Sb., o obalech 

[13], [14]. Cílem těchto právních předpisů je ochrana ţivotního prostředí před negativními 

účinky obalů a obalových odpadů a to zejména předcházením vzniku odpadů z obalů, 

opakovaným pouţíváním obalů a recyklací odpadu z obalů [15], [16]. 

Předmětem zájmu právních předpisů jsou všechny obaly uvedené na trh nebo 

do oběhu. Osoby, které uvádějí obaly na trh, jsou povinny zajistit co nejmenší hmotnost 

a objem obalů, aby koncentrace nebezpečných chemických látek nepřekročily stanovené 

limity a aby byly obaly opakovaně pouţitelné nebo recyklovatelné [15], [16]. 

Osoby, které uvádí obaly na trh nebo do oběhu jsou povinny uvádět na obalu 

informaci, z jakého obalu jsou vyrobeny [15], [16]. Pokud se z obalů prokazatelně 

nestanou odpady, platí povinnost zajistit jejich zpětný odběr a u opakovaně pouţitelných a 

vratných obalů povinnost zajistit jejich opětovné pouţití [14], [15], [16]. Všechny osoby, 

které uvádí na trh, musí být zapsány v Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti 

zpětného odběru nebo vyuţití odpadu z obalů [16]. 

Povinnosti zpětného odběru a vyuţití odpadu z obalů mohou dotčené osoby splnit 

samostatně, přenesením povinností a vlastnického práva k obalu na jinou osobu nebo 

prostřednictvím autorizované obalové společnosti na základě písemné smlouvy [14], [16]. 

Autorizovaná obalová společnost, je akciová společnost oprávněná zajišťovat 

sdruţené plnění povinnosti zpětného odběru a vyuţití odpadu z obalů. Akcionáři 

autorizované obalové společnosti jsou pouze osoby, které uvádějí na trh obaly a mají 

s autorizovanou společností uzavřenou smlouvu o sdruţeném plnění. Autorizovaná 

obalová společnost musí hospodařit neziskově [16]. 

Podmínky pro uzavření smlouvy o sdruţeném plnění musí být jednotné pro všechny 

osoby. Smlouva musí být uzavřena s kaţdou osobou, která o to projeví zájem a to 
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na všechny obaly touto osobou uváděné na trh. Autorizovaná společnost je povinna 

zajišťovat zpětný odběr a vyuţití všech obalů, na něţ se vztahují uzavřené smlouvy [16]. 

Kromě těchto činností můţe autorizovaná společnost provádět poradenskou, 

výzkumnou a osvětovou činnost v oblasti zpětného odběru, vyuţití a předcházení vzniku 

odpadů z obalů [16]. 
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3. Popis fungování kolektivních systémů 

3.1. Kolektivní systémy pro baterie a akumulátory 

3.1.1. REMA Battery, s.r.o. 

V roce 2009 rozšířil kolektivní systém REMA, prostřednictvím nově zaloţené 

společnosti REMA Battery, s.r.o., své sluţby v oblasti zpětného odběru [17], [18]. REMA 

Battery je nezisková společnost, která je od 15. 12. 2009 oprávněná k provozování 

kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů [17], [19]. REMA Systém tak 

reaguje na novelu zákona o odpadech, podle které jsou osoby, které na trh uvádějí 

elektrospotřebiče, které obsahují baterie nebo akumulátory, povinny zajistit zpětný odběr 

těchto baterií a akumulátorů [17], [18]. Tato povinnost se týká více neţ poloviny klientů 

systému REMA [18]. 

 Na vlastní ţádost mohou výrobci a dovozci baterií nebo akumulátorů uzavřít 

se systémem REMA Battery smlouvu, na základě které přebírá REMA Battery veškeré 

povinnosti spojené se zpětným odběrem baterií nebo akumulátorů [20]. 

Klienti REMA Battery neplatí ţádné paušální poplatky, ale v kaţdém čtvrtletí 

vykazují počet kusů baterií nebo akumulátorů, které uvádějí na trh. Recyklačním 

příspěvkem je zpoplatněn kaţdý kus baterie nebo akumulátoru a klient tak platí pouze 

za skutečný počet baterií nebo akumulátorů, které uvede na trh [17], [20]. 

Síť sběrných míst je tvořena obcemi, prodejnami, firmami, školami a jinými 

institucemi [17], [19], [21]. Kaţdé místo zpětného odběru vybaví REMA Battery 

kartónovým sběrným boxem a samolepkou označující místo zpětného odběru [21]. Svoz 

zpětně odebraných baterií je zdarma [21]. 

3.1.2. ECOBAT, s.r.o. 

Společnost ECOBAT je nezisková organizace zaměřená na zpětný odběr přenosných 

baterií a akumulátorů, zaloţená v roce 2001 významnými výrobci baterií. 19. 12. 2009 

získala společnost ECOBAT oprávnění k provozování kolektivního systému zpětného 

odběru přenosných baterií a akumulátorů na území ČR [22]. 
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Společnost ECOBAT uzavírá s výrobci a dovozci přenosných baterií a akumulátorů 

smlouvy o sdruţeném plnění. Na základě těchto smluv zajišťuje výrobcům a dovozcům 

plnění povinností zpětného odběru a poskytuje poradenství v oblasti značení baterií, jejich 

uvádění a trh aj [23]. 

Výrobci a dovozci podporují kolektivní systém placením příspěvků [22], [24]. Tyto 

prostředky jsou určeny k financování zpětného odběru, zpracování a odstranění baterií 

nebo akumulátorů a k financování informačních kampaní pro spotřebitele. Výše příspěvků 

je určována podle mnoţství nebo hmotnosti vyrobených baterií [24]. 

Zpětný odběr baterií je zajišťován prostřednictvím sítě sběrných míst, kterých je 

v České republice jiţ více neţ 10 tisíc [22]. Tato sběrná místa tvoří zejména provozovny 

prodejců, kteří spotřebitelům nabízejí baterie jako stálou součást svého sortimentu, nebo 

který za rok prodá 200 ks nebo 50 kg baterií nebo akumulátorů [4], [25]. Tito prodejci jsou 

za zákona povinni ve svých provozovnách odebírat pouţité baterie a to od všech osob, 

po celou provozní dobu, bez ohledu na značku nebo datum uvedení na trh, bez nároku 

na úplatu a nesmí odběr pouţitých baterií vázat na nákup nových baterií [4], [25]. Prodejce 

je povinen viditelně označit prodejnu nápisem, ţe je místem zpětného odběru baterií [4], 

[25]. Pokud se na prodejce nevztahuje povinnost zpětného odběru, můţe tento prodejce 

odebírat baterie dobrovolně nebo musí ve své prodejně umístit informaci, kde lze baterie 

odevzdat [4], [25]. 

Další místa zpětného odběru jsou sběrné dvory a speciální boxy umístěné například 

v prodejnách potravin, na veřejných místech (např. obecní úřad), ve firmách nebo mohou 

být odevzdávány ve školách v rámci projektu Recyklohraní [26]. Do sběrných boxů mohou 

být odevzdávány všechny baterie pouţívané v domácnosti do hmotnosti jednoho kilogramu 

[27]. Baterie o hmotnosti nad jeden kilogram, autobaterie, průmyslové baterie nebo baterie 

z domácností, které jsou rozbité, se do sběrných boxů dávat nesmějí [27]. 
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Dalšími aktivitami společnosti ECOBAT jsou školní program “Hrátky s Asíkem 

a Batem”, organizovaný ve spolupráci se společností ASEKOL, jehoţ cílem je zábavnou 

formou ţáky seznámit s významem sběru pouţitých baterií a vyslouţilých 

elektrospotřebičů a projekt Národní rekord ve sběru baterií [29], [30]. Jedná se vţdy 

o pětihodinový sběr baterií na určeném místě (obvykle náměstí), na který dohlíţí zástupce 

Agentury Dobrý den, která shromaţďuje české rekordy [30]. Díky tomu můţe být město 

zapsáno do české obdoby Guinnessovy knihy rekordů [30]. Drţitelem rekordu 

v absolutním mnoţství posbíraných baterií v kilogramech je město Ústí nad Labem, kde 

bylo 17. 9. 2008 posbíráno 1472,6 kilogramů baterií a drţitelem rekordu v počtu gramů 

na jednoho obyvatele je město Ţatec, kde bylo 22. 4. 2009 posbíráno 537,8 gramů 

na jednoho obyvatele [30]. 

V prosinci 2009 uzavřel kolektivní systém ECOBAT smlouvy o spolupráci v oblasti 

zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů s kolektivními systémy ASEKOL, 

ELEKTROWIN a RETELA [31], [32]. Díky této spolupráci mohou výrobci elektrozařízení 

plnit svoje zákonné povinnosti zjednodušeným způsobem [31], [32]. Tato spolupráce je 

zaměřená zejména na přenosné baterie zabudované do elektrozařízení nebo baterie k nim 

přikládané [31], [32]. 

  

  Obrázek 3 - Sběrný box – 

zdroj: ECOBAT [28] 
Obrázek 2 - Sběrný box – zdroj: ECOBAT [28] 
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3.2. Kolektivní systémy pro OEEZ 

3.2.1. ASEKOL, s.r.o. 

Kolektivní systém ASEKOL byl zaloţen v roce 2005 nejvýznamnějšími výrobci 

a dovozci spotřební elektroniky, kancelářské, telekomunikační a výpočetní techniky [33]. 

Jedná se o tyto společnosti: 

 ASBIS CZ spol. s.r.o. 

 BaSys CS, s.r.o. 

 FAST ČR, a.s. 

 JVC Czech spol. s.r.o. 

 LG Electronics CZ, s.r.o. 

 Mascom s.r.o. 

 Philips Česká republika s.r.o. 

 PANASONIC CZECH REPUBLIC, s.r.o. 

 Samsung Electronics 

 Sony Czech spol. s.r.o. 

 Thomson multimedia Czech s.r.o. [33], [34], [36] 

ASEKOL je nezisková společnost, která v České republice zajišťuje systém zpětného 

odběru nových elektrozařízení ve skupinách 3 (IT, kancelářská technika 

a telekomunikace), 4 (Spotřební elektronika), 7 (Hračky, vybavení pro volný čas a sporty), 

8 (Lékařské přístroje), 9 (Přístroje pro monitorování a kontrolu) a 10 (Výdejní automaty) 

a ve skupinách 3, 4 a 7 také zpětný odběr historických zařízení [33], [34], [35], [36]. 

Organizace systému zpětného odběru znamená nutnost zajistit sběr vyslouţilých 

elektrozařízení, jejich přepravu a recyklaci a také financování celého systému [36]. Sluţeb 

kolektivního systému ASEKOL mohou výrobci a dovozci elektrozařízení vyuţívat 

na základě smlouvy (v současnosti jich je v systému registrováno okolo 500) [36], [37]. 

Financování systému je zajišťováno z příspěvků výrobců a dovozců registrovaných 

v systému. Tyto příspěvky jsou odváděny čtvrtletně a jejich výše se odvíjí od mnoţství 

elektrozařízení uvedeného v daném čtvrtletí na trh [37]. 
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Příspěvek se skládá ze tří částí: 

1. Systémový poplatek – slouţí k pokrytí nákladů na administrativní činnost 

a jeho výše je pro všechny klienty stejná. 

2. PHE – příspěvek na historická elektrozařízení slouţí k likvidaci starých 

zátěţí, je vyčíslen na kus elektrozařízení uvedených na trh, je vybírán 

od koncových spotřebitelů a je viditelně uváděn v ceně zboţí. 

3. PNE – příspěvek na nová elektrozařízení, slouţí k vytvoření rezervy 

na budoucí likvidaci nových elektrozařízení, je vyčíslen na kus 

elektrozařízení uvedených na trh, je hrazen z prostředků klienta a není 

viditelně uveden v ceně zboţí [37]. 

Aby nedocházelo k tzv. kříţovému financování (z příspěvků na jeden druh 

elektrozařízení by se financovala likvidace jiného druhu) jsou příspěvky na jednotlivé 

druhy historického i nového elektrozařízení stanovovány odděleně [37]. 

Sběr elektrozařízení je realizován prostřednictvím sběrné sítě, kterou tvoří sběrné 

dvory a mobilní svozy v obcích a prodejny a opravny elektrozařízení [33], [34], [37]. Tuto 

síť je moţné doplnit o kontejnery pro sběr drobných elektrozařízení umístěné na veřejná 

prostranství nebo do veřejných budov (tzv. E-box) [37], [38], [39]. Firmy a instituce 

mohou vyuţít moţnosti individuálního odvozu velkého mnoţství elektrozařízení nebo 

elektrozařízení nadměrně velkého [33], [37]. Sběrná síť ASEKOLU pokrývá jiţ téměř 90% 

obyvatel ČR [37]. 

Do sběrných dvorů umisťuje ASEKOL speciální uzamykatelné přístřešky, tzv. 

E-domky, které ochraňují shromaţďovaná elektrozařízení před moţnými krádeţemi a 

před nepříznivým počasím [40]. 
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Obrázek 4 - E-box – zdroj: ASEKOL [39] 

 

Společnosti, které pro ASEKOL zajišťují svoz elektrozařízení, jsou vybírány kaţdé 

dva roky pomocí výběrových řízení. Pro účely svozu je ČR rozdělena na 40 svozových 

oblastí, v nichţ je vţdy jeden dopravce určen pro svoz ze sběrných dvorů a jeden pro svoz 

z ostatních sběrných míst. Mobilní svozy provádí společnosti vybrané obcí [38]. 

Stejně jako dopravci, jsou kaţdé dva roky ve výběrovém řízení vybíráni zpracovatelé 

odpadu z elektrozařízení. ASEKOL spolupracuje s více neţ 20 zpracovateli v ČR. V jedné 

svozové oblasti jsou elektrozařízení předávána vţdy jednomu zpracovateli [37]. 

K dalším aktivitám ASEKOLU patří osvětová a vzdělávací činnost v oblasti 

zpětného odběru [37]. K projektům realizovaným v rámci osvěty a vzdělávání patří 

road-show “Nakrmte Šrotozemšťana”, televizní seriál “Kam s nimi”, natočený 

ve spolupráci s Českou televizí, zábavný školní program “Hrátky s Asíkem a Batem”, 

organizovaný ve spolupráci se společností ECOBAT a pro odbornou veřejnost konference 

“Zpětný odběr” [37]. Dále pak ASEKOL vydává časopis “Zpětný odběr” [37]. 

Od roku 2008 podporuje ASEKOL veřejně prospěšné projekty, zaměřené na zlepšení 

efektivity sběru elektroodpadu [41]. K tomuto účelu byl zřízen tzv. Fond ASEKOL, 

ze kterého jsou poskytovány granty ve třech programových kategoriích [41]. Jedná se 

o program Intenzita pro zvyšování počtu sběrných míst, program Rekonstrukce 

pro zvyšování kvality sběrných míst a program Osvěta podporující oblast vzdělávání [41]. 

Do budoucna by měl přibýt program Výzkum [41]. 
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3.2.2. EKOLAMP, s.r.o. 

Společnost EKOLAMP je nezisková organizace zaloţená v roce 2005 [35], [42], 

[43]. Zakládající společnosti jsou: 

 Philips Česká republika s.r.o. 

 Osram spol. s.r.o. 

 GE Industrial s.r.o. 

 NARVA B.E.L./ČR s.r.o. [42], [43] 

Společnost EKOLAMP je provozovatelem systému sběru a recyklace elektrozařízení 

skupiny 5 (světelné zdroje a svítidla) [33], [35], [42], [44].  Do této kategorie patří: 

5.1 Svítidla se zářivkami s výjimkou svítidel pro domácnost 

5.2 Lineární zářivky 

5.3 Kompaktní zářivky 

5.4 Vysokotlaké výbojové světelné zdroje včetně vysokotlakých sodíkových, 

halogenidových a směsných výbojek 

5.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky 

5.6 Ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení 

s výjimkou přímo ţhavených ţárovek [42], [44] 

Kolektivní systém EKOLAMP zajišťuje pro výrobce a dovozce osvětlovacích 

zařízení plnění jejich povinností týkajících se zpětného odběru a recyklace těchto zařízení. 

Výrobci a dovozci finančně podporují systém sběru placením tzv. příspěvků na recyklaci. 

Výše těchto příspěvků je určena podílem vývozců a dovozců na trhu [42], [45]. 

Sběr je realizován prostřednictvím sítě sběrných míst, kterou tvoří sběrné dvory 

a sběrná místa v obchodech [42], [46], [47]. Tato místa jsou vybavena speciálními 

kovovými kontejnery nebo kartónovými krabicemi, které jsou vlastnictvím EKOLAMPU 

[46], [47]. Kontejnery nebo krabice mohou být umístěné také na jiných veřejně 

přístupných místech (např. obecní úřad) [46]. Mohou být umístěné také v provozech 

společností, kde jsou pouţívána osvětlovací zařízení [46]. Zde se pak shromaţďují světelné 

zdroje z vlastní spotřeby společností [46]. 
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Světelné zdroje a svítidla jsou přepravovány na konsolidační místa a poté ve větších 

mnoţstvích ke zpracovatelům [48]. Odvoz pro EKOLAMP zajišťují tři společnosti: 

 Marius Pedersen a.s. (v Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém a 

Pardubickém kraji) 

 SITA CZ a.s. (v Karlovarském, Plzeňském, Středočeském kraji a v Praze) 

 Van Gansewinkel a.s. (v Jihočeském, Jihomoravském, Olomouckém, 

Moravskoslezském, Zlínském kraji a v kraji Vysočina) [47], [48] 

Recyklaci světelných zdrojů pro EKOLAMP zajišťují společnosti Recyklace Ekovuk 

a.s. a LAREC Lampen-Recycling GmbH. Recyklaci svítidel zajišťují společnosti 

Recyklace Ekovuk a.s, MHM EKO s.r.o. a EKOPART s.r.o. [49]. 

 

3.2.3. ELEKTROWIN, a.s. 

Společnost ELEKTROWIN byla zaloţena v roce 2005 a je provozovatelem 

kolektivního systému pro zpětný odběr malých a velkých domácích elektrospotřebičů [33], 

[34], [51]. Jedná se o kategorie 1 – velké domácí spotřebiče, 2 – malé domácí spotřebiče 

a 6 - elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových 

nástrojů) [33], [34], [52]. ELEKTROWIN je nezisková společnost [34], [51]. 

  

  

Obrázek 5 - Kolečkový kontejner 

EKOLAMP – zdroj: EKOLAMP [50] 
Obrázek 6 - Kartónová krabice 

EKOLAMP - zdroj: EKOLAMP 

[50] 
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Zakládajícími členy společnosti ELEKTROWIN jsou: 

 BSH domácí spotřebiče, s. r. o. 

 CANDY ČR, s. r. o. 

 EAST TRADING COMPANY, s. r. o., 

 ELECTROLUX, s. r. o.  

 ETA, a. s. 

 FAGOR ELEKTRO, s. r. o.  

 GORENJE, s. r. o. 

 GROUPE SEB ČR a SR, s. r. o.  

 Indesit Company Česká, s. r. o.  

 MIELE, s. r. o.  

 Philips Česká republika, s. r. o. 

 Whirlpool CR, s. r. o. [34], [51] 

S jednotlivými výrobci elektrozařízení uzavírá ELEKTROWIN smlouvy se stejnými 

podmínkami pro kaţdého výrobce, bez ohledu na jeho podíl na trhu [34], [52]. Kolektivní 

systém je financován z příspěvků jeho členů [34], [52]. Výrobci ohlašují společnosti 

ELEKTROWIN mnoţství elektrozařízení uvedených na trh a na základě toho je jim 

vyměřen příspěvek na recyklaci historických elektrozařízení a na elektrozařízení, která 

uvedl na trh [53]. 

Pro zpětný odběr elektrozařízení je vytvořena síť míst zpětného odběru [34], [54]. 

Základem této sítě jsou obce, kde je zpětný odběr realizován prostřednictvím sběrných 

dvorů a v případě obcí, které sběrný dvůr nemají, prostřednictvím mobilních svozů [34], 

[54]. Dále elektrozařízení zpětně odebírají poslední prodejci a servisy elektrozařízení [34], 

[54]. Poslední prodejce je povinen umoţnit spotřebiteli, při nákupu nového elektrozařízení, 

odevzdání pouţitého elektrozařízení [55]. 

Dopravci, kteří pro ELEKTROWIN zajišťují svoz elektrozařízení a zpracovatelé 

elektrozařízení jsou vybíráni ve výběrových řízeních, jejichţ prioritou jsou nejlepší 

dostupné technologie s co nejmenšími negativními vlivy na ţivotní prostředí a dosaţení 

výtěţnosti vyuţitelných materiálů, potřebné ke splnění kvót daných zákonem [34], [56]. 
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3.2.4. OFO – recycling, s.r.o. 

Kolektivní systém OFO – recycling byl zaloţen v roce 2005 významným dovozcem 

elektrozařízení OFO – investmens LTD. OFO – recycling má oprávnění k provozování 

pro všechny skupiny elektrozařízení, kromě skupiny 5 [57]. 

Pro registrované dovozce a výrobce elektrozařízení zajišťuje systém OFO – recycling 

plnění povinností týkajících se zpětného odběru, zpracování, vyuţití a odstranění 

vyřazených elektrozařízení [58]. K tomuto účelu jsou klientům nabízeny dvě moţnosti 

zajištění svozu elektrozařízení [58]. Sluţba svozu do 48 hodin, která je realizována 

prostřednictvím balíkové přepravy [58]. Pro případy, při kterých nejsou splněny podmínky 

pro svoz do 48 hodin (např. při velkém mnoţství elektroodpadu), je nabízen 

tzv. Individuální svoz, který je uskutečněn obvykle do jednoho týdne [58]. 

K sluţbám a výhodám, které systém OFO – recycling nabízí svým klientům, patří 

moţnost čtvrtletního nebo měsíčního výkaznictví, vstřícné výše příspěvků do systému, 

poradenské a informační sluţby, atd. [59]. 

3.2.5. REMA Systém, a.s. 

Systém REMA byl zaloţen v roce 2005 předními dovozci a výrobci informačních a 

telekomunikačních zařízení v ČR [34], [60]. Jedná se o neziskově hospodařící akciovou 

společnost, která je provozovatelem kolektivního systému s oprávněním zajišťovat 

financování a nakládání s elektroodpady pro skupiny elektrozařízení 3 (informační a 

telekomunikační zařízení), 4 (Spotřebitelská zařízení), 6 (Elektrické a elektronické 

nástroje) a 7 (Hračky a vybavení pro volný čas a sporty) [33], [34]. 

Činnosti REMA systému jsou financovány z poplatků, které jsou připočítávány 

k cenám výrobků. Tento poplatek je viditelně uváděn a je placen spotřebiteli při nákupu 

elektrozařízení. Výše těchto poplatků se stanovují zvlášť pro kaţdý druh elektrozařízení 

[34], [60]. 

Dovozci a výrobci se do systému REMA zapojí podepsáním smlouvy o společném 

plnění [61]. REMA systém poté svým klientům zajišťuje plnění povinností souvisejících 

se zpětným odběrem elektrozařízení, např. podání Návrhu na zápis výrobce nebo dovozce 

elektrozařízení na Seznam, vedený Ministerstvem ţivotního prostředí, vypracování ročního 
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hlášení, zastupuje klienty v jednáních s ministerstvem, poskytuje informativní a legislativní 

pomoc ad. [61] 

REMA systém spolupracuje obcemi a s posledními prodejci elektrozařízení a vytváří 

tak rozsáhlou síť sběrných míst dostupnou občanům [34], [62]. Na prodejní místa jsou 

umístěny kartonové krabice pro sběr elektrozařízení [63]. Prodejci získají měsíční přehled 

o mnoţství jimi sebraných elektrozařízení a za kaţdý kilogram je jim poskytován 

příspěvek ve výši 0,30 Kč [63]. Prodejci nemají povinnost vést evidenci zpětně odebraných 

elektrozařízení a veškeré sluţby jsou jim poskytovány zdarma [63]. 

Zpracovatele elektrozařízení vybírá REMA systém na základě zkušeností s recyklací 

elektrozařízení, efektivity a ceny a spolupracuje také s tzv. chráněnými dílnami, které 

poskytují zaměstnání občanům se sníţenou pracovní schopností [34], [64]. Zpracovatelé 

zajišťují demontáţ elektrozařízení a oddělení a vyuţití materiálově nebo energeticky 

vyuţitelných surovin a oddělení nebezpečných látek [18], [64]. 

Dalšími projekty, kterými REMA systém podporuje zpětný odběr elektrozařízení, 

jsou projekty Zelená firma a Zelená obec [65], [66]. Projekt Zelená firma poskytuje 

zdarma svoz elektroodpadu z firem [65]. Dodává do firem sběrné boxy, do kterých mohou 

zaměstnanci odkládat drobná elektrozařízení [65]. Zapojením do projektu získávají firmy 

certifikát Zelená firma, moţnost vyuţití loga projektu a dalších informačních materiálů a 

moţnost bezplatně se zbavit veškerého elektroodpadu všech skupin elektrozařízení [65]. 

Projekt Zelená obec zajišťuje sběr drobného elektroodpadu z domácností, které občané 

mohou odkládat do sběrných boxů [66]. Sluţby svozu a zpracování elektroodpadu jsou 

obcím poskytovány zdarma, bez nutnosti měnit systém nakládání s odpady obce [66]. 

Zapojením do projektu získá obec certifikát Zelená obec, moţnost vyuţití loga projektu a 

dalších informačních materiálů a moţnost rozšíření spolupráce na veškerý obecní 

elektroodpad [66]. 

3.2.6. RETELA, s.r.o. 

Společnost RETELA, s.r.o., zaloţená v roce 2005 Českomoravskou 

elektrotechnickou asociací, je provozovatelem kolektivního systému, který zajišťuje plnění 

povinností zpětného odběru elektrozařízení ve všech kategoriích, daných legislativou [34], 

[35], [67]. 
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1. Velké domácí spotřebiče 

2. Malé domácí spotřebiče 

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 

4. Spotřebitelská zařízení 

5. Osvětlovací zařízení 

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních 

průmyslových nástrojů) 

7.  Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 

8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných 

výrobků) 

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 

10. Výdejní automaty [4], [9] 

Výrobci a dovozci jsou do systému registrováni podpisem smlouvy o společném 

plnění. Systém RETELA za výrobce a dovozce podává Návrh na zápis do Seznamu 

výrobců elektrozařízení, vypracovává roční zprávy a zajišťuje plnění povinností zpětného 

odběru, recyklace, vyuţití a odstranění vyslouţilých elektrozařízení [68]. 

Společnost RETELA je neziskovou organizací [34], [67]. Financování je zajišťováno 

povinnými recyklačními poplatky, které do systému odvádí jeho klienti [33], [67]. 

Recyklační poplatky jsou pro jednotlivé kategorie elektrozařízení stanovovány odděleně a 

o jejich výši a rozdělování rozhoduje Rada odpadových fondů, sloţená zejména 

ze zástupců klientů systému a sestavená zvlášť pro kaţdou kategorii elektrozařízení [34], 

[67], [68]. Systém RETELA jako jediný pouţívá k určování výše příspěvků váhový 

sazebník [34], [67], [68]. Příspěvky se odvozují od mnoţství elektrozařízení uvedených 

výrobci na trh a výrobci tak neplatí vyšší zálohy, neţ jsou skutečné náklady na recyklaci 

[34], [67], [68]. 

Síť sběrných míst je tvořena sběrnými sítěmi obcí, posledními prodejci a obchodními 

řetězci [34], [69]. Svozové a zpracovatelské firmy jsou vybírány na základě jejich 

zkušeností s nakládáním s elektroodpadem, certifikace, efektivity a nízkých nákladů a 

vybírány jsou i chráněné dílny [69]. 
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3.3. Kolektivní systém pro obaly 

3.3.1. EKO-KOM, a.s. 

Společnost EKO-KOM, a.s. byla zaloţena v roce 1997 za účelem vytvoření systému 

Zeleného bodu v ČR [13], [70]. V roce 2000 splnila společnost EKO-KOM veškeré 

poţadavky kladené organizací PRO EUROPE a byla jí udělena licence k uţívání známky 

Zelený bod v ČR [13], [71]. Pokud je obal označený symbolem Zeleného bodu, znamená 

to, ţe za něj byl uhrazen poplatek za zpětný odběr a recyklaci do systému EKO-KOM [71]. 

V roce 2001, kdy vstoupil v platnost zákon č. 477/2001, o obalech se společnost 

EKO-KOM, z rozhodnutí Ministerstva ţivotního prostředí, stala autorizovanou obalovou 

společností [13], [70]. 

 

Systém EKO-KOM zajišťuje, prostřednictvím tříděného sběru v obcích a 

prostřednictvím osob oprávněných k nakládání s odpady, sdruţené plnění povinností 

zpětného odběru a vyuţití odpadu z obalů. Společnost EKO-KOM s těmito odpady fyzicky 

nenakládá, ale zajišťuje náklady na jeho sběr, svoz, třídění a vyuţití [70], [71]. 

Společnost EKO-KOM uzavírá „Smlouvy o sdruţeném plnění s osobami″ které 

uvádějí obaly na trh nebo do oběhu a na základě těchto smluv eviduje údaje o produkci 

obalů a přijímá platby, jejichţ výše se určuje podle mnoţství obalů uvedených na trh nebo 

do oběhu [70], [71]. S obcemi a s osobami oprávněnými k nakládání s odpady uzavírá 

EKO-KOM „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů″ [70], [71]. 

 
Obrázek 7 - Ochranná 

známka Zelený bod - 

zdroj: EKO-KOM [71] 
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Tyto subjekty vedou evidenci o mnoţství zpětně odebraných a vyuţitých odpadů z obalů, 

na základě které jsou jim společností EKO-KOM poskytovány finanční příspěvky na sběr, 

třídění a vyuţití odpadů z obalů [70].  

Uzavřením smlouvy o sdruţeném plnění vznikají klientům mimo jiné tři základní 

povinnosti. Povinnost vést evidenci obalů uvedených ne trh nebo do oběhu, čtvrtletní 

platba Odměny za zajištění zpětného odběru a vyuţití odpadu z obalů a roční platba 

Poplatku za zaevidování do systému sdruţeného plnění [70]. 

Kromě financování tříděného sběru realizuje systém EKO-KOM projekty, které mají 

za cíl vytvořit hustou sběrnou síť, zajistit zlepšení kvality tříděného odpadu, vzdělávání 

obyvatel a zlepšení informovanosti o třídění a recyklaci odpadů [72], [73]. 

Sběrnou síť v ČR tvoří téměř 180 000 kontejnerů [72]. Většina vytříděných odpadů 

se před svým zpracováním upravuje a dotřiďuje na dotřiďovacích linkách [72]. EKO-KOM 

také navazuje spolupráci s úpravci a zpracovateli odpadů, která napomáhá zkvalitnění 

a zefektivnění systému recyklace odpadů [72]. EKO-KOM provádí pravidelné rozbory 

sloţení tříděného i směsného odpadu, za kterých zjišťuje zastoupení obalové sloţky 

v tříděném a směsném odpadu a podle procentuálního zastoupení odpadů z obalů 

ve tříděném odpadu různých komodit vyplácí obcím finanční odměny [72]. 

Cílem informování a vzdělávání obyvatel je zvýšení účasti obyvatel na třídění 

odpadů, zvýšení mnoţství vytříděného odpadu a zlepšení kvality vytříděných odpadů [72]. 

Informační kampaň je realizována prostřednictvím televizních spotů, informací v tištěných 

a elektronických médiích, provozováním internetových stránek www.jaktridit.cz 

pro veřejnost a www.tonda-obal.cz pro děti a dalšími aktivitami [72], [73]. Ve spolupráci 

s obcemi a svozovými firmami byl vytvořen návod na třídění odpadů, který je umístěn 

na nálepkách na kontejnerech [72]. Na těchto nálepkách je moţné ověřit, které odpady 

do kontejneru patří a které ne [72]. 

 

  

http://www.jaktridit.cz/
http://www.tonda-obal.cz/
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4. Vyhodnocení působnosti kolektivních systémů 

4.1. Baterie a akumulátory 

V Evropské unii je kaţdoročně uvedeno na trh cca 160 tisíc baterií. 30 % z tohoto 

počtu tvoří baterie dobíjecí [74]. V ČR je zpětný odběr od roku 2001 kolektivním 

systémem ECOBAT a od konce roku 2009 také kolektivním systémem REMA Battery 

[19], [22]. 

Do roku 2005 se systému ECOBAT podařilo vybudovat síť sběrných míst, kterou 

pokryl všechny obce nad 3000 obyvatel. V roce 2006 bylo v ČR zpětně odebráno 184 tun 

pouţitých baterií. V průměru tak kaţdý obyvatel ČR odevzdal jednu baterii [74]. 

V roce 2007 bylo jiţ po celé ČR téměř 6000 sběrných míst a počet zpětně 

odebraných baterií se zvýšil na 264 tun [74].  

V roce 2008 se počet zpětně odebraných baterií zvýšil na 331,5 tun, v průměru 1,5 

baterie na obyvatele [75], [77]. K tomuto nárůstu výrazně přispělo zapojení škol v ČR 

do projektu Recyklohraní, čímţ se celkový počet sběrných míst v ČR zvýšil téměř na 9500 

[75]. Z celkového počtu baterií uvedených na trh bylo zpětně odebráno 12 % [75]. 

Kaţdoroční nárůst mnoţství zpětně odebraných baterií je znázorněn v následujícím grafu. 

 

Graf 1 - Zpětně odebrané baterie v ČR v tunách – zdroje: Zpětný odběr [75], ECOBAT [76] 
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Koncem roku 2008 bylo v systému ECOBAT registrováno 147 klientů, kteří 

dohromady uvedli na trh přibliţně 3000 tun baterií, coţ je asi 120 milionů kusů [78]. 

Po změně legislativy, ke které došlo koncem roku 2009 a po udělení oprávnění 

k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů, podepsal 

systém ECOBAT smlouvy o společném plnění s 343 výrobci a dovozci baterií a 

akumulátorů [79], [80]. 
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4.2. Odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) 

V roce 2005 vznikly výrobcům a dovozcům elektrozařízení povinnosti zajišťovat a 

financovat zpětný odběr vyslouţilých elektrozařízení [81]. Výrobci a dovozci zaloţili, 

za účelem plnění těchto povinností, několik kolektivních systémů [81]. Kolektivní systémy 

začaly uzavírat smlouvy se zpracovateli elektrozařízení, s dopravci, vytvářet sběrnou síť 

uzavíráním smluv s provozovateli sběrných míst a poučovat veřejnost o nutnosti třídění 

[81]. 

Veřejnost je k třídění motivována moţností odevzdávat odpad zdarma a také hustou 

sítí sběrných míst, neboť občané jsou ochotní třídit tím více, čím blíţe mají sběrné místo 

[81], [82]. V současné době je k dispozici přibliţně 11 tisíc sběrných míst [81]. Většina 

provozovatelů sběrných dvorů a mobilních svozů je zapojena v systému sběru 

elektroodpadu, případná další rozšíření sběrné sítě se budou zaměřovat na drobné 

elektrospotřebiče [81]. 

Nejdůleţitějším článkem sběrné sítě jsou sběrné dvory a mobilní svozy odpadu 

v obcích, ze kterých pochází 88 % sebraného elektroodpadu [81]. Do roku 2005 mají obce 

povinnost zajišťovat svoz a recyklaci elektroodpadu z vlastních zdrojů [81]. Od roku 2005 

mohou vyuţít moţnost podepsat smlouvu s kolektivním systémem, který převezme tyto 

povinnosti včetně financování na sebe [81]. Obce navíc získají příspěvek na provoz 

sběrného dvora a bonusy za nashromáţděná elektrozařízení [81], [83]. Díky spolupráci 

s kolektivními systémy obce ušetřily jiţ více neţ 750 milionů Kč. [81]. 

Fond ASEKOL vydal jiţ téměř 7 milionů korun na projekty modernizace sběrných 

dvorů, zvyšování objemu sběru a osvěty občanů [81], [83]. To umoţnilo například 

umístění speciálních přístřešků, tzv. E-domků, do jiţ 42 sběrných dvorů v ČR [81], [83]. 

Cílem ASEKOLU je vybavit E-domky všechny sběrné dvory v republice. Pro podporu 

sběru ASEKOL také poskytl zájemcům jiţ přes 2000 E-boxů, do kterých bylo od června 

2008 odevzdáno jiţ téměř 20 tun drobných elektrospotřebičů [81], [83], [84]. 

Při pilotním projektu ASEKOLU, při kterém bylo do pěti středočeských měst 

rozmístěno několik stacionárních kontejnerů na drobná elektrozařízení, odevzdal do těchto 

kontejnerů kaţdý obyvatel těchto měst trojnásobek celorepublikového průměru [82], [84]. 

V současné době je v ČR 92 stacionárních kontejnerů, z nichţ bylo k recyklaci vybráno 



Tomáš Horák  Kolektivní systémy 

2010 Stránka 25 
 

50 tun drobných elektrozařízení. Ze speciálních nádob, kterých bylo v rámci projektu 

Recyklohraní do škol umístěno cca 2000, bylo jiţ vybráno téměř 100 tun drobných 

elektrozařízení [84]. 

Mnoţství, zpětně odebraného elektroodpadu od roku 2005 kaţdoročně narůstá [81], 

[85]. Za rok 2008 zajistily kolektivní systémy ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN 

zpětný odběr v průměru 3,4 kg na obyvatele a ostatní kolektivní systémy dohromady 

v průměru 0,9 kg na obyvatele, čímţ byl splněn závazek vůči EU zajistit do roku 2008 

zpětný odběr elektrozařízení v mnoţství minimálně 4 kg na obyvatele [81], [85]. 

 

 

Graf 2 - Množství zpětně odebraného elektrozařízení v kg na obyvatele – zdroj: Odpady [81] 
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Graf 3 - Celkové množství zpětně odebraného elektrozařízení v tunách – zdroj: Odpady [81] 

 

Graf 4 - Způsoby sběru elektrozařízení – zdroj: Odpady [81] 
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4.3. Obaly 

Systém EKO-KOM plní zákonné povinnosti týkající zpětného odběru obalů 

pro přibliţně 21 000 dovozců, výrobců a plničů obalů a balených výrobků. Počet klientů 

během roku kolísá, vlivem ukončení činnosti nebo sloučení některých společností. V roce 

2008 je v systému registrováno také 5 791 obcí [72], [73]. 

Od svého zaloţení v roce 1997 do roku 2008 zajistil systém EKO-KOM vyuţití a 

recyklaci více neţ 3,7 milionu tun odpadů z obalů. Moţnost třídění odpadů má 97 % 

obyvatel ČR a soustavně se mu věnuje 69 % obyvatel [72], [86]. 

Měsíčně zajistí systém EKO-KOM vyuţití a recyklaci téměř 50 tisíc tun domovního 

a průmyslového odpadu [72], [73]. Za rok 2008 bylo vyuţito a recyklováno celkem 

592 549 tun odpadů z obalů [72]. Kaţdoroční nárůst vyuţití odpadů z obalů je patrný 

z následujícího grafu. 

 

Graf 5 - Celkové množství využitého odpadu z obalů v letech 1999 - 2008 v tunách – zdroj: EKO-KOM 

[72] 
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Graf 6 - Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů 2008 – zdroj: EKO-KOM [72] 

V recyklaci a vyuţívání odpadů z obalů zaujímá ČR přední místa mezi zeměmi EU 

[86]. Výtěţnost tříděného sběru na obyvatele dosáhla v roce 2008 53,1 kg vytříděných 

odpadů na obyvatele za rok [72]. Mnoţství nerecyklovaného odpadu na jednoho obyvatele 

je v ČR nejniţší z celé EU [86]. 

 

Graf 7 - Množství vytříděného odpadu v kilogramech na obyvatele za rok – zdroj: EKO-KOM [72] 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo charakterizovat legislativu, která umoţnila vznik 

kolektivních systémů v České republice, popsat fungování kolektivních systémů a 

vyhodnotit jejich působnost. 

Legislativou Evropské unie implementovanou do právních norem České republiky 

byla zavedena odpovědnost výrobců baterií a akumulátorů, elektrozařízení a obalů 

za odpady z jejich výrobků. Z toho vyplynula povinnost výrobců vybudovat systém sběru, 

vyuţití zpracování a recyklace, zajistit jeho financování a další s tím spojené povinnosti. 

Výrobci mohou tyto povinnosti plnit mj. prostřednictvím kolektivních systémů, na základě 

písemné smlouvy. 

Kolektivní systémy jsou neziskové společnosti zakládané výrobci za účelem splnění 

zákonných povinností a na základě oprávnění k provozování kolektivního systému, které 

vydává Ministerstvo ţivotního prostředí. Kolektivní systémy budují sítě sběrných míst, 

která tvoří zejména obce a obecní sběrné dvory a poslední prodejci. Další sběrná místa 

vznikají v rámci různých projektů a tvoří je například školy, veřejné budovy (např. obecní 

úřady, apod.), firmy atd. Dále kolektivní systémy uzavírají smlouvy s dopravci a 

zpracovateli odpadů, kteří pak zajišťují svoz, zpracování vyuţití a recyklaci odpadů. 

K dalším činnostem kolektivních systémů patří zejména osvěta obyvatel v oblasti třídění 

odpadů realizovaná prostřednictvím televize, internetu, tištěných medií a různých dalších 

projektů. 

Od zaloţení kolektivních systému se neustále zvyšuje dostupnost sběrných míst 

pro obyvatele a také informovanost obyvatel o nutnosti třídit odpady. Výsledkem těchto 

aktivit je kaţdoroční nárůst vytříděných obalů, elektrozařízení a baterií a akumulátorů. 

Činnost kolektivních systémů pozitivně ovlivňuje odpadové hospodářství a ochranu 

ţivotního prostředí. V ČR jsou plněny závazky vůči EU tykající se míry třídění a vyuţití 

odpadů (kromě baterií, kde limit EU zatím nebyl splněn) a z vytříděných odpadů je zpětně 

získáváno značné mnoţství surovin, které mohou být opět vyuţity a nezabírají tak místo na 

skládkách a nepoškozují ţivotní prostředí. 
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