
 

Elektroodpad recykluje již třetina českých domácností 
 

Míra zpětného odběru elektrozařízení roste, lidé jsou ale méně ochotni se zapojit 
 
Praha 7. září 2010 – Vysloužilá elektrozařízení odevzdává k recyklaci přibližně 
třetina českých domácností. V souvislosti se zpomalením ekonomického růstu 
přestávají lidé vyřazovat spotřebiče výměnou za novější model a ve větší míře je 
využívají po celou dobu jejich životnosti. Češi  nejčastěji odevzdávají k recyklaci 
kopírky (63 %), ledničky (60 %) a elektrické sekačky na trávu (52 %). Ukázal to 
průzkum veřejného mínění na téma nakládání s elektroodpadem v českých 
domácnostech, který pro kolektivními systémy ASEKOL, EKOLAMP 
a ELEKTROWIN zpracovala agentura Markent. 
 
„Díky informačním kampaním se nadále zvyšuje povědomí o principech fungování 
systému zpětného odběru. Na 59 procent lidí si myslí, že má o zpětném odběru 
dostatek informací. O umístění sběrného dvora ve své obci ví osm z deseti 
respondentů,“ říká Jan Vrba za ASEKOL. Ve srovnání s rokem 2008 však o desítky 
procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni ujít s nefunkčním 
elektrospotřebičem na místo odběru. 81 procent respondentů má sběrný dvůr dále, než 
kam by donesli velká elektrozařízení. V případě malých spotřebičů je to 65 procent 
domácností. „Důvodem je vznik tisíců alternativních sběrných míst mimo sběrné 
dvory, který v uplynulých letech kolektivní systémy iniciovaly. Lidé si na ně zvykají, 
a jsou tudíž ochotni nosit elektroodpad na čím dál menší vzdálenost,“ vysvětluje 
Vrba.  
 
„Naší snahou je proto i nadále přibližovat sběrnou síť k domácnostem. Již dnes 
společně pokrýváme 93 procent populace v České republice,“ uvádí Roman Tvrzník 
za ELEKTROWIN a dodává: „Daří se nám stále zvyšovat míru sběru. Jen za rok 2009 
jsme zaznamenali společný meziroční nárůst o 33 procent.“ Navzdory pozitivnímu 
vývoji a neustálému rozšiřování sběrné sítě si však stále zhruba třetina veřejnosti 
myslí, že zářivky a malé elektrospotřebiče patří do běžného komunálního odpadu. 
 
„Z průzkumu je patrná menší ochota veřejnosti vynaložit vlastní úsilí na odevzdání 
spotřebiče k recyklaci. To zřejmě souvisí i s tím, že si lidé stále neuvědomují skutečné 
přínosy zpětného odběru pro životní prostředí,“ říká Alexandr Hanousek za Ekolamp. 
Za pět let provozu systému zpětného odběru elektrozařízení přitom došlo jen u bílé 
techniky, televizí, monitorů a elektrického nářadí k úspoře 60 milionů litrů ropy 
a 900 milionů kWh elektrické energie. Produkce nebezpečného odpadu se snížila 
o 300 tisíc tun. V případě lineárních a úsporných zářivek se tak do ovzduší, půdy 
a spodních vod nedostalo 105 kg toxické rtuti. „V uplynulých pěti letech naše 
kolektivní systémy investovaly do recyklace, rozvoje sběrné sítě a informačních 
kampaní 1,3 miliardy korun. Je to přímá investice do životního prostředí,“ shrnuje 
Hanousek. 
 
Trio neziskových společností ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN zajišťuje 
zpětný odběr elektrozařízení, a plní tak zákonnou povinnost výrobců a dovozců těchto 
zařízení. Od zahájení své činnosti v srpnu 2005 společně zpracovaly 150 tisíc tun 
odpadu.  



 

 

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém zpětného odběru 

elektrozařízení. V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR jako 

jediný systém pro zpětný odběr historických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační 

a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport (tj. skupiny 3, 4 

a 7). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s 3950 městy a obcemi a 3390 

opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých 

druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných 10 000 sběrných míst zajišťuje společnosti 

ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR. 

V roce 2009 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,6 kg elektroodpadu.  

 

Společnost EKOLAMP s.r.o. je nezisková společnost zapsaná Ministerstvem životního prostředí ČR 

do Seznamu výrobců jako provozovatel kolektivního systému, který zajišťuje oddělený sběr, zpětný 

odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení skupiny 5 – světelných zdrojů a svítidel. 

EKOLAMP byl založen 30. května 2005 významnými výrobci osvětlovací techniky. V současné době 

smluvně spolupracuje s 580 sběrnými dvory měst a obcí a dalších 3134 obcí pokrývá mobilním sběrem. 

Sběr světelných zdrojů, tj. trubicových a úsporných zářivek a výbojek, a svítidel probíhá také 

prostřednictvím velkoobchodní sběrné sítě, která čítá 345 provozoven na celém území ČR. Ačkoliv 

EKOLAMP ročně zpětně odebírá „jen“ stovky tun osvětlovacích zařízení, vzhledem k jejich nízké 

hmotnosti se jedná o milióny kusů, které skončí u recyklátora místo na skládce. 

 

ELEKTROWIN a.s. je největším subjektem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých 

elektrospotřebičů v České republice. Společnost byla založena 25. května 2005 jako provozovatel 

kolektivního systému zajišťujícího oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění 

elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na velké a malé elektrospotřebiče i elektrické 

a elektronické nástroje. Společnost je koncipována jako nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci 

velkých a malých domácích spotřebičů. Prostřednictvím 749 sběrných dvorů v 584 městech a obcích, 

počet provozoven posledních prodejců se blíží 2500 a mobilních svozů zajištěných ve více než 

4035 obcích smluvně pokrývá přes 93 % obyvatel ČR. Zpětný odběr více než 91 000 tun 

elektrospotřebičů realizovaný od roku 2005 do současnosti zajišťuje kolektivnímu systému 

ELEKTROWIN prvenství mezi kolektivními systémy v ČR v množství zpětně odebraných 

vysloužilých elektrozařízení. 

 

 

Kontakty: 
ASEKOL  

Hana Ansorgová, hana.ansorgova@asekol.cz, GSM: 602 164 173 

EKOLAMP 

Zuzana Adamcová, adamcova@ekolamp.cz, GSM: 731 549 820 

ELEKTROWIN 

Taťána Pokorná, tpokorna@elektrowin.cz, GSM: 731 492 677 

Donath-Burson-Marsteller 

Tomáš Jelínek, tomas.jelinek@bm.com, GSM: 602 682 607 
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