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Anotace 

Tato práce je jednou z prvních studií v ČR, kde jsou popsány a kvantifikovány materiálové toky 

odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) resp. malých odpadních elektrických 

a elektronických zařízení (m-OEEZ) a vybraných látek na ně vázaných. Tyto materiálové toky byly 

následně posouzeny z hlediska dopadů na životní prostředí. Jelikož mobilní telefon po skončení 

životnosti je typickým zástupcem m-OEEZ, jsou v této práci popsány také materiálové toky mobilních 

telefonů. 

V roce 2010 vzniklo v ČR okolo 124 tisíc tun OEEZ pocházejících z domácností, přičemž v průměru se 

každý občan zbavil téměř 4 kusů OEEZ. Celková produkce se započítáním OEEZ spotřebitelského typu 

z firem a institucí byla v roce 2010 asi 141 tisíc tun. Z celkového množství vzniku OEEZ v roce 2010 

tvoří m-OEEZ co do hmotnosti asi 15%, avšak co do počtu kusů přes 80%. Přesto potenciál recyklace 

například Au je u m-OEEZ mírně vyšší než u velkých OEEZ (63 kg/rok oproti 59 kg/rok).  

Co se týká odhadu množství produkce EoL mobilních telefonů, v letech 1990-2000 vzniklo v ČR asi 45 

tisíc kusů, v letech 2000-2010 to již bylo 6,5 miliónů kusů, přičemž odhad pro roky 2010-2020 je 

26,3 miliónů kusů. Pokud budeme brát odhad množství EoL mobilních telefonů pro ČR jako průměr 

v EU, pak v letech 2010-2020 vznikne okolo 1,3 miliard kusů EoL mobilních telefonů obsahující asi 31 

tun Au a 325 tun Ag. 

Největší dopady na životní prostředí má v současném nastavení systému hospodaření s OEEZ 

přítomnost chladicích a mrazicích OEEZ v objemném odpadu, které znamenají více než 200 tisíc tun 

ekvivalentu CO2 vypouštěného ročně do ovzduší. Na druhou stranu, tato práce také potvrdila 

environmentální relevanci sběru a recyklace m-OEEZ. Pro zlepšení ochrany životního prostředí 

a zmírnění negativních dopadů na životní prostředí v souvislosti s hospodařením s OEEZ je zapotřebí 

odstranit systémové chyby jako je skládkování chladicích a mrazicích OEEZ přítomných v objemném 

odpadu nebo nesprávné zpracování EoL mobilních telefonů, jakým je drcení celých mobilních 

telefonů bez přednostního odstranění desek plošných spojů. 

Aby Česká republika splnila v budoucích letech cíl sběru OEEZ, musí být do oficiální evidence sběru 

a recyklace OEEZ zahrnuta komplementární recyklace, musí být tříděn objemný odpad a vytříděná 

OEEZ předávána k recyklaci. V budoucích letech bude také zapotřebí významně snížit podíl OEEZ ve 

směsném komunálním odpadu a identifikovat neznámé toky OEEZ. Jelikož je tok OEEZ ve směsném 

komunálním odpadu tvořen zejména m-OEEZ, pak ke splnění budoucího cíle sběru bude zapotřebí 

přesměrovat tok m-OEEZ ze směsného komunálního odpadu do tříděného sběru. 

 

Annotation 

This thesis is a comprehensive study describing and quantifying material flows of waste electric and 

electronic equipment (WEEE) in the Czech Republic; specifically the material flow of small waste 

electric and electronic equipment (s-WEEE) as well as representative substances. The studied 
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material flows were estimated regarding aspects of the environmental impact. The End-of-Life 

mobile phone is seen as a typical representative of s-WEEE ; therefore material flows of mobile 

phones are described in this thesis as well.  

To put it in concrete figures, approximately 124 thousand tons of WEEE from households originated 

in the Czech Republic in 2010, where each inhabitant got rid off 4 pieces of WEEE in average. Further, 

total production calculating also consumer-like WEEE from companies and institutions was around 

141 thousand tons in 2010. S-WEEE present around 15% from the total amount of WEEE originating 

in 2010; however it is more than 80% as regards the number of pieces. Despite of that fact the 

recycling potential of Au for instance is slightly higher by s-WEEE than by large WEEE (63kg/year 

compared to the 59kg/year respectively).  

As regards estimation of the total production of EoL mobile phones, around 45 thousand pieces 

originated in the Czech Republic between the years 1990-2000 and 6,5 million pieces in years 2000-

2010. The estimation for years 2010-2020 is 26,3 million pieces. Taking into account estimation of 

EoL mobile phones for the Czech Republic as an average number within the EU, number of pieces of 

EoL mobile phones shall exceed 1,3 billion pieces between years 2010-2020. Interestingly, these EoL 

mobile phones shall contain approximately 31 tons of Au and 325 tons of Ag. 

It is discussed that the major impact on the environment under conditions of the current WEEE 

management has the presence of cooling and freezing WEEE in the bulky waste, which means more 

than 200 thousand tons CO2  equiv. emitted in the air annually. On the contrary, environmental 

relevance of collection and recycling of s-WEEE was confirmed in this thesis. In order to improve the 

protection of environment connected to the management of WEEE, it is necessary to remove system 

failures such as dumping of cooling and freezing WEEE contained in the bulky waste, as well as the 

improper treatment of EoL mobile phones, such as shredding of entire mobile phones without prior 

removal of printed circuit boards. 

In this thesis it is recommended that complementary recycling shall be included into the official 

evidence of collection and recycling of WEEE in the Czech Republic in order to meet the collection 

target of 40% in the coming years. At the same time it is necessary to sort the bulky waste and to 

hand over the sorted out WEEE further for recycling. It is equally important to substantially decrease 

the amount of s-WEEE in the unsorted municipal solid waste stream in the coming years and to 

identify unknown flows of WEEE. As the s-WEEE presents the major part of the WEEE flow in the 

unsorted municipal solid waste stream, it is advisable to redirect the flow of the s-WEEE from the 

unsorted municipal solid waste to the sorted collection stream in order to meet the future collection 

targets. 
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1 Úvod a cíle práce 

Odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) byl identifikován Evropskou Unií jako jeden  

z prioritních odpadních toků (Crowe et al., 2003).  Hlavním důvodem zvýšeného zájmu o tento 

odpadní tok je velmi rychlý růst množství OEEZ, který vzniká asi 3x rychleji než běžný komunální 

odpad a lze ho považovat za nejrychleji rostoucí druh odpadu (Hagelüken a Corti, 2010). OEEZ je také 

velmi komplexní a heterogenní odpad, který obsahuje velké množství jak recyklovatelných materiálů, 

tak toxických látek. Moderní elektronika může obsahovat více než 60 chemických prvků, přičemž 

většina jak toxických, tak vzácných prvků, se nachází na deskách plošných spojů (Hagelüken a Corti, 

2010). Z výše zmíněných důvodů proto evropská legislativa od roku 2003 zakazuje používání 

některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení (EEZ) na jedné straně 

(Směrnice 2002/95/ES, 2003) a na straně druhé stanovuje cíle sběru a recyklace OEEZ (Směrnice 

2002/96/ES, 2003). Přesto, že směrnice stanovuje také recyklační cíle pro OEEZ, nezakazuje přímo 

skládkování nebo spalování OEEZ (Friends of the Earth Europe, 2009). Podle United Nations 

University (2007), čtyři roky po přijetí směrnice bylo průměrně v Evropě dosaženo asi 40% míry sběru 

u velkých OEEZ (lednice, pračky, sporáky, myčky,…), 25% míry u středně velkých OEEZ (mikrovlnná 

trouba, tiskárny,…) a velmi nízké míry sběru blížící se nule u malých OEEZ (m-OEEZ). Tato situace je 

způsobená i tím, že současný cíl sběru platný pro všechny členské státy EU 4 kg OEEZ/osoba/rok není 

dostatečně motivující ke sběru m-OEEZ, jelikož cíle lze dosáhnout sběrem pouze velkých (a tedy 

těžkých) OEEZ. Evropský parlament přijal v roce 2012 novelu směrnice, která sice mění cíl sběru 

OEEZ, nicméně samostatné cíle sběru m-OEEZ nejsou uvažovány (Směrnice 2012/19/EU, 2012). Fakt, 

že pravděpodobně velká část m-OEEZ končí na skládkách a ve spalovnách má své konsekvence 

z pohledu ochrany přírodních zdrojů a environmentálních dopadů. 

Následující výčet shrnuje některé problematické aspekty m-OEEZ z hlediska jejich sběru a recyklace 

(Darby a Obara, 2005; Dimitrakakis et al., 2009; Huisman et al., 2007): 

• Malé rozměry umožňují lidem se bezproblémově zbavit m-OEEZ vhozením do směsného 

komunálního odpadu (SKO) 

• Nedostatečná infrastruktura sběru m-OEEZ 

• Charitativní organizace často nechtějí m-OEEZ pro opětovné použití, jelikož případná oprava 

je nákladná a nerentabilní 

• Některé m-EEZ jsou už vyráběny se záměrem „netrvanlivosti“, např. elektrické hračky. 

Výrobci neuvažují o remanufakturingu či možném opětovném použití 

• Stále více malých výrobků v sobě nově obsahuje elektrické nebo elektronické komponenty, 

například hračky, diáře, atd. 

• Recyklace m-OEEZ je méně ekonomicky výhodná (velká variabilita výrobků  

a heterogenita materiálů) v porovnání s většími elektrospotřebiči. Existují výjimky jako např. 

mobilní telefon 

• Nedostatek studií ohledně možností sběru m-OEEZ 

• Dochází ke zmenšování spotřebičů (mobilní telefon, notebook, monitor) 

• Malé spotřebiče často obsahují relativně více drahých kovů, než velké spotřebiče 
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V současné době není v České republice známo, kolik vzniká  OEEZ resp. m-OEEZ. Současně nejsou 

kvantifikované a identifikované materiálové toky na tyto odpady vázané a zároveň nejsou odhadnuté 

environmentální dopady. Obecné údaje o dopadech elektroodpadu na životní prostředí jsou  

v současné době nedostatečné, neboť je třeba podrobně prozkoumat, co se děje s elektrospotřebiči 

po skončení životnosti a jaké procesy při nakládání s m-OEEZ mají největší dopady na životní 

prostředí (Polák, 2009a). 

Základním cílem této práce je popsat a kvantifikovat materiálové toky OEEZ resp. m-OEEZ 

a vybraných látek na ně vázaných a posoudit tyto toky z hlediska dopadů na životní prostředí 

v rámci České republiky.  

Proč? Empiricky bylo zjištěno, že m-OEEZ díky svým rozměrům velmi často končí v netříděném sběru 

směsných komunálních odpadů, tedy na skládce či ve spalovně. Úkolem této práce je vymezit systém 

toku OEEZ resp. m-OEEZ, redukovat komplexitu systému při zachování hodnoty výsledků a posoudit 

relevanci těchto toků. Výsledky práce by měly odpovědět na otázky typu: 

• Co znamená z hlediska ochrany přírodních zdrojů a environmentálních dopadů, že se OEEZ 

resp. m-OEEZ nesbírá a nerecykluje? 

• Existuje v systému nakládání s OEEZ resp. m-OEEZ potenciál škodlivých účinků či akumulace 

využitelných zdrojů?  

• Jaké priority nastavit vzhledem k opatřením ve vztahu k ochraně životního prostředí, zdrojů 

a odpadovému hospodářství v rámci OEEZ resp. m-OEEZ (co je nejdůležitější; co je třeba 

učinit v prvním kroku?) 

Dílčí cíle jsou: 

• Odhadnout množství vzniku OEEZ resp. m-OEEZ pro roky 2010 až 2020 v ČR 

• Odhadnout množství OEEZ resp. m-OEEZ ve směsném komunálním odpadu v ČR 

• Vypracovat analýzu materiálových toků a vybraných látek ve vazbě na OEEZ resp. m-OEEZ pro 

rok 2010 

• Posoudit materiálové toky OEEZ resp. m-OEEZ z hlediska dopadů na životní prostředí 

Jelikož je mobilní telefon typickým zástupcem m-OEEZ a jedná se o nejvíce prodávané EEZ, nejčastěji 

vznikající OEEZ a zároveň je jeho podíl sběru a recyklace minimální, budou popsány, kvantifikovány 

a posouzeny materiálové toky mobilních telefonů po skončení životnosti („End of Life“, EoL) 

a vybraných látek na ně vázaných a zároveň budou tyto toky posouzeny z hlediska dopadů na životní 

prostředí v rámci České republiky.  

Dílčí cíle jsou: 

• Odhadnout množství vzniku EoL mobilních telefonů pro rok 2010 a 2020 pro ČR 

• Vypracovat analýzu materiálových toků a vybraných látek ve vazbě na EoL mobilní telefony 

pro rok 2010 

• Posoudit materiálové toky EoL mobilních telefonů z hlediska dopadů na životní prostředí 
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2 Průvodce pro čtenáře 

Základním cílem této práce je popsat a kvantifikovat materiálové toky OEEZ resp.m-OEEZ a vybraných 

látek na ně vázaných a posoudit tyto toky z hlediska dopadů na životní prostředí v rámci České 

republiky. Základní pojmy a definice v odpadovém hospodářství včetně definice malého 

elektroodpadu jsou obsahem kapitoly 3. Aby bylo možné vypracovat analýzu materiálových toků 

OEEZ resp. m-OEEZ (kapitola 6), bylo nejprve nezbytné odhadnout množství vzniku OEEZ resp.          

m-OEEZ. Detailní přehled metod odhadu vzniku odpadu včetně použitých metod v této práci, 

„Consumption and Use“ a „Distribution-Delay“, popisuje kapitola 4. Jelikož obdobně jako v případě 

odhadu vzniku OEEZ neexistuje ani v případě odhadu množství OEEZ ve směsném komunálním 

odpadu v České republice odborná literatura, pak bylo nutné zanalyzovat množství OEEZ resp.          

m-OEEZ ve směsném komunálním odpadu a objemném odpadu, což je pospáno v kapitole 5. Způsob 

vyhodnocení analýzy materiálových toků OEEZ obsahuje kapitola 0 včetně popisu metodik hodnocení 

environmentálních dopadů materiálových toků OEEZ resp. m-OEEZ (nepřímé environmentální 

hodnocení) a environmentální hodnocení systému zpětného odběru OEEZ (metoda Life Cycle 

Assessment). Celý postup řešení problematiky znázorňuje Obrázek 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Rámec použitých metod 

 
Odhad množství vzniku OEEZ Analýza množství OEEZ 

v směsném komunálním 

odpadu a objemném odpadu 

(SWA Tool metoda) 

Odhad množství vzniku 
OEEZ resp. m-OEEZ 

(metoda „Consumtion 
and Use“) 

Odhad množství vzniku 

EoL mobilních telefonů 

(metoda „Distribution-

Delay“) 

Analýza materiálových toků OEEZ 

Environmentální posouzení materiálových toků 

Analýza materiálových 
toků OEEZ resp. m-OEEZ 

Materiálová stopa čili 
ekologický batoh EoL 
mobilních telefonů 

Nepřímé 
environmentální 

hodnocení toků OEEZ 
resp. m-OEEZ 

Přímé 
environmentální 

hodnocení systému 
zpětného odběru EEZ  

Analýza materiálových 
toků EoL mobilních 

telefonů 

(Kap. 4) 

(Kap. 6) 

(Kap. 5) 

(Kap. 7) 
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3 Definice a pojmy v odpadovém hospodářství ve vztahu k OEEZ 

3.1 Základní definice 

Elektrické nebo elektronické zařízení (EEZ), či elektrozařízení je definováno v zákoně č. 185/2001 

Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a to v § 37g písmeno a) : elektrickým nebo 

elektronickým zařízením (dále jen „elektrozařízení“) – zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém 

proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického 

proudu nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin uvedených v příloze          

č. 7 k tomuto zákonu a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý 

proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených výlučně pro účely obrany 

státu. 

Odpadní elektrické nebo elektronické zařízení (OEEZ), či elektroodpad - je definováno v zákoně 

o odpadech a to v § 37g písmeno b): elektroodpadem je EEZ, které se stalo odpadem, včetně 

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

B2C OEEZ (EEZ) – „business to consumers“ OEEZ (EEZ) – OEEZ (EEZ) z domácností. 

B2B OEEZ (EEZ) – „business to business“ OEEZ (EEZ) – OEEZ (EEZ) z firem a institucí svým charakterem 

používaná i v domácnostech (kávovar, osobní počítač, mobilní telefon, atd.). 

Objemný odpad (OO) - objemný komunální odpad je domovním odpadem (respektive odpadem 

z domácností), který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných 

sběrných nádob (80-1100 dm3). Např. nábytek, koberce, sanitární keramika, objemné lepenkové, 

skleněné, plastové a kovové obaly apod.  

Směsný komunální odpad (SKO) – jedná se o nevytříděný čili zbytkový směsný domovní odpad 

(běžný odpad z denní spotřeby domácností), který vzniká na území obce a má původ v činnosti 

fyzických osob (nepodnikatelských subjektů) a nevytříděný směsný živnostenský odpad podobný 

domovnímu odpadu, vznikající při nevýrobní činnosti právnických nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání (v úřadech, kancelářích apod.). 

Zpětný odběr (ZO) - zpětným odběrem se rozumí odebírání použitých výrobků povinnými osobami 

od spotřebitelů bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění. Zpětný odběr se 

nevztahuje na výrobky, se kterými bylo nakládáno jako s odpadem již před jejich předáním povinné 

osobě. Povinnost zpětného odběru v podmínkách ČR se vztahuje na použité oleje, elektrické 

akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky, elektrozařízení pocházející 

z domácností, autovraky. 

Zpětný odběr elektrozařízení - odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z domácností od 

konečných uživatelů bez nároku na úplatu na místě k tomu určeném. 

Oddělený sběr elektroodpadu - odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností od 

konečných uživatelů na místě k tomu určeném. 

End of Life (EoL) – termín používaný v zahraniční odborné literatuře znamenající „po skončení 

životnosti“.  
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Cíl sběru OEEZ – dle revize směrnice (Evropský Parlament, 2012) se jedná o úrove sběru OEEZ. Každý 

členský stát zajistí, aby byla každoročně dosažena minimální úroveň sběru OEEZ. Od roku 2016 činí 

minimální úroveň čili cíl sběru OEEZ 45 % (v případě ČR 40%), počítáno na základě celkové hmotnosti 

OEEZ sebraných v daném roce v ČR a vyjádřeno jako procentní podíl průměrné roční hmotnosti EEZ 

uvedených na trh v ČR v předchozích třech letech. Česká republika musí zajistit, aby se objem 

sebraných OEEZ v období od 2016 do 2019 postupně zvyšoval, dokud není dosaženo finální úrovně 

sběru buď 65 % průměrné hmotnosti EEZ uvedených na trh v předchozích třech letech, anebo 85 % 

hmotnosti produkce OEEZ, přičemž ČR může odložit dosažení finální úrovně sběru nejpozději do 14. 

srpna 2021. 

3.2 Definice malého elektroodpadu (m-OEEZ) 

Jelikož je pojem m-OEEZ jedním ze základních termínů v této práci, je třeba se této definici věnovat 

poněkud obšírněji.  

Pojem m-OEEZ (anglicky small WEEE čili s-WEEE) se vyskytuje v literatuře relativně často (Darby 

a Obara, 2005; Dimitrakakis et al., 2009; Chancerel, 2010; Morf et al., 2007; Salhofer a Tesar, 2011), 

nicméně často je tímto termínem označena různá škála OEEZ. Následující Tabulka 1 vyjmenovává 

některé definice malého elektroodpadu. 

Tabulka 1 – Různé definice m-OEEZ 

Definice m-OEEZ Skupina OEEZ Zdroj 

Jedná se o OEEZ zahrnující jak rozměrově malé i velké EEZ včetně 
CRT  2,3,4 

(Morf et al., 
2007) 

Pojem m-OEEZ zahrnuje taková EEZ, která díky svým malým 
rozměrům a nízké hmotnosti mohou skončit v kontejneru na 
zbytkový směsný komunální odpad 2,3,4,5,6,7,8,9 

(Dimitrakakis 
et al., 2009) 

Všechny druhy OEEZ kromě CRT, svítidel a světelných zdrojů 
a velkých OEEZ 2,3,4,6,7,8,9 

(Chancerel 
a Rotter, 2009) 

Pojem m-OEEZ se vztahuje na takové EEZ, které díky své velikosti 
mohou být snadno vhozeny do kontejneru na zbytkový komunální 
odpad, např. varné konvice, toastovače, elektrické kartáčky, holicí 
strojky, rádia, atd. 2,3,4,6,7 

(Darby 
a Obara, 2005) 

m-OEEZ zahrnuje skupiny "malé domácí spotřebiče", "informační 
technologie a telekomunikace", "spotřebitelská zařízení", "elektrické 
a elektronické nástroje" a "hračky a vybavení pro volný čas a sporty" 
dle přílohy směrnice o OEEZ 2,3,4,6,7 

(Chancerel, 
2010) 

 

Co se týká obecných možností, jak se zbavit odpadů, spotřebitelé inklinují k nejméně namáhavé 
variantě a jedním z hlavních rozhodovacích parametrů při výběru různých možností je velikost 
výrobku (Abele et al., 2005). Wolf (2001) dělí OEEZ dle velikosti na velmi malé OEEZ, malé OEEZ, 
střední OEEZ a velké OEEZ. Tabulka 2 ukazuje, že čím je OEEZ menší, tím je větší pravděpodobnost, že 
neskončí ve zpětném odběru. 
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Tabulka 2 - Skupiny OEEZ dle Wolfa (2001) 

Skupina Objem [dm3] Hmotnost [kg] Příklad Míra sběru [ % ] 

Velmi malé OEEZ <1 <0,5 Mobilní telefon, 
hodinky 

20 

Středně malé 
OEEZ 

1-15 0,5-3 Pevný telefon, 
kávovar 

35 

Střední OEEZ 15-75 3-15 Vysavač, osobní 
počítač 

60 

Velké OEEZ >75 >15 Chladnička, pračka 98 

Zdroj: Wolf (2001) 

Skupiny velmi malé OEEZ (vm-OEEZ) a středně malé OEEZ (sm-OEEZ)  jsou snadno přenositelné 

a proto je velmi snadné je vyhodit do SKO. OEEZ, která se vejdou do kontejneru na SKO jen za 

určitých podmínek, jsou klasifikována jako střední OEEZ (s-OEEZ) a velké OEEZ (v-OEEZ) není prakticky 

možné do běžného kontejneru na SKO vyhodit. 

Malým elektroodpadem (m-OEEZ) se pro účely této práce rozumí rozměrově malé elektrozařízení do 

3 kg hmotnosti, které se stalo odpadem, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, 

které jsou v daném okamžiku součástí zařízení. Jedná se tedy o všechny elektrospotřebiče, které jsou 

v principu přenosné, a je u nich předpoklad, že nesetrvávají v průběhu fáze užívání pouze na jednom 

místě, přičemž m-OEEZ lze rozdělit na vm-OEEZ a sm-OEEZ (viz Tabulka 2). 
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4 Metody odhadu vzniku OEEZ 

4.1 Přehled metod odhadu vzniku OEEZ 

Od začátku 90. let, kdy se poprvé objevují v odborné literatuře odhady vzniku OEEZ, bylo provedeno 

množství odhadů vzniku OEEZ v různých zemích pro různá EEZ. Přehled různých přístupů k odhadu 

vzniku OEEZ uvádí např. Wilkinson et al. (2001), Crowe et al. (2003) nebo Chancerel (2010). 

K odhadům vzniku OEEZ jsou nejčastěji zapotřebí data o uvedení EEZ na trh v dané zemi či regionu 

(tedy data o dovozu, vývozu a výrobě), vybavenosti EEZ domácností (případně firem a institucí) 

a životnosti EEZ. Přehled základních metod včetně požadavků na vstupní data uvádí Tabulka 3. 

Tabulka 3 – Přehled vybraných metod odhadu vzniku OEEZ  

Metoda 

Potřebná data Aplikovatelné  

Přesnost Prodeje Vybavenost* Životnost 
Nasycený 

trh 
Dynamický 

trh 

Distribution-
Delay 

�   � � � Vysoká 

Prosté prodeje �     �   Nízká 

Market Supply �   � �   Střední 

Time Step � �   � � Vysoká 

Carnegie Mellon �   � � (�) Vysoká 

Consumption and 
Use 

  � � �   Nízká 

Ekonometrická 
analýza 

          Nízká 

*Vybavenost = míra penetrace EEZ v domácnostech x počet domácností + míra penetrace ve firmách 
x počet firem  

Zdroj: upraveno dle Chancerel (2010) 
 
Metoda „Market Supply“ metoda byla poprvé použita v Německu už na začátku devadesátých let 

(IMS, 1991). Data, která jsou potřebná pro výpočet odhadu, jsou prodeje EEZ a průměrná životnost 

EEZ. Vznik OEEZ v roce x se potom rovná prodeji n let před rokem x, přičemž n je průměrná životnost 

EEZ. Tato metoda je nevhodná pro dynamický trh (jako je např. trh s osobními počítači nebo 

mobilními telefony) (Wilkinson et al., 2001). Obdobou výše zmíněné metody je „Market Supply A“ 

metoda (IMS, 1991). Data potřebná k výpočtu vzniku OEEZ jsou opět data o prodeji EEZ, ale namísto 
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průměrné životnosti je použita distribuce životnosti EEZ okolo průměrné životnosti, přičemž se 

předpokládá normální rozložení životnostní funkce. 

Metoda, která na rozdíl od „Market Supply“ metody nepoužívá k výpočtu odhadu vzniku OEEZ 

životnost EEZ, se nazývá „Time Step“ metoda (IMS, 1991). Data, která jsou potřebná k výpočtu, jsou 

vybavenost domácností a firem v daném státě či regionu, počet domácností a firem a prodeje EEZ. 

Tato metoda je obecně považována za přesnou (Chancerel, 2010), nicméně zejména data 

o vybavenosti firem a institucí jsou pro většinu EEZ neznámá či nedostupná. Vznik OEEZ v čase t se 

spočítá jako součet rozdílu vybavenosti domácností v čase t1 a t a rozdílu vybavenosti firem v čase t1 

a t, ke kterému se ještě přičtou prodeje v čase od t1+1 do t, přičemž t < t1. Zároveň je potřeba odečíst 

vznikající OEEZ v čase od t1+1 do t-1. Tuto metodu v poslední době použili např. Lin (2008) nebo 

Araujo et al. (2011).  

„Carnegie Mellon“ metoda byla poprvé použita Matthewsem et al. (1997) v USA na konci 

devadesátých let pro výpočet vzniku odpadních osobních počítačů, nicméně metoda je obecně 

použitelná na jakákoliv EEZ. Data potřebná k výpočtu jsou prodeje EEZ, průměrná životnost, 

a chování spotřebitelů, čili je nutná znalost toků EEZ po skončení životnosti.  

Velmi často používanou metodou odhadu vzniku OEEZ zejména díky nízkým nárokům na vstupní data 

je metoda „Consumption and Use“ (Lohse et al., 1998). Tato metoda je také nazývána jako „Estimate“ 

metoda (Wilkinson et al., 2001), „Aproximation 1“ metoda (Crowe et al., 2003) či „Batch Leaching“ 

metoda (Chancerel, 2010). Data, která jsou potřebná pro výpočet, jsou vybavenost domácností 

a firem EEZ a průměrná životnost EEZ. OEEZ se vypočte jako součet vybavenosti domácností EEZ 

v domácnostech a ve firmách, který se vydělí průměrnou životností EEZ. Aplikaci této metody lze najít 

ve studiích několika autorů (Araujo et al., 2011; Chancerel, 2010; Chung et al., 2010; Kumar 

a Shrihari, 2007; Robinson, 2009). 

Asi nejméně přesnou, nicméně občas používanou metodou odhadu pro plně nasycený trh je metoda 

„Prostého prodeje“, jindy nazývaná jako „Aproximation 2“ metoda (Crowe et al., 2003) či „Sales“ 

metoda (Chancerel, 2010). Data potřebná pro odhad jsou pouze prodeje EEZ, jelikož se předpokládá, 

že trh je daným EEZ 100% nasycen a při prodeji nových EEZ musí vzniknout ve stejném množství 

odpad. 

„Ekonometrická“ metoda odhadu vzniku OEEZ byla použita např. v revizi směrnice (Huisman et al., 

2007) nebo v expertním posudku pro Evropský parlament  (Huisman, 2010). Tyto odhady jsou 

založeny na korelaci mezi množstvím vzniku OEEZ na osobu a rok a hrubém domácím produktu (HDP) 

na osobu a rok. Korelační koeficient mezi HDP a vznikem OEEZ byl ve výsledku jen 0,55 (Huisman et 

al., 2007), nicméně pokud byla použita korelace mezi paritou kupní síly a vznikem OEEZ za použití dat 

z více zemí, korelační koeficient 0,91 ukazoval mnohem větší souvztažnost mezi ekonomikou 

a vznikem odpadu (Huisman, 2010). Obecně je přesnost ekonometrických metod považována za 

nízkou (Chancerel, 2010), nicméně poskytuje indikativní údaje o velikosti toku odpadu. Odhad vzniku 

OEEZ ekonometrickou metodou včetně odhadu podílu m-OEEZ pro Českou republiku v tunách dle 

Huismana (Huisman, 2010; Huisman et al., 2007) ukazuje následující Graf 1.  
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Graf 1 – Odhad vzniku OEEZ včetně odhadu podílu m-OEEZ pro Českou republiku  
(Zdroj: (Huisman, 2010; Huisman et al., 2007)) 
 

Metoda „Distribution-Delay“ je poměrně moderní a často používaná metoda (Huisman et al., 2012; 

Müller et al., 2009; Oguchi et al., 2008; Skogesal a Kaysen, 2009; Walk, 2009), která je považována za 

přesnou (Chancerel, 2010). K výpočtu je třeba znalosti prodeje EEZ a distribuční funkce životnosti 

EEZ, přičemž většina autorů používá jako nejlepší pravděpodobnostní rozložení tzv. Weibullovo 

rozdělení (Huisman et al., 2012; Mueller et al., 2007; Oguchi et al., 2008; Skogesal and Kaysen, 2009; 

Tasaki et al., 2004; Walk, 2009). 

Určitým konceptem, který může spojovat všechny výše zmíněné metody odhadu, a současně může 

být považována za samostatnou metodu odhadu vzniku OEEZ, je „Material Flow Analysis“, kterou 

popisuje Brunner a Rechberger (2004). Tato metoda byla použita pro odhad vzniku OEEZ pro svoji 

obecnou koncepci mnoha autory a často v sobě kombinuje některé výše zmíněné metody (Huisman 

et al., 2012; Kang and Schoenung, 2006; Müller and Widmer, 2010; Oguchi et al., 2008; Schluep et al., 

2008; Steubing et al., 2009; Tasaki et al., 2004; Yoshida et al., 2009).  

Následující Tabulka 4 shrnuje výsledky některých odhadů vzniku OEEZ pro různé státy či regiony 

a různé roky. 

Tabulka 4 – Přehled výsledků odhadů vzniku OEEZ pro různé státy a regiony 

Země/region Rok EEZ Odhad vzniku OEEZ Zdroj 

Hong Kong 2010 
TV, pračka, klimatizace, lednice, 
PC 11,5 kg/osoba 

(Chung et al., 
2010) 

USA 2006 m-EEZ resp. velké EEZ 
277 resp. 747 mil. 
ks 

(Saphores  D., M. 
et al., 2009) 

Svět 2005 Osobní počítač 
100 mil. ks (2,2 mil. 
tun) 

(Müller et al., 
2009) 

Maroko 2007 Osobní počítač 18,5 tis. tun 
(Schluep et al., 
2008) 

Svět 2009 EEZ 20-25 mil. tun (Robinson, 2009) 

Svět 2006 EEZ 20-50 mil. tun (UNEP, 2006) 

Mangalore, Indie 2006 
TV, pračka, lednice, PC, mobilní 
telefon 

0,35 tis. tun resp. 
0,7 kg/osoba 

(Kumar a Shrihari, 
2007) 

Mangalore, Indie 2015 
TV, pračka, lednice, PC, mobilní 
telefon 

3,5 tis. tun resp. 
7 kg/osoba 

(Kumar a Shrihari, 
2007) 
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Skotsko 2001 10 skupin EEZ 
300 tis. tun resp. 58 
kg/osoba 

(Feszty et al., 
2003) 

Japonsko 2000 Osobní počítače 3,92 mil. ks 
(Yoshida et al., 
2009) 

Japonsko 2001 Osobní počítače 7,47 mil. ks 
(Yoshida et al., 
2009) 

Kalifornie, USA 2013 Osobní počítače 8,5 mil. ks 

(Kang 
a Schoenung, 
2006) 

Indie 2007 
TV, pračka, lednice, PC, 
notebook 448 tis. tun 

(Dwivedy a Mittal, 
2009) 

Indie 2011 
TV, pračka, lednice, PC, 
notebook 548 tis. tun 

(Dwivedy a Mittal, 
2009) 

Indie 2020 Osobní počítače 41-152 mil. ks 
(Dwivedy a Mittal, 
2010) 

Baden-
Würtemberg, 
Německo 2009 CRT TV a CRT monitory 10 tis. tun (Walk, 2009) 

Taiwan 1998 TV, pračka, lednice, klimatizace 1,1 mil. ks (Lin, 2008) 

Taiwan 2005 TV, pračka, lednice, klimatizace 2,7 mil. ks (Lin, 2008) 

USA 2020 Osobní počítače 92-107 mil. ks 
(Yang a Williams, 
2009) 

Svět 2030 Osobní počítače 600-1000 mil.ks (Yu et al., 2010) 

Vietnam 2010 
TV, pračka, klimatizace, lednice, 
PC 3,86 mil. ks 

(Nguyen et al., 
2009) 

Vietnam 2025 
TV, pračka, klimatizace, lednice, 
PC 17,20 mil. ks 

(Nguyen et al., 
2009) 

Brazílie 2008 
TV, pračka, lednice, 
audiopřehrávač, PC, mobilní t. 3,8 kg/osoba 

(Araujo et al., 
2011) 

Nanjing, Čína 2009 
TV, pračka, klimatizace, lednice, 
PC 1 mil. ks 

(Zhang et al., 
2011) 

Nanjing, Čína 2040 
TV, pračka, klimatizace, lednice, 
PC 2,1 mil. ks 

(Zhang et al., 
2011) 

Chile 2010 PC, laptoty, CRT a LCD monitory 10 tis. tun 
(Steubing et al., 
2009) 

Chile 2020 PC, laptoty, CRT a LCD monitory 20 tis. tun 
(Steubing et al., 
2009) 

Japonsko 2003 94 druhů EEZ 1 690 tis. tun 
(Oguchi et al., 
2008) 

Švýcarsko 2006 10 skupin EEZ 120 tis. tun 
(Müller a Widmer, 
2010) 

Norsko 2000 Skupiny EEZ 2,3,4, a 7 46 tis. tun 
(Skogesal 
a Kaysen, 2009) 

Norsko 2007 Skupiny EEZ 2,3,4, a 7 64 tis. tun 
(Skogesal 
a Kaysen, 2009) 

Nizozemí 2010 10 skupin EEZ 349 tis. tun 
(Huisman et al., 
2012) 

Německo 2007 m-EEZ 370-430 tis. tun (Chancerel, 2010) 

USA 2007 m-EEZ 3 400-4 300 tis. tun (Chancerel, 2010) 
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4.2 Metoda „Consumption and Use“ 

Pro svoji jednoduchost zejména co do dostupnosti vstupních dat bude tato metoda použita pro 

odhad množství vzniku OEEZ resp. m-OEEZ v ČR. Rovnici výpočtu odhadu vzniku množství OEEZ lze 

vyjádřit takto (Crowe et al., 2003): 

G (t) = [Vybavenost domácnosti (t) + Vybavenost instituce (t)]/ průměrná životnost EEZ   (1) 

G (t) – vznik OEEZ v čase t 

Vybavenost domácnosti (t) = počet domácností * penetrace EEZ v domácnostech/ 100 = 

populace/průměrná velikost domácnosti * penetrace EEZ v domácnostech/ 100  

Vybavenost instituce (t) = počet pracovních míst * penetrace EEZ v institucích/ 100 = počet 

zaměstnaných/ počet uživatelů EEZ. Institucí jsou zde myšleny také firmy. 

Tato metoda je založena na zjednodušeném předpokladu, že existuje konstantní průměrná životnost 

EEZ, proto je citlivá zejména na tuto proměnnou (Crowe et al., 2003). 

4.2.1 Vybavenost EEZ v ČR 

Spolehlivá data o vybavenosti domácností jsou nutná pro výpočty odhadu vzniku OEEZ metodou 

„Consumption and Use“, nicméně jejich dostupnost je často omezená na několik vybraných druhů 

EEZ. Největší množství dat včetně časových řad je možné získat z databází a publikací Českého 

statistického úřadu (ČSÚ) a z výzkumů marketingových společností. Dalším zdrojem těchto dat jsou 

obecně asociace a různá zájmová sdružení dovozců a výrobců EEZ, mezi které lze počítat kolektivní 

systémy pro zpětný odběr EEZ. Dostupnost dat o vybavenost institucí EEZ je výrazně nižší, nicméně 

lze předpokládat, že u některých skupin jako jsou např. velké a malé domácí spotřebiče bude 

vybavenost institucí oproti vybavenosti domácností minimální. Na druhou stranu vybavenost institucí 

skupinou EEZ informační a telekomunikační technologie bude jistě velmi významná v poměru 

k vybavenosti domácností. Tabulka 5 níže uvádí podíl skupin EEZ v domácnostech (B2C) a v institucích 

a firmách (B2B), který byl získán z registrů několika evropských států a lze předpokládat, že podobný 

podíl bude i v jiných státech Evropy (Huisman et al., 2007). 

Tabulka 5 - Podíl skupin EEZ B2C a B2B  

Skupina EEZ B2C EEZ B2B EEZ 

1. Velké domácí spotřebiče 97% 3% 

2. Malé domácí spotřebiče 98% 2% 

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 59% 41% 

4. Spotřebitelská zařízení 99% 1% 

5. Osvětlovací zařízení 16% 84% 

6. Elektrické a elektronické nástroje 77% 23% 

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 55% 45% 

8. Lékařské přístroje 9% 91% 

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 30% 70% 

10. Výdejní automaty 1% 99% 

Celkově EEZ 86% 14% 

Zdroj: (Huisman et al., 2007) 
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4.2.2 Průměrná životnost EEZ v ČR 

Celosvětově existuje mnoho odhadů průměrné životnosti EEZ pro různé země a regiony (Araujo et al., 

2011; Crowe et al., 2003; Huisman et al., 2007; Chancerel, 2010; Chung et al., 2010; Kumar a Shrihari, 

2007; Lin, 2008; Lohse et al., 1998; Mueller et al., 2007; Robinson, 2009; Steubing et al., 2009), 

nicméně většina z nich se vztahuje k odhadům několika málo druhů EEZ, jako jsou televizor, pračka, 

klimatizace, lednice nebo osobní počítač. Jen několik málo studií se věnuje odhadu průměrné 

životnosti či rozložení životnostní funkce pro několik desítek spotřebičů (Oguchi et al., 2008; Skogesal 

a Kaysen, 2009). Oguchi et al. (2008) ve své studii zjistil, že existuje korelace mezi životností 

a jednotlivými charakteristikami EEZ jako je skladování OEEZ v domácnosti, prodejní cena, růst trhu 

daného EEZ a průměrná hmotnost EEZ, nicméně přenositelnost na realitu v ČR je téměř nemožná 

kvůli nedostupnosti dat ohledně výše zmíněných charakteristik.  

Jedním z mála průzkumů, který v ČR proběhl ohledně zjišťování stáří EEZ v domácnostech, je 

zjišťování Českého statistického úřadu ohledně spotřeby energie v domácnostech za rok 2003, kde 

zjišťoval mimo jiné i průměrné stáří vybraných EEZ (ČSÚ, 2005). Nicméně tato data se nevztahují 

k průměrnému životnosti OEEZ, ale k průměrnému stáří EEZ, která jsou ve fázi užívání. Výsledky 

zjišťování obsahuje Příloha 3. Dalším zdrojem průměrné životnosti vybraných EEZ v ČR jsou výzkumy 

agentury Markent (Markent, 2010a, 2010b, 2008, 2006), kde lze tyto průměry dopočítat např. 

Newton-Raphsonovou metodou (Skogesal a Kaysen, 2009). 

Dalším možným zdrojem průměrných životností jsou výsledky vzorkování OEEZ, které provádějí 

každoročně jednotlivé kolektivní systémy, případně analýzy jednotlivých sběrných projektů OEEZ 

(Chytil a Polák, 2011). 

4.3 Metoda „Distribution-Delay“ 

Metoda „Distribution-Delay“ bude v této práci použita pro odhad vzniku množství EoL mobilních 

telefonů. Tato metoda je založena na znalosti distribuce životnosti a minulých, případně budoucích 

prodejů. Určení životnostní funkce je založeno na kvantitativním hodnocení životnosti daného 

elektrospotřebiče. Tento přístup je obecně známý v případě kvantitativních hodnocení 

bezporuchovosti (spolehlivosti) komponent technických systémů. Jedná se o matematický popis doby 

do poruchy (v našem případě doby do zbavení se EEZ) na základě empiricky zjištěných životnostních 

dat (Novotný, 2002). Tato data se získávají experimentem či pozorováním ze souboru vzorků. Údaje 

získané ze spolehlivostních zkoušek (v našem případě z popisu stáří OEEZ) se porovnávají s některým 

ze zákonů rozdělení náhodné veličiny. Volbou vhodného zákona rozdělení získáme reálný popis 

spolehlivostních (životnostních) vlastností daného výrobku. Lze předpokládat, že u většiny EEZ může 

nastat důvod pro jejich vyřazení při libovolné hodnotě nezávisle proměnné, tedy například 

v libovolném čase. Tato nezávisle proměnná je spojitá, protože k vyřazení elektrospotřebiče může 

dojít kdykoliv (důvody mohou být faktické, technické nebo morální a stejně tak lze obecně rozdělit 

i životnost elektrospotřebiče). 

Teoretický model (pravděpodobnostní rozdělení), který se velmi často používá pro statistické 

modelování průběhu spolehlivosti výrobku, je Weibullovo rozdělení, které lze potom použít i při 

modelování životnosti elektrospotřebičů (Huisman et al., 2012; Mueller et al., 2007; Oguchi et al., 

2008; Skogesal a Kaysen, 2009; Tasaki et al., 2004; Walk, 2009). 
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„Distribution-Delay“ metoda může být také nazvána jako “pravděpodobnostní metoda” nebo metoda 

„opožděného rozdělení“ (Chancerel, 2010). Tento přístup vyžaduje dva typy vstupních dat – množství 

daného výrobku uvedeného na trh v daném regionu (historická i budoucí data) a pravděpodobnost 

rozložení životnostní funkce.  

4.3.1 Definice celkové životnosti OEEZ 

Jelikož je pravděpodobnostní metoda odhadu závislá na životnosti výrobku, je klíčové přesně 

definovat pojem životnost. Výsledky odhadů vzniku OEEZ ukazují, že životnost je nejdůležitější 

proměnnou ve výpočtu (Araujo et al., 2011). Přesto se v literatuře často setkáme s různými přístupy 

k definici životnosti, což může vést k velmi rozdílným odhadům vzniku OEEZ. Příkladem může být 

mobilní telefon, v jehož případě se odhady životnosti velmi liší. Např. Nokia (2005) odhaduje 

průměrnou životnost mobilního telefonu na 2,5 roku. Další odhady jsou 2 roky (Mc Laren et al., 

1999), 4 roky (Crowe et al., 2003), 4,3 roků včetně skladování (Oguchi et al., 2008) nebo 7 let 

(Osibanjo a Nnorom, 2008). Velmi detailně se definicemi a různými přístupy v určování životnosti 

výrobků zabývá Murakami et al. (2010) a Oguchi et al. (2010), kteří mimo jiné definovali „celkovou 

životnost“ výrobků (viz Obrázek 2). Celková životnost je nejpřesnější typ životnosti v případě, že 

považujeme za vznik odpadu reálně dostupný odpad (tedy ne např. výrobky po skončení životnosti, 

které jsou skladovány v domácnostech, na chatách, ve sklepech, atd.). Celkovou životnost OEEZ lze 

určit z analýz životnosti na sběrných dvorech, případně přímo u zpracovatele OEEZ (Oguchi et al., 

2010). Tak například v České republice byla určena celková životnost na rozsáhlém vzorku téměř 

třiceti tisíc EoL mobilních telefonů pro rok 2008 na 8 let, přičemž bylo zjištěno, že v průměru více než 

polovinu celkové životnosti tvoří doba skladování v domácnostech včetně opětovného použití (Polák 

a Drápalová, 2012).  

 

Obrázek 2 – Definice celkové životnosti OEEZ  
(Zdroj: upraveno dle Murakami et al. (2010)) 
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4.3.2 Analýza životnosti OEEZ 

To, kdy se EEZ stane OEEZ, lze považovat za náhodný jev. Tento náhodný jev lze odhadnout s určitou 

pravděpodobností. Pro určení životnosti elektrospotřebiče sledujeme četnost nastoupení vyřazení 

výrobku (z různých důvodů) v závislosti na měřitelné jednotce, kterou je čas. V tomto případě je to 

doba, která uplyne od vyrobení elektrospotřebiče do doby odložení na místo zpětného odběru, 

případně vyhození do směsného odpadu. Nelze například tvrdit, že k vyřazení určitého 

elektrospotřebiče (mobilní telefon, žehlička,…) dojde vždy přesně po 4 letech. Náhodná veličina má 

vždy rozptyl. Pokud by rozptyl neexistoval, stačilo by zjistit životnost jednoho daného spotřebiče a ta 

by platila pro celý soubor. Realita je však jiná, je třeba zjistit životnost u jistého počtu 

elektrospotřebičů a výsledky zobecnit na celou populaci výrobků. 

Pro zobrazení průběhu náhodné veličiny se často používá histogram četností. Histogram četností lze 

u spojitých veličin nahradit funkcí f (t) – hustotou pravděpodobnosti. Podobně kumulativní histogram 

četností lze u spojitých veličin nahradit distribuční funkcí F (t). Tvar histogramu je dobrým vodítkem 

pro volbu vhodného zákona rozdělení náhodné veličiny. 

4.3.2.1 Weibullovo rozdělení (životnosti) 

Údaje získané ze spolehlivostních zkoušek (v našem případě ze vzorkování OEEZ a určování data 

výroby produktů) se porovnávají s některým ze zákonů rozdělení náhodné veličiny. V případě 

životnosti EoL výrobků se nejčastěji užívá Weibullovo rozdělení. Zákon rozdělení se volí v souladu 

s průběhem získaných dat, např. podle tvaru histogramu četností a podle požadavků na shodu 

s touto charakteristikou. Abychom mohli životnost analyzovat a modelovat, je třeba umět odhadnout 

parametry vybraného rozdělení. 

Weibullovo rozdělení se používá ve spolehlivosti (životnosti EoL výrobků) velmi často, jelikož je velmi 

variabilní. Změnou parametru tvaru „nahrazuje“ jiné zákony rozdělení – exponenciální, aproximuje 

normálnímu, atd. Pracuje se tak s jedním tvarem rovnic, což je velmi výhodné v prostředí 

tabulkového procesoru. Weibullovo rozdělení je tříparametrické, nicméně položením parametru c=0, 

dostaneme dvouparametrické rozdělení W2p. 

4.3.2.2 Popis parametrů Weibullova rozdělení 

Parametr tvaru či sklonu β – typicky nabývá hodnot 0,5 - 8,0 a ovlivňuje tvar (či průběh) funkce 

hustoty pravděpodobnosti, β > 0 

• β = 1 – Weibullovo rozdělení je identické k exponenciálnímu rozdělení 

• β = 2 - Weibullovo rozdělení je identické k Rayleighovu rozdělení 

• β = 2,5 – aproximuje lognormálnímu rozdělení 

• β = 3,6 – aproximuje normálnímu rozdělení 

 

Paramater měřítka α – někdy nazýván jako Weibullův charakteristický život, který určuje „roztažení“ 

rozdělení. Změna tohoto parametru nezpůsobí skutečnou změnu aktuálního tvaru rozdělení, ale jen 

změnu v měřítku. Parametr měřítka udává dobu (např. hodiny, roky), při kterých došlo k poruše 

(zbavení se EEZ) u 63,2 % výrobků (čili tuto dobu přežije 36,8% výrobků).  
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V tříparametrickém Weibullově rozdělení je ještě třetí parametr – parametr polohy γ, který udává 

minimální hodnotu náhodné veličiny – tedy je to čas, po jehož uplynutí může nastat porucha – 

v případě zbavení se EEZ je γ = 0 

4.3.2.3 Weibullova hustota pravděpodobnosti (životnosti) a distribuční funkce (životnosti) 

Hustota pravděpodobnosti f (t) u tohoto zákona rozdělení vyjadřuje vztah: 

���� = 	�� 	 . 
����� . ��� �− 
�����		   , � ≥ 0 

           (2) 

Weibullova distribuční funkce tříparametrická F (t): 

���� = 	1 − exp �
��� ���   , � ≥ 0 

           (3) 
Weibullova distribuční funkce dvouparametrická F (t): 

���� = 	1 − exp �−
�����   , � ≥ 0  

           (4) 

Střední hodnota se vypočte: 

�� = �. Γ 
1 + ���   , kde Γ	je gama funkce (tabelovaná) 

           (5) 
 

4.3.2.4 Odhad parametrů Weibullova rozdělení 

Pro odhad parametrů Weibullova rozdělení existuje několik metod, jako například metoda maximální 

věrohodnosti, metoda momentová nebo metoda nejmenších čtverců. Pro odhad parametrů byla 

vybrána metoda nejmenších čtverců při použití Weibullova pravděpodobnostního grafu, jelikož se 

jedná o jednoduchou metodu dobře realizovatelnou za použití tabulkového procesoru a často 

využívanou v praxi (Zhang et al., 2006). Metoda má tři kroky (Novotný, 2002): 

• Úprava distribuční funkce F(t) a následná substituce rovnicí přímky 

• Stanovení parametrů rovnice přímky proložením empirických dat metodou nejmenších 

čtverců 

• Odhad parametrů modelu zpětnou transformací 

Nejprve je zapotřebí transformovat Weibullovu kumulativní distribuční funkci do podoby vztahu pro 

přímku: y = k.x+q 

1 − ���� = 	 exp "− #��$�% 
           (6) ln� 1 − ����� = 	− #��$� 

           (7) 
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ln�− ln�1 − �� ���� = 	(. ln� − 	(. )*� 
           (8) 
Nyní se zavede substituce: 

+ = ln,− ln,1 − ����-- 
           (9) .. � = (. )*� 
           (10) / = −(. )*� 
           (11) 
 

Následně se uspořádají empirická data do vzestupné řady, kde nejmenší hodnota (nejkratší doba do 

poruchy či nejmladší  OEEZ) obdrží pořadové číslo 1, druhá hodnota pořadové číslo 2, poslední 

pořadové číslo n. Pro nejlepší odhad empirické kumulativní distribuční funkce bylo navrženo několik 

vzorců, nicméně velmi často se používá „Bernardův odhad“. Pořadové číslo poruchy (věku EEZ) ni 

využijeme k mediánovému pořadí Fi (m) dle vztahu (Bernard et al., 1953): 

�0�1� = *0 − 0,3* + 0,4  

           (12) 
  
, kde ni je pořadové číslo poruchy (věku či životnosti EEZ) a n je celkový počet poruch (kusů EEZ, 

u kterých byl určen věk). Do grafu vyneseme dvojice hodnot ln ti a yi. Hodnota yi se vypočítá ze vztahu + = ln,− ln,1 − ����--. Vzniklými body v grafu proložíme přímku metodou nejmenších čtverců. Pro 

tuto operaci lze použít funkce tabulkového procesoru. Získaná rovnice přímky se následně použije 

k odhadu parametrů Weibulova rozdělení.  

Směrnice přímky k odpovídá hodnotě parametru tvaru β, parametr měřítka α vypočítáme ze vztahu: 

)*� = 	− /( 

           (13) � = exp #− /($ 

           (14) 

4.3.2.5 Newton-Raphsonova metoda pomocí doplňku Řešitel v programu Excel 

Jedná se o další možnost odhadu parametrů Weibullovy distribuční funkce. V případě, že máme data 

o životnosti EEZ v určitých intervalech (např. víme, že 1% OEEZ vznikne během prvním dvou let; 9% 

během prvním pěti let, atd.), je možné použít Newton-Raphsonovu metodu (Skogesal a Kaysen, 

2009), která je implementována v programu Excel, v doplňku „Řešitel“. Jedná se potom o hledání 

minima součtu střední kvadratické chyby z rozdílu empirické distribuční kumulativní funkce 

a teoretické Weibullovi distribuční kumulativní funkce. Kritérium minima lze zapsat: 
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56*�,�7�8
09� :0 − ���0; �, (��< 

           (15) 

Yi – empirická kumulativní distribuční funkce 

F (ti;α,β) – teoretická dvouparametrická Weibullova kumulativní distribuční funkce 

 

4.3.3 Základní vzorec pro odhad vzniku OEEZ 

Základní vzorec pro odhad hmotnosti produkce OEEZ lze vyjádřit: 

G> =	7��P@>A − E>A + I>A�. p>�i�. w>A��F
A9�  

           (16) 

p>�i� = 	F�t�A − F�t�A� 

           (17) 

F�t� = 	1 − exp "− # iα$J% 
           (3) 

Vysvětlivky: 

� Gt – hmotnost produkce OEEZ v roce t;  

� Pt – domácí výroba EEZ v roce t;  

� Et – export EEZ v roce t;  

� It – import EEZ v roce t;  

� pt(i) – pravděpodobnost vzniku OEEZ v i-tém roce životnosti EEZ v roce t;  

� wt – průměrná hmotnost EEZ v roce t;  

� i – i-tý rok životnosti EEZ; jednotlivé roky životnosti nabývají hodnot od 1 do n; 

� F(t) – Weibullova kumulativní distribuční funkce životnosti EEZ; 

� α – parametr měřítka - někdy nazýván jako Weibullův charakteristický život. Parametr 

měřítka určuje „roztažení“ Weibullovy funkce a jednotkou je jednotka času (v našem případě 

roky). Parametr měřítka lze považovat velmi zhruba za „průměrnou životnost“ EEZ. Přesněji 

se jedná o dobu, do které se 63,2 % EEZ stane OEEZ. 

� β – parametr tvaru (či sklonu) - ovlivňuje tvar (či průběh) Weibullovy funkce. Jedná se o 

bezrozměrné číslo, které typicky nabývá hodnot od 0,5 až 8.   
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4.3.4 Uvedení EEZ na trh v ČR 

Vedle životnosti je pro výpočet množství vzniku OEEZ zapotřebí znát množství EEZ uváděných na trh 

v ČR jak v minulosti, tak případně v budoucnosti. Data o uvedení EEZ na trh v ČR lze dopočítat 

v případě, že známe data o domácí výrobě EEZ, exportu a importu EEZ za dané časové období. Data 

o výrobě vede ČSÚ ve statistikách produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb 

zjišťovaných na pravidelném ročním výkazu, který vyplňují všechny podniky (právnické a fyzické 

osoby) s převažující průmyslovou činností a s počtem zaměstnanců 20 a více. Od roku 2000 je 

v těchto statistických zjišťováních aplikována osmimístná nomenklatura PRODCOM, respektive její 

desetimístná národní verze. Pro náš účel se jedná o oddíl 26 - Počítače, elektronické a optické 

přístroje a zařízení a oddíl 27 – Elektrická zařízení. Nomenklaturu PRODCOM lze převést na 

nomenklaturu statistiky zahraničního obchodu (export – import) pomocí převodníku, který je 

zveřejňován na webových stránkách ČSÚ. Z tohoto pohledu by teoreticky bylo možné zjistit uvedení 

na trh pro jednotlivé EEZ, nicméně z praktického pohledu je to nemožné pro celý tok EEZ z několika 

důvodů: 

• z důvodů ochrany důvěrných dat nemohou být všechny získané údaje uveřejněny, např. 

pokud v daném segmentu výroby existuje firma s více než 70% podílem na trhu, např. osobní 

počítače za rok 2011 (ČSÚ, 2012); 

• v průběhu minulých let docházelo často ke změnám číselníku jak nomenklatury PRODCOM, 

tak zejména nomenklatury zahraničního obchodu a tedy chybějí v mnoha případech časové 

řady 

• velmi komplikovaný převod PRODCOM a nomenklatury zahraničního obchodu na deset EEZ 

skupin dle přílohy č. 7 zákona o odpadech. 

Nicméně pro jednotlivé EEZ, jako jsou např. mobilní telefony (výroba v ČR je nulová), je možné tyto 

statistiky využít pro identifikaci množství EEZ uvedeného na trh.  

Dalším možným zdrojem dat o množství EEZ uvedených na trh v ČR jsou marketingové společnosti, 

které přes průzkumy trhu pravidelně zjišťují prodeje EEZ, avšak tato data nejsou veřejně dostupná 

a jejich potenciální nákup se pohybuje v řádu statisíců až miliónů korun (Bárta, 2008).  

Data o množství EEZ uvedených na trh je také možné získat od tzv. kolektivních systémů pro zpětný 

odběr EEZ, které sdružují výrobce a dovozce EEZ za účelem plnění zákonných povinností sběru 

a recyklace OEEZ. Většina výrobců (99%) přenesla fyzickou odpovědnost za zpětný odběr právě na 

kolektivní systémy. Kolektivní systémy (KS) provozují celostátní systém zpětného odběru EEZ, tedy 

zajišťují sběr, svoz, třídění a zpracování OEEZ. KS mají za povinnost jednou ročně zasílat tzv. Roční 

zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů dle 

přílohy č. 4 k vyhlášce 352/2005 Sb., kde v tabulce č. 1 vyplňují agregovaná data za všechny výrobce 

zapojené do daného KS ohledně výroby, dovozu a vývozu EEZ a tím pádem množství EEZ uvedených 

za daný rok v ČR na trh. Česká informační agentura pro životní prostředí (CENIA) následně tato data 

zpracovává za celou ČR pro potřeby MŽP. 
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Následující Tabulka 6 uvádí množství EEZ uvedených na trh v ČR (v tisících tunách) strukturované do 

10 skupin dle přílohy č. 7 zákona o odpadech. 

Tabulka 6 - Množství EEZ uvedených na trh v ČR v letech 2006 – 2010 dle 10 skupin dle přílohy č. 
7 zákona o odpadech (v tunách) 

Skupina 2006 2007 2008 2009 2010 

1    67 133,37        78 458,44        80 488,36        71 553,00        71 179,20     
2    14 729,40        15 576,97        15 307,89        14 490,90        13 357,60     
3    58 342,27        54 683,01        53 219,62        45 412,00        34 042,50     
4    24 425,63        22 889,29        22 729,51        21 915,80        17 297,10     
5    10 110,10          8 894,60        11 079,97          8 905,40          9 486,30     
6    13 279,42        14 705,77        16 380,70        12 816,60        13 172,00     
7      4 444,00          3 655,65          3 991,55          3 369,90          2 845,90     
8      2 301,97          2 096,02          1 622,14          1 499,50          1 317,20     
9      1 675,96          1 848,21          1 726,69          1 466,50          2 742,50     

10         524,68             522,06             639,90             414,30             623,00     

Zdroj: MŽP (2012) 
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5 Analýza množství OEEZ ve směsném komunálním odpadu 

Zpětný odběr EEZ byl v souladu s předpisy EU zaveden v ČR od roku 2005 (Směrnice 2002/96/ES, 

2003). Díky tomu jsou od tohoto roku dostupná data o sběru a následné recyklaci OEEZ, nicméně 

není jasné, kolik OEEZ končí ve směsném komunálním odpadu (SKO). Jedním z hlavních smyslů 

stanovení množství OEEZ v SKO je identifikace neznámého materiálového toku, který má své 

environmentální a ekonomické konsekvence. Relevanci OEEZ jako zajímavého materiálového toku, 

který je potenciálním zdrojem sekundárních surovin ukazuje například švýcarská studie, která 

dokládá, že 30x menší tok OEEZ  představuje 6x větší tok niklu a 2x větší tok chrómu v porovnání 

s celkovým tokem SKO (Morf et al., 2007). Rotter (2002) odhaduje, že 47% olova, přes 50% kadmia 

a 31% rtuti v SKO pochází z OEEZ.  

Například Huisman et al. (2007) předpokládají, že m-OEEZ jsou pravděpodobně více vyhazována do 

směsného komunálního odpadu, než jeho rozměrnější protějšky. Podle Evropské environmentální 

kanceláře došlo v posledních letech k výrazně pozitivnímu posunu v problematice elektroodpadu, 

avšak je třeba stanovit samostatné cíle sběr pro malé vysloužilé elektrospotřebiče z důvodu současné 

„nerecyklace“ m-OEEZ (European Environment & Packaging Law, 2008). Na druhou stranu, pokud by 

měly být stanoveny samostatné cíle sběru pro m-OEEZ, je třeba nejprve analyzovat jejich materiálové 

toky (Vladík, 2014). Větší pravděpodobný výskyt m-OEEZ v SKO dokládají i další studie. Ve Španělsku 

40% respondentů odpovědělo na otázku, „Proč jste vyhodili nepotřebnou žehličku do směsného 

komunálního odpadu?“ tak, že si mysleli, že „je to dovoleno“ či „že se to může“. U větších EEZ to bylo 

daleko méně (mikrovlnná trouba 19%, lednice 12%, TV 9%). Tento výrazný rozdíl pravděpodobně 

souvisí právě s velikostí spotřebiče (Guitiérrez et al., 2010). Ve Velké Británii více než 60% m-OEEZ 

končí ve směsném komunálním odpadu (Darby a Obara, 2005). Huisman udává, že zejména malé 

spotřebiče z oblasti „hnědého zboží“ končí v popelnici (okolo 35%). Pro ostatní větší spotřebiče není 

toto procento tak velké (okolo 10%) (Huisman, 2003). V Německu je m-OEEZ obsaženo ve směsném 

komunálním odpadu z přibližně 1,3% hmotnostních a tato procenta mají stoupající tendenci 

(Dimitrakakis et al., 2009). Dimitrakakis et al. (2009) také v závěru své studie doporučují, že by další 

výzkum v oblasti OEEZ měl být mimo jiné zaměřen na systematické stanovení množství OEEZ v SKO. 

V ČR proběhla řada analýz složení SKO, ovšem žádná z nich nehodnotila obsah OEEZ. Obecně 

neexistuje mnoho studií, které by zjišťovaly množství OEEZ v SKO. Při rozborech SKO často nefiguruje 

OEEZ jako jedna ze sledovaných kategorií odpadu (Dahlen a Lagerkvist, 2008). Z 18 metod pouze 

4 metody v sobě zahrnovaly sledování OEEZ. Například Reinhart a McCauley-Bell (1996) uvádějí ve 

svých rozborech SKO kategorii „Electrical“, kterou dále rozděluje na „electrical supplies“ (baterie, 

žárovky, kabely atd), „electronic devices“ (rádio, hi-fi systém, TV, monitory, atd.), „white goods“ 

(pračky, chladničky, atd.), „equipment“ (ruční nástroje), „miscelleneaus electrical goods“ (ostatní). 

V této práci ovšem nejsou zmíněny konkrétní výsledky. Detailní výsledky obsahu OEEZ v SKO mimo 

ČR uvádějí některé jiné studie (Dimitrakakis et al., 2009; Huisman et al., 2012; Oja, 2010). 

Z výše uvedených důvodů je důležité zkoumat materiálové toky OEEZ v SKO v ČR i proto, aby 

v budoucnosti bylo možné určit, zda množství OEEZ v SKO roste nebo klesá. 

5.1 Stanovení množství OEEZ v SKO 

V současné době neexistuje v ČR standardizovaný postup rozboru SKO se zaměřením na OEEZ. 

V minulosti proběhlo v ČR několik analýz, které stanovily složení směsného komunálního odpadu, 
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ovšem bez identifikace OEEZ jako samostatné frakce (Polák, 2010). Tato práce je tedy první studií 

v ČR, která stanovuje množství a vlastnosti OEEZ v SKO. Pro stanovení postupu vzorkování a analýzy 

SKO se zaměřením na OEEZ lze vyjít z obecné metodologie analýzy skladby SKO. Základem postupu 

při stanovení množství OEEZ (resp. m-OEEZ) v SKO byla metodika Evropské komise „Methodology for 

the Analysis of Solid Waste (SWA-Tool)“ (Evropská komise, 2004). Tato metodika byla přizpůsobena 

podmínkám v ČR a zejména byla adaptována na analýzu obsahu OEEZ v SKO. Dále byla použita 

metodika, která byla aplikována při vzorkování a analýze skladby směsného domovního odpadu 

(SDO) v rámci Výzkumného projektu Ministerstva životního prostředí ČR SP/2f1/132/08 „Výzkum 

vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich využívání“ (Benešová et al., 2008).  

SWA-Tool byla vybrána zejména proto, že hlavním cílem této metodiky je stanovit postup rozborů 

SKO tak, aby bylo dosaženo požadované statistické přesnosti s minimálními finančními náklady. SWA-

Tool posloužila jako rámec pro charakterizaci a kvantifikaci OEEZ jako jedné z frakcí SKO. Obecně není 

možné analyzovat veškerý odpad v dané oblasti (ČR). Proto je nutné vybrat vzorky, které musí být 

reprezentativní pro danou zkoumanou oblast a měly by v sobě zahrnovat charakteristiky celé 

zkoumané populace.  

SWA-Tool definuje 4 hlavní fáze rozboru SKO: 

• předběžný průzkum  

• plánování rozborů SKO 

• uskutečnění rozborů SKO 

• vyhodnocení rozborů 

5.1.1 Předběžný průzkum 

5.1.1.1 Obecný popis odpadového hospodářství v ČR 

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ, 2011) v roce 2010 vykázaly obce produkci 3,7 mil. tun 

odpadů. Vůči roku 2009 se jedná o pokles o 0,6 %. Z pohledu zařazení těchto odpadů se jednalo 

téměř výhradně o komunální odpady, které tvořily 90,1 % (v roce 2009 to bylo 88,9 %) z celkového 

množství. Dále byly obcemi vykázány stavební odpady, odpady z autovraků a OEEZ. V roce 2010 bylo 

vyprodukováno 3,3 mil. tun komunálního odpadu (317 kg/obyvatele). Největší část z tohoto množství 

(71 %) tvořil běžný svoz (odpad z popelnic, z kontejnerů nebo svozových pytlů), 16 % činil tříděný 

odpad (sklo, papír, plasty) a 11 % tvořil objemný odpad (koberce, nábytek). Ačkoli z dlouhodobého 

hlediska celková produkce komunálního odpadu nezaznamenává výraznější nárůst a dlouhodobě se 

pohybuje kolem 3 mil. tun, produkce odděleně sbíraných složek se neustále zvyšuje. Oproti roku 

2002, kdy tvořily odděleně sbírané složky 6% celkové produkce komunálního odpadu, vzrostl v roce 

2010 podíl odděleného sběru na 16 %. V absolutním vyjádření bylo v roce 2002 odděleně sebráno 16 

kg/obyvatele, zatímco v roce 2010 to bylo již 50 kg/obyvatele. Oproti roku 2002 se jedná 

o trojnásobný nárůst produkce odděleně sbíraných složek odpadu, zatímco produkce celková 

komunálních odpadů ve stejném období vzrostla pouze o 17 %. 

5.1.1.2 Odpadové hospodářství v oblasti elektroodpadu 

Oddělený sběr a zpětný odběr OEEZ probíhá v ČR ve větší míře od roku 2005, kdy byla do českého 

zákona o odpadech implementována evropská Směrnice (Směrnice 2002/96/ES, 2003). Tato 
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směrnice je založena na myšlence „rozšířené odpovědnosti výrobce“ (EPR – „Extended Producer 

Responsibilty“), kterou lze definovat jako environmentálně politický přístup, kdy je odpovědnost 

výrobce za jeho produkt prodloužena až do konce životnosti výrobku, včetně nakládání s odpadem. 

Tento přístup je plně v souladu s principem „znečišťovatel platí“. EPR přístup je charakteristický 

přesunem odpovědnosti ve směru od obcí k výrobcům, kteří si cenu nakládání s odpadem daného 

výrobku započítají do prodejní ceny (Widmer et al., 2005). 

Odpovědnou osobou ve vztahu ke zpětnému odběru elektrozařízení je „výrobce“. Výrobce je 

zákonem definován jako „fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která bez ohledu na 

způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, pod vlastní značkou vyrábí 

a prodává elektrozařízení, nebo prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými 

dodavateli, nebo v rámci své podnikatelské činnosti dováží elektrozařízení do ČR“. Většina výrobců 

(99%) přenesla fyzickou odpovědnost za zpětný odběr na nově vzniklé PRO organizace (PRO – 

„Producer Responsibility Organization“), které jsou nazývány podle způsobu plnění jako „kolektivní 

systémy“. Kolektivní systémy (KS) provozují celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tedy 

zajišťují sběr, svoz, třídění a zpracování OEEZ. Systém zpětného odběru elektrozařízení je financován 

výrobci, kteří odvádějí kolektivním systémům recyklační poplatky za každý kus či kg uvedeného 

elektrozařízení na trh v ČR.  

Zásadní roli v celém systému nakládání s OEEZ hraje spotřebitel. Na něm nejvíce záleží, zda 

elektroodpad bude zatěžovat životní prostředí tím, že skončí na skládkách a ve spalovnách nebo se 

stane zdrojem mnoha materiálů (Polák, 2009b). Základním nástrojem pro zlepšení „recyklačního“ 

chování spotřebitelů je informovanost, která stále není na optimální úrovni. Bylo například zjištěno, 

že 95% obcí tvrdí, že pravidelně informují své občany o problematice OEEZ, ovšem pouze 41% občanů 

má dostatečné informace o této problematice (Záveský et al., 2009). 

5.1.2 Plánování rozborů SKO 

5.1.2.1 Stratifikace dle typu zástavby 

Vzorkování a analýza skladby SKO za účelem identifikace množství elektroodpadu proběhly současně 

s výzkumným projektem Ministerstva životního prostředí ČR SP/2f1/132/08 „Výzkum vlastností 

komunálních odpadů a optimalizace jejich využívání“. Tento výzkum měl za cíl analyzovat SKO za 

účelem zjištění měrného množství (kg/osoba/rok), skladby odpadu a některých fyzikálních 

a chemických charakteristik. Dle metody SWA-Tool není stratifikace při rozborech povinná, ovšem při 

její aplikaci se zvyšuje přesnost a snižuje požadovaná velikost vzorku (Evropská komise, 2004). 

Stratifikace rozborů proběhla dle typu zástavby. Základní charakteristiky SKO byly sledovány 

v následujících typech obytné zástavby: 

a) sídlištní zástavba (velké město) - sídlištní zástavba je zástavbou bytových domů 

s centralizovaným zásobováním teplem, bez možnosti jakéhokoli využití odpadu v místě jeho 

vzniku ve velkém městě (okolo 100 tis. obyvatel a více) 

b) sídlištní zástavba (menší město) - sídlištní zástavba je zástavbou bytových domů 

s centralizovaným zásobováním teplem, bez možnosti jakéhokoli využití odpadu v místě jeho 

vzniku ve středně velkém městě (okolo 30 - 50 tis. obyvatel) 

c) venkovská zástavba - venkovská zástavba je tvořena rodinnými domy s převažujícím podílem 

lokálního vytápění tuhými palivy a tedy i s větší možnosti spalování odpadu v domovních 
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topeništích. Větší možnost zahradního kompostování, ale i zkrmování potenciálních odpadů 

(max. jednotky tisíc obyvatel) 

5.1.2.2 Určení úrovně, velikosti a počtu vzorků 

Obecně lze analyzovat odpad na třech úrovních: 

1. přímo v domácnostech či firmách 

2. ve venkovních sběrných nádobách 

3. ze svozového vozu 

Metoda SWA-Tool doporučuje určit jako úroveň vzorkování venkovní sběrné nádoby (Evropská 

komise, 2004). Tato možnost ovšem nebyla v daných podmínkách možná, proto byla zvolena úroveň 

„svozový vůz“, která je doporučována v několika metodách vzorkování a analýz SKO, které zmiňují 

Dahlen a Legerkvist (2008) ve svém přehledu metod. Největší nevýhodou této úrovně je 

„homogenizace“ odpadu způsobená kompakcí ve svozovém voze. Tento fakt například neumožnil 

dostatečně přesně identifikovat množství opětovně použitelných EEZ, jelikož nebylo zřejmé, v jakém 

stavu byl daný elektrospotřebič vyhozen do sběrné nádoby (poškození mohlo být způsobeno 

kompakcí odpadu). Naopak velikou výhodou je ekonomická a relativně snadná organizační 

a praktická proveditelnost. Vzorkovací jednotkou byl tedy určen svozový vůz z dané oblasti, kde byla 

předpokládaná hmotnost vzorku 5 až 8 tun SKO. 

Pro statisticky přesné stanovení velikosti vzorku je nutné znát a priori rozložení dat (např. t-

studentovo rozložení, nebo lognormální rozložení,…) a variační koeficient zkoumané vlastnosti. 

Například při vzorkování SKO se předpokládá t-rozložení a výpočet požadovaného počtu vzorků n je 

dán vzorcem: 

* = 	#�	. K�	. �̅$< 

           (18) 

, kde t je zvolená hladina významnosti t-rozložení; s je směrodatná odchylka; e je požadovaná 

relativní přesnost a � je aritmetický průměr. 

Zatímco hladinu významnosti a relativní přesnost je možné libovolně volit, směrodatná odchylka 

a aritmetický průměr musím být znám z předchozích rozborů. Pokud je variační koeficient 

analyzovaného odpadu známý (např. z předešlých rozborů v dané lokalitě), je možné k výpočtu 

požadovaného počtu vzorků použít následující tabulku (viz Tabulka 7), upraveno dle Evropské komise 

(2004)) : 
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Tabulka 7 – Výpočet požadovaného počtu vzorků SKO 

  potřebný počet vzorků n (95% hladina významnosti) 

variační koeficient s maximální výběrovou chybou: 

  2,5% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 30,0% 

15% 138 35 9 4 2 1 

20% 246 61 15 7 4 2 

25% 384 96 24 11 6 3 

30% 553 138 35 15 9 4 

35% 753 188 47 21 12 5 

40% 983 246 61 27 15 7 

45% 1245 311 78 35 19 9 

50% 1537 384 96 43 24 11 

55% 1859 465 116 52 29 13 

60% 2213 553 138 61 35 15 

70% 3012 753 188 84 47 21 

80% 3934 983 246 109 61 27 

90% 4979 1245 311 138 78 35 

100% 6147 1537 384 171 96 43 

120% 8851 2213 553 246 138 61 

140% 12047 3012 753 335 188 84 

160% 15735 3934 983 437 246 109 

200% 24586 6147 1537 683 384 171 

Zdroj: (Evropská komise, 2004) 

V našem případě je variační koeficient neznámý, nicméně předpokládá se, že variační koeficient 

materiálové frakce OEEZ bude velký. U materiálových frakcí, které jsou v SKO přítomny jen ve velmi 

malých množství, je zapotřebí obvykle stovky vzorků pro dosažení přiměřených statistických 

standardů. To je způsobeno tím, že pro tyto frakce je obvykle relativní směrodatná odchylka velká 

i přesto, že daná materiálová frakce se ve všech vzorcích pohybuje např. mezi 0-2% hmotnostních 

(Dahlen a Lagerkvist, 2008). Pokud je variační koeficient neznámý, metoda SWA-Tool doporučuje 

následující velikost vzorku (bez ohledu na zvolenou vzorkovací jednotku): 

• Směsný domovní odpad (SDO):      45 m3 

• Mix směsný domovní odpad/živnostenský odpad:   80 m3 

• Živnostenský odpad:      100 m3 

Pro jednotlivé stratum by počet vzorkovacích jednotek měl přesáhnout 6 a velikost vzorku by měla 

být minimálně 6 m3. Pokud jde o fázi shromažďování, tak objemová hmotnost SDO ve sběrné nádobě 

v průměru podle zástaveb (analýzy SKO v hl.m. Praze, 2008) činí (Kotoulová, 2010): 

• sídlištní zástavba 67,5 kg/m3 (56-77), 

• smíšená zástavba 83,00 kg/m3 (75-92), 

• vilová zástavba 121,00 kg/m3 (85-139), 

• příměstská zástavba 131,00 kg/m3 (65-169) 
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Pokud jde o hustotu (objemovou hmotnost) po vyložení ze svozového automobilu, pak se průměrné 

hodnoty pohybují (Kotoulová, 2010): 

• sídlištní zástavba 266,0 kg/m3 (183-232) 

• venkovská zástavba 476 kg/m3 (211-494) 

V rámci metodiky vzorkování a analýz skladby směsného domovního odpadu byly definovány 3 typy 

vzorků (Benešová et al., 2008): 

• Hlavní vzorek – velikost hlavního vzorku odpadu svezeného pro provádění analýz je adekvátní 

výskytu domovního odpadu ve vymezeném svozovém regionu, jedná se přibližně o množství 

odpovídající jednomu naplnění svozového automobilu při jednom sběrovém cyklu.  

• Pomocný vzorek - z hlavního vzorku byl odebrán vzorek pomocný o přibližné hmotnosti 200 

kg, který je analyzován za účelem zjištění charakteristik skladby směsného domovního 

odpadu. Vzorek by měl splňovat podmínku reprezentativnosti. 

• Laboratorní vzorek - z vybraných frakcí a látkových skupin byly odebrány laboratorní vzorky 

za účelem zjišťování dalších fyzikálních a chemických charakteristik 

5.1.2.3 Charakteristika jednotlivých lokalit 

Pro provádění analýz domovního odpadu byly zvoleny následující lokality: 

• sídlištní zástavba velkého města – Hradec Králové, sídliště Labská kotlina 

• sídlištní zástavba menšího města – Benešov, panelové bytové domy uvnitř města 

• venkovská zástavba – obce na Ústeckoorlicku (Přívrat, Řetová, Řetůvka) 

Výběr lokalit byl proveden na základě následujících kritérií (Benešová et al., 2008): 

• zástavba odpovídá požadovanému typu, 

• lokalita tvoří uzavřený urbanistický celek, 

• lokalita je dostatečná pro odběr hlavního vzorku, 

• obyvatelstvo z hlediska socioekonomického patří k průměru ČR, 

• v lokalitě nejsou prováděny analýzy domovního odpadu (např. EKO-KOM), 

• svozová firma má zájem na spolupráci, 

• vhodná místa pro vlastní ruční třídění odpadu, 

• nabízené ekonomické podmínky spolupráce jsou přijatelné. 

5.1.2.4 Uskutečnění rozborů 

Vzorkování a rozbory SKO probíhaly od listopadu 2008 do srpna 2009. Celkem bylo provedeno 15 

rozborů na dvou lokalitách – Hradec Králové (7) a Benešov (8). Venkovská zástavba nemohla být 

analyzována pro velký obsah popela. 

V den rozboru byl svezen směsný komunální odpad z vybrané lokality a přivezen na místo, kde 

proběhlo samotné vzorkovaní SKO. SKO byl vysypán svozovým vozem na určené místo. Nejprve byl 

odebrán vedlejší vzorek (okolo 200 kg), který byl analyzován za účelem zjištění charakteristik skladby 

SKO. Zbytek, tedy okolo 4-6 tun SKO byl analyzován za účelem zjištění obsahu OEEZ v SKO. Nejprve 
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proběhlo rozhrnutí nakupeného SKO za použití těžké techniky tak, aby mohlo dojít k ručnímu třídění 

SKO. Každého rozboru SKO za účelem zjištění OEEZ se účastnilo 2-4 osob.  

Každá z analýz byla zapsána do připraveného papírového vzoru, konkrétně: 

• Lokalita - Hradec Králové (7) a Benešov (8). 

• Datum rozboru  

• Název elektrospotřebiče – obecné názvy jako např. osobní počítač, televizor, mobilní telefon, 

rychlovarná konvice atd. 

• Hmotnost elektrospotřebiče - jednotlivé kusy OEEZ byly v místě rozboru zváženy na váze 

s přesností +/- 50 g. 

• Stav elektrospotřebiče - rozlišovaly se 3 druhy stavu elektroodpadu a to vizuální analýzou. CN 

- celé nepoškozené, CP - celé poškozené, K - pouze kus či část elektrospotřebiče 

• Stáří elektrospotřebiče - tam, kde to bylo možné, se zjistil přesný rok výroby. Tam kde bylo 

dle zkušenosti možné provést odhad stáří OEEZ, tam se odhad provedl. V případě, že nebyl 

možný ani odhad, nebylo stáří výrobku poznamenáno. U stavu „K“ nebyl věk zjišťován nikdy. 

• Bylo stanoveno 11 skupin OEEZ, do kterých byly jednotlivé elektrospotřebiče a jejich součásti 

zařazovány. Skupiny 1-10 vycházejí z přílohy č.7 zákona o odpadech, skupina 11 potom 

obsahuje všechny nezařaditelné elektrospotřebiče, kabely a neidentifikovatelné kusy např. 

desek plošných spojů atd. 

5.1.2.5 Vyhodnocení rozborů – popisná statistika 

Data získaná při vzorkování SKO byla převedena do MS Excel. V prostředí MS Excel byla získaná data 

vyhodnocena. Pro vyhodnocení výsledků byly hodnoty použity následující statistické hodnoty: 

1. Průměr 

2. Medián 

3. Výběrová směrodatná odchylka 

4. Výběrový rozptyl 

5. Variační koeficient 

6. Koeficient spolehlivosti (dle tabulky t-rozložení) 

7. Relativní interval spolehlivosti (konfidenční) (%) 

8. Interval spolehlivosti (kg) 

9. Složení (%) 

Aritmetický průměr – průměrná hodnota ze souboru naměřených hodnot x1, x2, …, xn 

� = 	 1*7�0M
09�  

          (19) 

kde	�0	je hodnota i-tého měření, *	je počet měření  

Výběrový medián – prostřední hodnota ze souboru naměřených hodnot x1, x2, …, xn   
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Výběrová směrodatná odchylka – směrodatná odchylka souboru naměřených hodnot x1, x2, …, xn. 

Vyjadřuje rozptyl hodnot kolem střední hodnoty, tj. vypovídá o tom, jak se hodnoty od této střední 

hodnoty (průměru) liší, resp. jak hustě jsou kolem tohoto průměru seskupeny. 

K = N 1* − 1	7��0 − �̅�<M
09�  

          (20) 

kde	�0	je hodnota i-tého měření, *	je počet měření a � je průměrná hodnota všech měření 

Výběrový rozptyl (variance) - je průměr čtverců odchylek od průměru. Když počítáme výběrový 

rozptyl, nedělíme většinou součet čtverců odchylek výrazem n, ale (n - 1), protože tím docílíme 

lepšího odhadu celkového rozptylu populace. Dělitel (n - 1) se nazývá počet stupňů volnosti rozptylu.  

K< =	 1* − 17��0 − ��<M
09�  

          (21) 

Variační koeficient – poměrná míra variability, která porovnává směrodatnou odchylku s průměrem. 

Variační koeficient udává, z kolika procent se podílí směrodatná odchylka na aritmetickém průměru. 

Pomáhá také odhalit odlehlé hodnoty. Je-li variační koeficient > 50% znamená to, že soubor je silně 

nesourodý (obsahuje odlehlá pozorování) a není např. vhodné používat aritmetický průměr jako 

charakteristiku polohy. 

OPQ	RS���	��0� = 	 K�	 
          (22) 

Variační koeficient odhadu střední hodnoty – míra variability, která udává relativní odchylku (%) 

aritmetického průměru výběrového souboru od střední hodnoty základního souboru  

OPQ	RS���	
TUV� = 	 K�√*	 
          (23) 
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Koeficient spolehlivosti tα;n-1 (tabulkové hodnoty t-rozdělení) 

Pro zvolenou hladinu významnosti α se použije tabelovaná hodnota koeficientu spolehlivosti, která 

vedle α závisí také na počtu opakování měření n. Spolehlivost odhadu je dána vztahem 1-α .  

Tabulka 8 obsahuje koeficienty spolehlivosti tα;n-1 pro t-rozdělení dle zvolené hladiny významnosti pro 

oboustranný interval a daný počet měření n: 

Tabulka 8 – Tabulkové hodnoty koeficientu spolehlivosti t-rozdělení 

  Hladina významnosti pro dvoustranný interval 

Počet měření α = 0,20 α = 0,10 α = 0,05 α = 0,02 α = 0,01 

1 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 

2 1,886 2,92 4,303 6,965 9,925 

3 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 

4 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 

5 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 

6 1,44 1,943 2,447 3,143 3,707 

7 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 

8 1,397 1,86 2,306 2,896 3,355 

9 1,383 1,833 2,262 2,821 3,25 

10 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 

11 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 

12 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 

13 1,35 1,771 2,16 2,65 3,012 

14 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 

15 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 

16 1,337 1,746 2,12 2,583 2,921 

17 1,333 1,74 2,11 2,567 2,898 

18 1,33 1,734 2,101 2,552 2,878 

19 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 

20 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 

Zdroj: upraveno dle Evropské Komise (2004) 

Interval spolehlivosti 

Z naměřených hodnot se provede intervalový odhad, což je číselný interval, který s předem danou 

spolehlivostí vymezí prostor obsahující hledaný parametr. Tedy například pokud interval spolehlivosti 

obsahuje hledaný parametr s 95% spolehlivostí, pak připouštíme 5% chybu odhadu. V tomto případě 

je α = 0,05 a spolehlivost odhadu 1- α, tedy 0,95. 

X. Y. = 	 � 	±	 ��;M�	.		OPQ	RS���	��0�√* = 	� 	±	��;M�	. OPQ	RS���	�T[� 
          (24) 
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5.2 Stanovení OEEZ v objemném odpadu 

Objemný odpad byl identifikován vedle „běžného svozu SKO“ jako materiálový tok odpadu, který 

může obsahovat značné množství OEEZ, které končí na skládkách či ve spalovnách. Byly provedeny 

indikativní (nereprezentativní) rozbory, které by tuto myšlenku potvrdily či vyvrátily. Tyto rozbory 

proběhly v říjnu a v listopadu 2009 v lokalitě hlavního města Praha. Jelikož tyto rozbory byly 

vypracovány pouze jako indikativní, bylo zapotřebí v případě stanovení skladby OEEZ v OO 

a distribuce životnosti OEEZ v OO provést dodatečné měření. V období červen až červenec 2010 

proto proběhly odhady skladby OO. Odpadová společnost, která sváží OO, třídila veškerý OEEZ do 

samostatného kontejneru. Po naplnění byl kontejner vzorkován a u vzorků byly určeny:  

• Lokalita 

• Datum rozboru  

• Název elektrospotřebiče – obecné názvy jako např. osobní počítač, televizor, mobilní telefon, 

rychlovarná konvice atd. 

• Hmotnost elektrospotřebiče - jednotlivé kusy OEEZ byly v místě rozboru zváženy na váze 

s přesností +/- 50 g. 

• Stáří elektrospotřebiče - tam, kde to bylo možné, se zjistil přesný rok výroby. Tam kde bylo 

dle zkušenosti možné provést odhad stáří OEEZ, tam se odhad provedl. V případě, že nebyl 

možný ani odhad, nebylo stáří výrobku poznamenáno.  

• Bylo stanoveno 11 skupin OEEZ, do kterých byly jednotlivé elektrospotřebiče a jejich součásti 

zařazovány. Skupiny 1-10 vycházejí z přílohy č.7 zákona o odpadech, skupina 11 potom 

obsahuje všechny nezařaditelné elektrospotřebiče, kabely a neidentifikovatelné kusy např. 

desek plošných spojů atd. 
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6 Metoda Analýzy materiálových toků 

Material Flow Analysis (MFA) čili analýza materiálových toků je systematický přístup k hodnocení 

toků a zásob materiálů v rámci definovaného systému v daném prostoru a čase (Brunner 

a Rechberger, 2004). MFA poskytuje kompletní a konzistentní sadu informací o celkových tocích 

a zásobách daného materiálu v rámci zvoleného systému. Pojem materiál v pojetí MFA symbolizuje či 

zastupuje jak látky, tak zboží. Metoda MFA je nejčastěji využívána v oborech jako je environmentální 

management, průmyslová ekologie, hospodaření s přírodními zdroji nebo odpadové hospodářství.  

Dle Brunnera a Rechbergera (2004) existují dva druhy zdrojů – přírodní zdroje a antropogenní zdroje. 

Mezi přírodní zdroje se počítají například minerály, voda, vzduch, informace, půda nebo biomasa 

(včetně rostlin, živočichů i lidí). Antropogenní zdroje jsou ty, které byly vytvořeny nebo přeměněny 

lidmi – např. kulturní dědictví, technologie nebo umění. Tyto zdroje se nachází v tzv. antroposféře, 

tedy v domácnostech, zemědělství, zdravotnictví, infrastruktuře atd. Díky masivní těžbě hornin 

a minerálů dochází k přeměně přírodních zdrojů na antropogenní zdroje. Tato přeměna je 

v některých případech tak výrazná, že antropogenní toky už překonaly svou mocností přírodní toky. 

Například tok kadmia spojený s lidskou činností je asi tři až čtyřikrát větší než přírodní (geogenní) tok 

způsobený erozí, počasím, mobilitou nebo vulkanickou činností (Brunner a Rechberger, 2004). I proto 

je současná éra některými autory nazývána jako antropocén, jelikož lidská činnost se stala globální 

geofyzikální silou a hnacím mechanismem globálních environmentálních změn (Crutzen, 2002; 

Steffen et al., 2007). 

 

 

 

 

Obrázek 3 – Výměna toků materiálů (M), energie (E), organismů (O) a informací (I) mezi dvěma 
systémy „antroposféra“ a „životní prostředí“.  
(Zdroj: upraveno dle Brunnera a Rechbergera (2004)) 
 

Odpadové hospodářství probíhá na rozhraní mezi antroposférou a životním prostředí, viz Obrázek 3. 

Vzhledem ke vzrůstající spotřebě lidské společnosti roste i množství produkovaných odpadů a jejich 

složení se v čase mění. Prapůvodním cílem odpadového hospodářství bylo zachování základních 

hygienických podmínek a předcházení epidemií. Nicméně významné změny v produkci množství 

a kvality odpadů proběhly až během 20. století. Dnes je odpadové hospodářství integrovaným 

konceptem několika způsobů nakládání s odpady, jako je skládkování, energetické využití, 

materiálové využití, opětovné využití či prevence vzniku odpadu. MFA je potom významným 

nástrojem odpadového hospodářství, jelikož může stanovit materiálové složení daného odpadu 

finančně efektivním způsobem. Podle Brunnera a Rechbergera (2004) spočívají výhody metody MFA 

zejména v tom, že umožňuje: 

1. Vymezit systém toku materiálů a zásob za pomoci jasně definovaných termínů 

2. Redukovat komplexitu systému při zachování hodnoty výsledků pro rozhodovací proces 

(např. politický) 

Antroposféra Životní prostředí 

Zásoba antropogenních 

zdrojů postupně roste 

Přírodní zdroje 

M,E,O,I 

Odpadové 

hospodářství 
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3. Posoudit relevanci jednotlivých materiálových toků 

4. Prezentovat výsledky jasně a srozumitelně 

5. Využít získaných výsledků zejména pro: 

a. Včasné rozpoznání potenciálních škodlivých účinků nebo akumulace využitelných 

zdrojů 

b. Nastavení priorit vzhledem k opatřením ve vztahu k ochraně životního prostředí, 

zdrojů a odpadovému hospodářství (co je nejdůležitější; co je třeba učinit v prvním 

kroku?) 

c. Design výrobků a procesů (zelený design, ekodesign, design pro recyklaci, atd.) 

6.1 Základní definice a pojmy v MFA 

Následující definice a pojmy byly převzaty z Brunnera a Rechbergera (2004): 

Látka (Substance) je jakýkoliv (chemický) prvek nebo chemická sloučenina. Všechny prvky i látky jsou 

charakterizovány tím, že mají jedinečnou a totožnou konstituci a jsou tedy homogenní (např. N, C, 

Cu, NH4
+, CO2). Naopak, např. pitná voda není látka, jelikož se skládá z látek jako je čistá voda, vápník, 

hořčík atd. Ani PVC není dle MFA látka, jelikož se skládá z polyvinylchloridu a určitých přísad. 

Zboží (Good) je definováno jako hmotný předmět s pozitivní nebo negativní ekonomickou hodnotou. 

Zboží je tvořeno jednou nebo více látkami. Příkladem může být pitná voda, nerost, beton, televizor, 

automobil, odpad, atd. Jako synonymum je možné použít slova výrobek, produkt či komodita.  

Materiál (Material) je společný termín označující v MFA jak látku, tak zboží. 

Proces (Process) je definovaný jako přeměna, doprava či skladování materiálů. K přeměně materiálů 

dochází při primárních výrobních procesech, jako je těžba či extrakce kovů z rud. Spotřebními procesy 

v domácnostech dochází k přeměně zboží na odpady a emise. Dalšími příklady procesů jsou 

metabolismus města, člověka či zvířete; činnost domácností (např. separace odpadu) nebo podniku 

(např. spalování odpadu, skládkování, výroba papíru, atd.); proces probíhající v životním prostředí 

(např. v atmosféře, hydrosféře či pedosféře); služba (např. sběr komunálního odpadu). Obvykle je 

proces definován jako black box, což znamená, že interní procesy v rámci black boxu nejsou brány 

v potaz. Do úvah jsou brány pouze vstupy a výstupy. Pokud je interní proces důležitý a měl by být 

zahrnut do MFA, pak musí být rozdělen na 2 nebo více subprocesů, viz Obrázek 4. 

Zásoba (Stock) je celkové množství materiálu, které je v zásobě daného procesu.  Existují dva typy 

rozdílných zásob: 

1. např. odpad ve spalovně odpadů – nový odpad odpovídá zvýšení zásoby, spalování vede ke 

snížení zásob 

2. např. budova jako součást infrastruktury – nová budova vede ke zvýšení zásoby, demolice 

budovy ke snížení zásoby 

Tok (Flow) je definován jako „podíl materiálového toku“, např. podíl materiálového toku za čas skrz 

vodič, např. vodovodní potrubí. Fyzikální jednotka toku potom může být kilogram za sekundu nebo 

tuna za rok atd. 
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Obrázek 4 – Integrace a desintegrace hlavního procesu definovaného jako black-box v MFA. Pokud 
je interní proces důležitý, pak musí být rozdělen na subprocesy  
(Zdroj:upraveno dle Brunnera a Rechbergera (2004)) 
 

Koeficient přenosu TCx,j  (Transfer Coefficient (TC)) popisuje přítomnost materiálu (zboží nebo látky) 

x v rámci daného procesu, tedy přenos materiálu do konkrétního výstupního toku j. Součet všech 

koeficientů přenosu do všech výstupních toků se musí rovnat jedné (v případě, že přenos materiálu 

do zásob je rovněž počítán do výstupů). 

Systém (System) je definovaný jako skupina prvků a jako interakce mezi těmito prvky. V MFA jsou 

prvky systému nazývány jako procesy nebo toky. Systém může být podnik (např. spalovna odpadů), 

region, stát nebo domácnost, atd. V MFA systému je každé zboží jasně identifikováno skrze původní 

a cílový proces. 

Hranice systému (System boundary) jsou definovány v čase a prostoru (časové a prostorové hranice 

systému). Nejčastěji používanou časovou hranicí systému pro antropogenní systémy jako je podnik, 

město, nebo stát je perioda 1 rok, a to zejména z důvodu dostupnosti dat. Prostorové hranice 

systému jsou obvykle fixovány na geografickou plochu, v které se dané procesy nacházejí. Toky do 

systému jsou nazývány jako importní (imports) a toky opouštějící systém potom jako exportní 

(exports). Toky v rámci systému, které vstupují do jednotlivých procesů, se nazývají vstupy (inputs) 

a toky, které vystupují z procesu, se nazývají výstupy (outputs). 

6.2 Postupy v metodě MFA 

Z obecného pohledu MFA začíná definováním problému a cílů.  Dále jsou vybrány relevantní látky, 

procesy a toky, které jsou ohraničené hranicemi vhodného systému. Posléze musí být stanoveny 

materiálové toky a koncentrace jednotlivých látek či materiálů. Následuje výpočet látkových toků 
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a zásob včetně stanovení nejistot a celková grafická prezentace výsledků. Postupy v metodě MFA 

graficky znázorňuje Obrázek 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obrázek 5 - Postupy v metodě MFA, která je iterativním procesem. Výběr prvků (látek, procesů, 
zboží, hranic systému) a přesnosti dat musí být zohledněn ve vztahu k cílům výzkumu  
(Zdroj: upraveno dle Brunnera a Rechbergera (2004)) 

6.3 Definice problému a stanovení cílů 

V současné době není v České republice známo, kolik vzniká OEEZ resp. m-OEEZ a jaké jsou jeho 

materiálové toky. Základním cílem této práce je popsat, kvantifikovat a posoudit materiálové toky m-

OEEZ a vybraných látek na ně vázaných. V předchozích kapitolách je popsán postup, jak bude 
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odhadnuto množství vzniku OEEZ resp. m-OEEZ a jak bude stanoveno množství OEEZ resp. m-OEEZ ve 

směsném komunálním odpadu.  

Jelikož mobilní telefon je typickým zástupcem m-OEEZ a jedná se o nejvíce prodávané EEZ, nejčastěji 

vznikající OEEZ a zároveň je podíl sběru a recyklace mobilního telefonu minimální, budou popsány, 

kvantifikovány a posouzeny materiálové toky mobilních telefonů po skončení životnosti („end of life“, 

EoL) a vybraných látek na ně vázaných v rámci České republiky. 

Pro grafické znázornění a dopočet neznámých materiálových toků byl použit software STAN (Cencic a 

Rechberger, 2008).  

6.4 Definice systému 

6.4.1 Stanovení hranic systému 

Hranice systému jsou omezeny na materiálové toky OEEZ resp. m-OEEZ v roce 2010 v České republice 

a materiálové toky prvků a látek na ně vázaných v rámci téhož roku, a to i přesto, že např. trh pro 

opětovné použití EEZ je zejména v zahraničí (východní Evropa, Asie, Afrika) (Polák, 2011). To samé se 

týká trhu pro sekundární suroviny a odpadní frakce z OEEZ, jako jsou plasty, neželezné kovy či desky 

plošných spojů. 

6.4.2 Výběr zboží, látek a procesů 

Zboží v této práci zastupuje OEEZ. Jak již bylo výše napsáno, OEEZ lze rozdělit na velmi malé, středně 

malé, střední a velké OEEZ a dále dle skupin OEEZ dle přílohy č. 7 zákona o odpadech. Z hlediska 

obsahu prvků a materiálů je výhodnější rozdělit OEEZ dle „zpracovatelských“ či materiálově 

podobných skupin  OEEZ, jak například ukazuje Huisman et al. (2007), viz Příloha 2. Mezi hlavní 

látkové skupiny, které jsou obsaženy v OEEZ, patří železo a ocel, neželezné kovy (Al, Cu), plasty, sklo, 

vzácné kovy (Ag, Au, Pd) a nebezpečné složky (olověné CRT sklo, baterie a akumulátory, luminofor, 

kondenzátory s obsahem polychlorovaných bifenylů, freony, rtuťové spínače, zpomalovače hoření 

v plastech, atd.). Namodelovat toky by bylo možné pro desítky materiálů obsažených v OEEZ (viz 

Příloha 6), nicméně v této práci není ma takto rozsáhlou analýzu prostor. 

V rámci výše popsaného systému MFA budou sledovány tyto materiály: 

• OEEZ dle hmotnostních intervalů (vm-OEEZ, sm-OEEZ, s-OEEZ, v-OEEZ) 

• EoL mobilní telefony 

• Au v EoL mobilních telefonech 

Pro vytvoření systému toků materiálů bylo vybráno celkem 12 procesů (viz Obrázek 6), a to vznik 

OEEZ, komplementární recyklace OEEZ, zpětný odběr elektrozařízení, netříděný sběr OEEZ ve 

směsném komunálním odpadu, netříděný sběr OEEZ v objemném odpadu, zpracování OEEZ (pre-

treatment), opětovné použití EEZ, skládkování, spalování a materiálové využití OEEZ a odpadních 

frakcí pocházejících ze zpracování OEEZ. Procesy analýzy materiálových toků OEEZ popisuje  

Tabulka 9.  Pro vytvoření systému toků EoL mobilních telefonů bylo vybráno celkem 13 procesů a 21 

toků (viz Obrázek 7) a pro vytvoření systému toku Au v rámci toku EoL mobilních telefonů bylo 

modelováno celkem 17 procesů a 28 toků (viz Obrázek 8). Procesy analýzy materiálových toků EoL 

mobilních telefonů popisuje Tabulka 10. 
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Obrázek 6 – Hranice systému a výběr procesů MFA OEEZ resp. m-OEEZ pro rok 2010 
 

 

Obrázek 7 - Hranice systému a výběr procesů MFA EoL mobilních telefonů pro rok 2010 
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Obrázek 8 - Hranice systému a výběr procesů SFA (Au) v EoL mobilních telefonech pro rok 2010 
 

Tabulka 9 – Popis procesů v analýze materiálových toků OEEZ 

Proces Popis 

Vznik OEEZ Výpočet teoretického vzniku OEEZ metodou "Consumption and Use" 

Zpětný odběr EEZ 
Oficiální sběr OEEZ hlášený Ministerstvu životního prostředí, sběr zejména tzv. 
kolektivními systémy 

Komplementární 
recyklace OEEZ 

Sběr OEEZ zejména zpracovateli, který není oficiálně evidován a započítáván 
MŽP do cíle sběru OEEZ  

Směsný komunální 
odpad OEEZ, které skončí ve zbytkovém směsném komunálním odpadu 

Objemný odpad OEEZ, které skončí v objemném odpadu 

Neidentifikováno 
Toky OEEZ, které nebyly identifikovány. Může se jednat např. o export OEEZ 
nebo o tok OEEZ v "kovošrotech" či "sběrných surovinách" 

Zpracovatel Zpracovatel OEEZ 

Opětovné použití Opětovné použití OEEZ jako celku 

Materiálové využití 
Materiál vstupuje do procesu využití, ve kterém dochází vždy k určitým ztrátám 
materiálu 

Energetické využití Využití materiálu energeticky (např. výroba tepla či elektrické energie) 

Spalování Spálení materiálu bez využití energie 

Skládkování Skládkování materiálu 
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Tabulka 10 - Popis procesů v analýze materiálových toků EoL mobilních telefonů 

Proces Popis 

Vyřazení mobilního telefonu Vyřazení mobilního telefonu (funkčního i nefunkčního) 

2. použití v domácnosti Použití vyřazeného telefonu dalším členem domácnosti 

2. použití mimo domácnost Použití vyřazeného telefonu mimo domácnosti 

Prodej/bazar Prodej mobilního telefonu  

Maloobchodní síť Odevzdání mobilního telefonu k recyklaci (prodejci) 

Sběrný dvůr Odevzdání mobilního telefonu k recyklaci (na sběrném dvoře) 

Specializovaná firma Odevzdání mobilního telefonu k recyklaci (např. přímo zpracovateli) 

Směsný komunální odpad Vyhození mobilního telefonu do směsného komunálního odpadu 

Zpracovatel Separace mobilního telefonu na materiálové frakce 

Manuální demontáž Manuální demontáž a separace na jednotlivé materiálové frakce 

Mechanická demontáž Strojové drcení a separace na jednotlivé materiálové frakce 

Pyrometalurgie Hutní zpracování separovaných kovů 

Opětovné použití Opětovné použití odpadních mobilních telefonů 

Ztracené materiály Ztráta materiálů např. nepřesnou separací 

Materiálové využití Využití materiálů 

Spalovna Spalování směsného komunálního odpadu 

Skládka Skládkování směsného komunálního odpadu 

 

6.5 Stanovení toků a zásob 

6.5.1 Stanovení hmotnostních toků 

Hmotnostní toky se vždy vztahují k jednotlivým procesům. Stanovení toků v procesu vzniku OEEZ je 

součástí této práce a metodicky se této problematice věnuje kapitola 4. 

Co se týká stanovení hmotnostních toků procesu zpětného odběru, pak je možné data získat 

z výročních zpráv jednotlivých kolektivních systémů, které tato data obvykle zveřejňují na svých 

webových stránkách, nebo v agregované formě dat Ministerstva životního prostředí (MŽP). Druhá 

možnost je určitě lepší, jelikož data z MŽP obsahují i hlášení tzv. individuálně plnících osob 

(společností, které nejsou sdruženy v KS), nicméně dostupnost dat je komplikovaná, jelikož MŽP tato 

data na svých webových stránkách nezveřejňuje. 

Tabulka 11 shrnuje zpětný odběr OEEZ za rok 2010 včetně odděleného sběru členěný dle přílohy č. 

7 zákona o odpadech (MŽP, 2012). Tyto toky lze označit za oficiální, jelikož toto množství MŽP 

reportuje Evropské komisi. Toto množství rozhoduje, zda ČR plní cíl sběru OEEZ. 

Tabulka 11 – Oficiální toky OEEZ za rok 2010 v ČR členěné dle přílohy č. 7 zákona o odpadech  

Skupina Rok Uvedeno na 
trh (t) 

Zpětný 
odběr (t) 

Oddělený 
sběr (t) 

Celkem (t) 

Velké domácí spotřebiče 2010 71 179,20 22 687,10 38,40 22 725,50 
Malé domácí spotřebiče 2010 13 357,60 4 206,80 3,40 4 210,20 
Informační a telekomunikační 
technologie 

2010 34 042,50 11 590,00 195,30 11 785,30 

Spotřebitelská zařízení 2010 17 297,10 11 626,40 304,40 11 930,80 
Osvětlovací zařízení 2010 9 486,30 1 085,30 5,40 1 090,70 
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Elektrické a elektronické nástroje 2010 13 172,00 529,80 229,40 759,20 
Hračky, vybavení pro volný čas 
a sporty 

2010 2 845,90 194,70 40,90 235,60 

Lékařské přístroje 2010 1 317,20 85,10 5,10 90,20 
Přístroje pro monitorování 
a kontrolu 

2010 2 742,50 65,70 42,70 108,40 

Výdejní automaty 2010 623,00 47,70 5,40 53,10 
Celkem   166 063,30 52 118,60 870,40 52 989,00 

Zdroj: MŽP (2012) 

Oficiální toky OEEZ v ČR za roky 2006-2009 (Elektrowin, 2010; Špůr, 2009) jsou obsahem tabulek, viz 

Příloha 7. 

Nicméně dle kontrolní komunikace s Ministerstvem životního prostředí byla v roce 2013 poskytnuta 

mírně odlišná data (MŽP, 2013), což svědčí o relativně pomalých kontrolních mechanismech státní 

správy a obecně o relativitě úplnosti a pravdivosti poskytovaných dat. Jedná se o skupinu Informační 

technologie a telekomunikace, kde množství EEZ uvedených na trh je o téměř 14 tisíc tun vyšší, tedy 

celkové množství uvedených EEZ na trh v roce 2010 v ČR bylo okolo 180 tisíc tun. 

Stanovení toků OEEZ v SKO a OO je součástí této práce a metodicky se této problematice věnuje 

kapitola 5. 

6.5.2 Stanovení koncentrací vybraných materiálů 

V odborné literatuře existuje celá řada zdrojů o materiálovém složení OEEZ ať už na úrovni 

jednotlivých EEZ nebo výrobkových či zpracovatelských skupin OEEZ či jednotlivých frakcí, jako jsou 

kabely, desky plošných spojů, plasty či neželezné kovy. Dimitrakakis et al. (2009) určili materiálové 

složení m-OEEZ, které bylo vytříděno z SKO. Martinho et al. (2012) vzorkovali více než 3400 různých 

EEZ, aby určili průměrné složení plastů, přičemž m-OEEZ obsahuje až 25 druhů různých plastů. 

Průměrný obsah vybraných kovů na deskách plošných spojů pro 24 nejběžnějších EEZ uvádí Oguchi et 

al. (2012). Materiálové složení 21 nejvýznamnějších EEZ s důrazem na obsah kovů uvádí Oguchi et al. 

(2011). Další materiálová složení zejména m-OEEZ lze najít v několika dalších publikacích (Bigum et 

al., 2011; Crowe et al., 2003; Cui a Forssberg, 2003; Hagelüken a Corti, 2010; Hischier et al., 2005; 

Chancerel a Rotter, 2009; Chancerel, 2010; Müller a Widmer, 2010; Salhofer a Tesar, 2011; Salhofer 

et al., 2008; Wager et al., 2011), nicméně asi nejkomplexnější materiálové složení dle sběrných 

skupin (viz Příloha 2) uvádí Huisman et al. (2007). Příloha 6 shrnuje koncentrace vybraných látek 

a prvků (mg/kg OEEZ), které by bylo možné použít pro materiálové toky OEEZ v této práci. Nicméně 

jak je uvedeno výše, MFA či v tomto případě SFA bude demonstrována pouze na vybraném kovu (Au) 

a vybraném EEZ (mobilním telefonu). 

6.5.3 Stanovení transfer koeficientů pro zboží a látky 

Pro proces vzniku OEEZ není třeba stanovovat transfer koeficienty, jelikož v systému MFA budou 

známy hmotnostní toky vystupující z procesu vzniku OEEZ (oddělený sběr, zpětný odběr, SKO, OO 

a doplněk do 100% vzniku OEEZ bude hmotnostní tok „neidentifikováno). V případě mobilních 

telefonů budou data získána z reprezentativního průzkumu ohledně nakládání s OEEZ (Markent, 

2010b). Transfer koeficienty OEEZ v procesu SKO a OO budou zjištěny ze statistiky nakládání s SKO 

a OO pro rok 2010 (CENIA, 2013). Transfer koeficienty v procesu „zpracovatel“ pro zboží (OEEZ) 

budou určeny z analýzy ročních hlášení zpracovatelů v kolektivním systému Retela za roky 2008-2011 
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(RETELA, 2012). V případě SFA jednotlivých prvků (Au) budou použity transfer koeficienty z odborné 

literatury dle typu zpracování, kdy při drcení desek plošných spojů dochází k významným ztrátám 

drahých kovů (Chancerel, 2010; Chancerel et al., 2010, 2009). 

6.6 Nejistoty a předpoklady 

Jak dokládá Brunner a Rechberger (2004), často jedinými dostupnými daty jsou jednotlivá měření, 

rozhovory či historické zdroje. V takových případech je třeba nejistoty „hrubě odhadnout“ analýzou 

zdroje dat. V případě systému analýzy materiálových toků OEEZ byly nejistoty odhadnuty či 

vypočteny pro materiálové toky objemného odpadu, směsného komunálního odpadu, vzniku OEEZ, 

zpětného odběru, komplementární recyklace a opětovného použití. V případě materiálových toků OO 

a SKO byla použita nejistota rovnající se spočítanému intervalu spolehlivosti. Zde byl učiněn 

předpoklad, že daný interval spolehlivosti lze použít pro celou ČR přesto, že vychází z měření na 

daných lokalitách (viz kapitola 5). Odhad nejistot vstupních dat do výpočtu metodou „Consumption 

and Use“ ukazuje Tabulka 12. Pro zpětný odběr, komplementární recyklaci a opětovné použití byl 

učiněn odborný odhad nejistot. Pro kombinaci nejistot byla použita metoda propagace chyb (Brunner 

a Rechberger, 2004). Nejistota u ostatních materiálových toků byla dopočítána softwarem STAN, 

který byl použit pro znázornění MFA (Cencic a Rechberger, 2008). 

Tabulka 12 – Odhady nejistot vstupních dat v metodě „Consumption and Use“ 

 
Relativní nejistoty (+/- %) 

Zdroj dat 
Vybavenost EEZ 

domácností 
Průměrná 

hmotnost EEZ 
Průměrná 

životnost EEZ 

Průzkum agentury Médea, MML 4   -  - 

Průzkum agentury Markent 2,8   -  - 

Český statistický úřad 3   -  - 

Kolektivní systém RETELA 10 10 a 15* 10 

Kolektivní systém REMA Systém 10 10 a 15* 10 

Kolektivní systém Elektrowin 10 10 a 15* 10 

Chancerel (2010)  - 10 a 15* 10 

Elektroworld, Alza, Heuréka  - 10 a 15*  - 

* 10% pro EEZ s hmotností nad 3 kg, 15% pro 
EEZ s hmotností pod 3 kg        
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7 Metody environmentálního hodnocení materiálových toků 

Aby bylo možné materiálové toky hodnotit a interpretovat, je třeba převést hmotnostní toky 

materiálů na environmentální dopady. Brunner a Rechberger (2004) popisují osm základních 

hodnotících metod, mezi nimiž zmiňují metodu ekologického batohu (Schmidt-Bleek, 1997) a metodu 

posuzování životního cyklu čili LCA.  

7.1 Přímé environmentální hodnocení metodou posuzování životního cyklu 

Hodnocení životního cyklu (Life Cycle Assessment – dále jen LCA) je metoda porovnávání 

environmentálních dopadů produktů, ať již hmatatelných výrobků či služeb, s ohledem na celý jejich 

životní cyklus, tak zvaně od kolébky do hrobu (Kočí, 2009). Jedná se o systémovou perspektivu, 

nikoliv o úzce zaměřené hledisko. Přístup LCA je stejně jako u MFA iterativní, tedy informace zjištěné 

během rozpracovávání studie mohou ovlivnit vstupní předpoklady a ty následně opět další průběh 

analýzy. 

Metodologie LCA se uplatňuje ve studiích s užším zaměřením, např. v popisu jednoho konkrétního 

parametru (např. energie) v průběhu celého životního cyklu, nebo na zkoumání dopadů na životní 

prostředí, které vznikají jen v některých vybraných stádiích životního cyklu. V tomto případě se 

nejedná o klasickou studii LCA, jde pouze o využití metody LCA, která je také někdy nazývána jako 

zúžená LCA (streamlined LCA), jelikož nezahrnuje celý životní cyklus výrobku.  

Klasické hodnocení LCA obsahuje celý životní cyklus výrobku, procesu nebo činnosti, zahrnuje těžbu 

a zpracování surovin, výrobu, dopravu a distribuci, užití, opětné užití, údržbu, recyklaci a konečné 

odstranění. Porovnáním s tradiční LCA, která je zaměřena na určitý produkt, a někdy je 

pojmenovávána také „od kolébky do hrobu“ (cradle to grave), je hodnocení environmentálního 

dopadu OEEZ zaměřeno na „od hrobu ke kolébce“ (grave to cradle). Tedy, počátek výpočtů leží někde 

jinde a ve své podstatě ignoruje předchozí fáze života daného výrobku. Tento startovní bod ilustruje 

následující Obrázek 9.  

 

Obrázek 9 - Hodnocení environmentálního dopadu OEEZ „od hrobu ke kolébce“  
(Zdroj: upraveno dle Huismana et al. (2007)) 
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Životní cyklus výrobku či konkrétně EEZ se často rozděluje do čtyř hlavních fází - těžba  a úprava 

materiálů, výroba, užívání a odstranění.  Ve většině případů mají EEZ největší dopad na životní 

prostředí ve fázi výroby a užívání (Bevilacqua et al., 2010; Huisman, 2003; Nokia, 2005) a fáze 

odstranění by se mohla zdát jako marginální. Nicméně kvalitní recyklací lze ušetřit asi 16% 

z celkových dopadů spotřební elektroniky jako je např. videorekordér (Huisman, 2003) nebo až 50% 

z fáze výroby v případě telekomunikační sítě pro mobilní telefony (Scharnhorst et al., 2006). LCA se 

tedy využívá nejen pro zlepšení eko-designových vlastností konkrétních EEZ (Bevilacqua et al., 2010; 

Welz et al., 2011), ale také v odpadovém hospodářství pro porovnávání různých procesů či scénářů 

v rámci nakládání s OEEZ (Dodbiba et al., 2008; Johansson a Björklund, 2010) . Konkrétně například 

dopady dopravy OEEZ na životní prostředí se zabývali Barba-Gutiérrez et al. (2008) a Salhofer et al. 

(2007) a environmentální dopady celého systému zpětného odběru EEZ ve Švýcarsku zkoumali 

Hischier et al.(2005) a Wager et al. (2011).  

Hlavními fázemi LCA (tzv. struktura LCA) jsou definice cílů a rozsahu, inventarizace, hodnocení 

dopadů a interpretace (Kočí, 2009). Definice cílů a rozsahu (Goal Definition and Scoping) slouží 

k definování, jak velká část životního cyklu produktu bude zahrnuta do hodnocení a k čemu bude 

hodnocení sloužit. Jsou zde popsána kritéria sloužící k porovnávání systémů a zvolený časový 

horizont. Součástí inventarizace (Inventory Analysis) je popis materiálových a energetických toků 

v rámci produktového systému a především jeho interakce s okolím, spotřebované suroviny a emise 

do prostředí. Jsou zde popsány všechny významné procesy a vedlejší toky energie a materiálů. 

Podklady zjištěné z inventarizace slouží k hodnocení dopadů (Impact Assessment). Jsou zde 

vypočítávány výsledky indikátorů všech dopadových kategorií, je vzájemně zhodnocena významnost 

každé dopadové kategorie normalizací a případně i vážením. Výsledkem hodnocení dopadů bývá 

tabelární souhrn všech dopadů. Interpretace životního cyklu zahrnuje kritické přezkoumání, zjištění 

citlivosti dat a prezentaci výsledků.  

7.1.1 Definice cílů a rozsahu 

Důvodem k vypracování zjednodušené LCA analýzy je determinace kvantifikovaných 

environmentálních přínosů systému sběru a recyklace OEEZ oproti „nesběru a nerecyklaci“, tzn. že by 

OEEZ končila v netříděném směsném komunálním odpadu, tedy na skládkách a ve spalovnách. Dále 

porovnat mezi sebou jednotlivé fáze systému zpětného odběru, jako jsou sběr a svoz, zpracování 

(drcení a separace materiálu) a finální zpracování (např. výroba železa z železné frakce OEEZ). 

Výhodou tohoto přístupu oproti nepřímému environmentálnímu hodnocení (viz kapitola 7.2) je 

zejména to, že do analýzy vstupují reálná data získaná v tomto případě zejména z kolektivního 

systému RETELA a od jeho obchodních partnerů. Nevýhodou potom je značné zjednodušení celého 

systému a nemožnost determinovat dopady přímo m-OEEZ, ale pouze OEEZ jako celku (v praxi se 

sbírá m-OEEZ ve většině případů s ostatními OEEZ a je velmi složité alokovat dopady pouze m-OEEZ). 

Naproti tomu nepřímé environmentální hodnocení dovoluje určit dopady m-OEEZ a porovnat je 

s dopady ostatních OEEZ.  

Dalším zcela zásadním zjednodušením je fakt, že neexistují nebo v době zpracování této práce nebyly 

dostupné již namodelované LCA procesy zejména ve vztahu ke zpracování (pre-treatment) 

jednotlivých odpadních frakcí pocházejících z OEEZ. Takových frakcí existuje totiž až 275 (Gabriel, 

2013) a zpracování všech těchto procesů je zcela mimo rozsah této práce. 
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7.1.1.1 Funkce, funkční jednotka, referenční tok, hranice systému 

Funkcí systému (či „ funkcí produktu OEEZ“) se rozumí zbavení se nepotřebné věci, tedy OEEZ. Za 

funkční jednotkou byla zvolena 1 tuna OEEZ a referenčním tokem množství sebraného 

a zpracovaného OEEZ za roky 2008-2011 v rámci KS RETELA, což bylo přibližně 19 500 tun OEEZ. 

Referenční tok pro jednotlivé scénáře (recyklace, skládka, spalovna, případně kombinace skládky 

a spalovny) jsou stejně velké.  

Hranice systému a výběr procesů jsou totožné jako u analýzy materiálových toků. Tyto hranice nelze 

omezit pouze na ČR, jelikož značná část materiálových frakcí je zpracovávána v zahraničí a to i mimo 

Evropu (zejména plasty v Číně). Hranice systému zpětného odběru EEZ ukazuje Obrázek 10, což je 

zjednodušené schéma propojení všech procesů a toků, které detailně zobrazuje Příloha 8. Hranice 

systému „nesběru“ OEEZ zobrazuje Obrázek 11. 

 

Obrázek 10 - Hranice systému zpětného odběru EEZ v LCA 
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Obrázek 11 - Hranice systému „nesběru“ OEEZ 
 

7.1.1.2 Předpoklady a omezení 

V oblasti svozu, sběru a zejména zpracování existuje velká řada procesů. Lze říci, co materiálová 

frakce, to samostatný proces s konkrétními dopady (případně úspory) na životní prostředí. Takových 

materiálových frakcí může být až 275 (Gabriel, 2013). Takové množství procesů nelze reálně zahrnout 

do jedné studie, proto je třeba učinit některé předpoklady, které jsou v souladu s metodikami MFA 

a LCA. Tabulka 13 uvádí hlavní předpoklady použité při posuzování dopadů daných scénářů na životní 

prostředí. 

Tabulka 13 – Předpoklady použité pro posouzení dopadů na životní prostředí v případě KS RETELA 

Proces Data, předpoklady a poznámky 

Doprava OEEZ z domácností 
na místo zpětného odběru 
(MZO) 

• Místo zpětného odběru je reprezentováno nejčastějším 
typem – sběrným dvorem 

• Průměrná vzdálenost domácnost - MZO je 3 138 m (Markent, 
2010b) 

• Průměrná hmotnost jednoho kusu OEEZ vážená 
procentuálním zastoupením jednotlivých skupin OEEZ ve 
sběru KS Retela v letech 2008-2011 je 6,08 kg, přičemž 
průměrné hmotnosti jednotlivých skupin OEEZ byly převzaty 
dle Huismana et al. (2007) 

• Počet kusů na jeden odvoz na MZO jsou 4 kusy (vlastní 
předpoklad) 

• Doprava 129 km/t: osobní automobil 
Doprava z MZO ke 
zpracovateli 

• Ze sběrných dvorů  47 km/t (Iveco Eurocargo, kapacita 5 t, 
spotřeba nafty 9l/t) 

• Z ostatních MZO (obchody, školy,…) 147 km/t (Iveco Daily, 
kapacita 2,5 t, spotřeba nafty 21,9l/t)  

MZO • Environmentální zátěž lze zanedbat, jedná se pouze 
o dočasné skladování 

Zpracování OEEZ a separace • Spotřeba elektrické energie manuální demontáže 
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na jednotlivé materiály 30,6 kWh/t, mechanického zpracování 41,3 kWh/t  
• Spotřeba tepla 0,21 GJ/t 
• Spotřeba pitné vody 0,31 m3 /t 
• Spotřeba nafty 4,9l/t (vysokozdvižný vozík) 
• Spotřeba benzínu 1,99 l/t (osobní auto) 
• Podíl manuální demontáže resp. mechanického zpracování je 

64% resp. 36 % 
• Emise do ovzduší (Bigum et al., 2011) 

Desky plošných spojů • 30% recyklace mědi v hutích, 40% energetické využití plastů, 
30% keramika - spálení bez využití energie (WEEE Forum, 
2013) 

• Doprava: vzdálenost ke konečnému zpracovateli 272 km, 
nákladní automobil (19 km/t) 

Kabely • 30% výroba sekundární mědi v hutích, energetické využití 
70% plastů (PVC) (WEEE Forum, 2013) 

• Kabelový drtič 66 kWh/t 
• Doprava: Nákladní automobil 

Mix neželezné kovy a plasty • 25% neželezné kovy, 75 % plastů (WEEE Forum, 2013) 
• 25% výroba sekundární mědi v hutích, 75% plastů 

energetické využití 
• Složení plastů dle Dimitrakakis et al. (2009)  
• Doprava: Nákladní automobil 

 
Nebezpečné odpady • 92% veškerého odpadu je CRT sklo, proto byl učiněn 

zjednodušený předpoklad, že veškeré nebezpečné odpady 
jsou CRT sklo 

• 47,6% recyklace CRT skla 
• 36,4% skládkování CRT skla 
• 16,0% uložení CRT skla na skládku jako technologický 

materiál na zajištění skládky – náhrada štěrku 
• Doprava: recyklace 550 km, skládka 40 km, uložení jako 

technologický materiál, nákladní automobil 
 

Neželezné kovy • Výroba sekundární mědi v hutích 
• Doprava: 350 km, typ dopravy nákladní automobil 

OEEZ jako celek • Bez dopadů, pouze vystupuje ze systému 
Plasty • Složení zjednodušeno dle Dimitrakakis et al. (2009) – 40% 

ABS, 30% PP, 20% PS, 10% ostatní (bráno jako PE granulát) 
• Energetické využití plastů 12,7% - průměrná spalovna v EU-

27 
• Skládkování plastů 2,3% 

• Recyklace 85% – Čína – předpoklad proces jako v Evropě 
• Doprava : Energetické využití 200 km, Skládkování 128 km, 

Recyklace 860km, nákladní automobil + 17 935 km lodní 
přeprava 

Rezidua • 42,5% energetické využití 
• 57,5% skládkování 
• Složení jako SKO 
• Doprava: Nákladní automobil 

Sklo • 88,8% recyklace jako bílé sklo 
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• 11,2% skládkování 
• Doprava: Nákladní automobil 

Mix železné a neželezné 
kovy 

• Ocel a železo 56,3% 
• Hliník 14,1% 
• Měď 32,6% 
• Hliník a měď jako výroba sekundární mědi 
• Ocel a železo jako výroba sekundárního železa 
• Doprava: 250 km železo a ocel, 350 km hliník a měď, typ 

dopravy nákladní automobil 
Ostatní • 44,7% energetické využití 

• 55,3% skládka 
• Složení jako SKO 
• Doprava: nákladní automobil 

 

7.1.2 Inventarizace 

Ve fázi inventarizace dochází ke sběru potřebných dat. Ke každému procesu, který je zahrnutý do 

modelování dopadů na životní prostředí je třeba znát všechny vstupy i výstupy – elementární toky 

materiálů, energií, emisí. V našem případě byly podkladem pro inventarizaci analyzovány zejména 

dokumenty jako roční hlášení zpracovatelů OEEZ od roku 2008 do roku 2011 tak, aby byly 

identifikovány nejdůležitější procesy. Také byli osloveni 2 největší zpracovatelé OEEZ (tvořící asi 65% 

hmotnostních sběru a zpracování OEEZ) v rámci systému KS RETELA s žádostí o poskytnutí 

konkrétních dat k procesům svozu a zpracování OEEZ, viz Tabulka 13. 

I přesto, že namodelováním vybraných procesů došlo ke značenému zjednodušení reálné situace, 

není prakticky možné získat všechna vstupní i výstupní data pro dané procesy. Zejména pro finální 

technologie, jako je recyklace železa, mědi, atd. či pro finální technologie odstranění odpadu 

(skládka, spalovna) byly využity již namodelované procesy z LCA databáze Ecoinvent za pomoci LCA 

softwaru GABi. 

7.1.3 Hodnocení dopadů 

V této fázi dochází k převedení množství celkových elementárních toků na hodnoty jiných veličin 

vystihující míru zasažení jednotlivých problémů životního prostředí, jako je např. globální oteplování, 

acidifikace (okyselování), atd. Pro popis kategorií dopadu se užívají indikátory kategorií dopadu, které 

jsou dvojího druhu: midpointové a endpointové. V této studii byly vybrány midpointové indikátory 

metodiky CML 2001, zejména z důvodu častého použití těchto indikátorů a metodiky ve srovnatelné 

odborné literatuře (Hischier et al., 2005; Huisman et al., 2007; Wager et al., 2011). Např. typickým 

midpointovým indikátorem je vyjadřování míry účinku skleníkových plynů na kategorii dopadu 

globální oteplování pomocí schopnosti zadržovat energii v atmosféře (Kočí, 2009). Endpointem by 

pak mohl být indikátor zvyšování hladiny oceánu. Tabulka 14 uvádí indikátory vybraných kategorií 

dopadu v rámci této práce. 
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Tabulka 14 - Indikátory vybraných kategorií dopadu, jejich jednotky a použitá metodika LCIA 

Indikátor Jednotka Metodika LCIA 

Úbytek abiotických surovin  kg Sb eq. Verze listopad/2010, CML 2001 
Globální oteplování (GWP 100) kg CO2 eq. Verze listopad/2010, CML 2001 
Úbytek stratosférického ozónu (ODP)  kg CFC-11 eq. Verze listopad/2010, CML 2001 
Humánní toxicita  kg 1,4 DB eq. Verze listopad/2010, CML 2001 
Ekotoxicita sladkých vod kg 1,4 DCB eq. Verze listopad/2010, CML 2001 
Ekotoxicita mořských vod kg 1,4 DCB eq. Verze listopad/2010, CML 2001 
Terestrická ekotoxicita  kg 1,4 DCB eq. Verze listopad/2010, CML 2001 
Fotochemická oxidace  kg C2H4 eq. Verze listopad/2010, CML 2001 
Acidifikace  kg SO2 eq. Verze listopad/2010, CML 2001 
Eutrofizace kg PO4

3- eq. Verze listopad/2010, CML 2001 
 

7.1.4 Interpretace 

Interpretace je čtvrtá část metodiky posuzování dopadů na životní prostředí a bude součástí kapitoly 

8 Výsledky a diskuze. 

7.2 Nepřímé environmentální hodnocení na základě LCA 

V některých případech lze hodnotit materiálové toky na základě předpokladu přenositelnosti dat (tzv. 

proxy data) z jednoho systému na druhý (Brunner a Rechberger, 2004). V případě OEEZ a použití LCA 

metody může být příkladem např. výzkum o environmentálních přínosech sběru a recyklace 

elektrických a elektronických hraček (Sole et al., 2012). Vždy je nutné důkladně zvážit, zda je možné 

proxy data v konkrétním příkladě využít. V našem případě se jedná o využití proxy dat převzatých ze 

studie Huismana et al. (2007), která stanovuje vedle ekonomických a sociálních dopadů nakládání 

s OEEZ v Evropě zejména průměrné environmentální parametry systému sběru, svozu, recyklace 

a odstranění OEEZ na základě rozsáhlého a detailního hodnocení založeného na metodice LCA. 

V rámci inventarizační fáze bylo hodnoceno 65 různých materiálů pocházejících ze zpracování OEEZ 

a použito 117 procesů. Pro jednotlivé materiálové skupiny OEEZ (viz Příloha 2) jsou určeny následující 

kategorie environmentálních dopadů, viz Tabulka 15. Pokud jsou známé podíly materiálových skupin 

OEEZ v procesu materiálové využití a procesu skládka (výsledky z MFA), je možné spočítat 

environmentální dopady. Popis a vysvětlení jednotlivých kategorií dopadu lze najít např. v (Kočí, 

2009). V každém případě je třeba učinit některé zjednodušující předpoklady týkající se podílů 

sběrných skupin OEEZ v procesu skládka (skládkování OEEZ) a v procesu materiálové využití 

(recyklace OEEZ). V procesu skládka se předpokládá, že podíly sběrných skupin OEEZ se rovnají 

průměrným podílům zjištěných rozborem SKO v této práci (viz výsledky kapitola 8.3), a podíly 

sběrných skupin v procesu materiálové využití budou určeny ze vzorkování OEEZ kolektivních 

systémů Elektrowin a Asekol pro rok 2010 (Elektrowin, 2011; Asekol, 2011). 

Tabulka 15 – Kategorie environmentálních dopadů nepřímého hodnocení 

Indikátor Jednotka Metoda 

Ekoindikátor 99 H/A v203 Ekobody Eco-indicator 99 
Lidské zdraví (end-point) Ekobody Eco-indicator 99 
Kvalita ekosystémů (end-point) Ekobody Eco-indicator 99 
Úbytek surovin (end-point) Ekobody Eco-indicator 99 
Kumulativní energetická zátěž MJ eq. CEDv 103 
Úbytek abiotických surovin (mid-point) kg Sb eq. CML2 v203 
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Globální oteplování (GWP 100) (mid-point) kg CO2 eq. CML2 v203 
Úbytek stratosférického ozónu (ODP) (mid-point) kg CFC-11 eq. CML2 v203 
Humánní toxicita (mid-point) kg 1,4 DCB eq. CML2 v203 
Ekotoxicita sladkých vod (mid-point) kg 1,4 DCB eq. CML2 v203 
Ekotoxicita mořských vod (mid-point) kg 1,4 DCB eq. CML2 v203 
Terestrická ekotoxicita (mid-point) kg 1,4 DCB eq. CML2 v203 
Fotochemická oxidace (mid-point) kg C2H4 eq. CML2 v203 
Acidifikace (mid-point) kg SO2 eq. CML2 v203 
Eutrofizace (mid-point) kg PO4

3- eq. CML2 v203 
Zdroj: upraveno dle Huismana et al. (2007) 

Výše zmíněné environmentální dopady jsou určené pro materiálové skupiny OEEZ a pro scénář 
„standardní recyklace“ (viz Tabulka 16), zahrnující sběr, svoz a následné zpracování všech materiálů 
až po jejich využití či odstranění a scénář, že všechen OEEZ skončí na skládce, tedy nejhorší 
environmentální variantě (viz Tabulka 17).  
Hlavním argumentem pro možnost využití těchto dat je skutečnost, že větší část finálního využití 

materiálů probíhá na evropském, někdy i globálním trhu. A právě technologie finálního využívání 

materiálů (produkce sekundárního železa, hliníku a mědi) mají největší dopady na životní prostředí 

v rámci celého systému sběru, zpracování, využití a odstranění OEEZ, přičemž procesy sběru, svozu 

a zpracování (demontáž a třídění materiálů) OEEZ mají marginální dopad (méně než 5%) na životní 

prostředí (Hischier et al., 2005; Wager et al., 2011). Nepřímé environmentální hodnocení lze vyjádřit 

jako rozdíl environmentálních dopadů recyklace a environmentálních dopadů skládkování OEEZ, viz 

níže: 

ED]^_`abc_^	deef =	7,Tdeef. EI]^_`abc_^-F
A  

           (25) 

EDhabájakláFí	deef =	7�Tdeef. EIhabájakláFí�F
A  

           (26) 

Nepřímé environmentální hodnocení OEEZ = ED recyklace OEEZ - ED skládkování OEEZ 

           (27) 

Vysvětlivky: 

ED – environmentální dopad recyklace nebo skládkování OEEZ  

T OEEZ – materiálový tok OEEZ v kg 

EI – environmentální indikátor recyklace nebo skládkování 1 kg OEEZ 

i až n – sběrné skupiny OEEZ (viz Příloha 2)  
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Tabulka 16 - Environmentální dopady standardní recyklace 1 kg OEEZ dle sběrných skupin  

 

Zdroj: upraveno dle Huismana et al. (2007) 
 
Tabulka 17 - Environmentální dopady skládkování 1kg OEEZ dle sběrných skupin 

 

Zdroj: upraveno dle Huismana et al. (2007) 
 

Indikátor Jednotka Metoda 1A,10 1B 1C 2,5A,8 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5B 6 7

Ekoindikátor 99 H/A v203 Ekobody Eco-indicator 99 -0,068031 -0,103403 -0,09566 -0,1079 -0,17422 -0,13447 -0,40158 -0,12808 -0,16873 -0,1311 -0,11319 -0,11564 -0,01855

Lidské zdraví (end-point) Ekobody Eco-indicator 99 -0,028024 -0,038743 -0,05227 -0,05263 -0,13127 -0,04642 -0,29134 -0,07636 -0,07199 -0,06891 -0,03611 -0,05375 -0,00077

Kvalita ekosystémů (end-point) Ekobody Eco-indicator 99 -0,007559 -0,008639 -0,01588 -0,00395 -0,01002 -0,01222 -0,02087 -0,01281 -0,01305 -0,003 -0,01111 -0,00814 0,012519

Úbytek surovin (end-point) Ekobody Eco-indicator 99 -0,032448 -0,056021 -0,02761 -0,05 -0,03103 -0,07577 -0,08858 -0,03941 -0,08362 -0,05936 -0,06597 -0,05538 -0,03014

Kumulativní energetická zátěž MJ eq. CEDv 103 -19,41372 -29,71545 -17,8846 -18,1816 -24,2959 -22,056 -49,5158 -20,835 -24,2194 -28,6664 -18,9375 -19,4072 -14,993

Úbytek abiotických surovin (mid-point) kg Sb eq. CML2 v203 -0,011523 -0,01623 -0,01144 -0,00947 -0,0136 -0,01154 -0,02244 -0,01108 -0,01237 -0,01435 -0,00972 -0,01075 -0,00866

Globální oteplování (GWP 100) (end-point) kg CO2 eq. CML2 v203 -0,711836 -0,656021 -0,58383 0,294737 -0,47971 -0,87031 -1,50984 -0,55419 -0,91076 -1,02968 -1,07639 -0,1987 0,638331

Úbytek stratosférického ozónu (ODP) (end-point) kg CFC-11 eq. CML2 v203 -1,47E-07 0,000128 0 0 0 0 0 0 0 0 4,79E-08 0 0

Humánní toxicita (end-point) kg 1,4 DB eq. CML2 v203 -0,837574 -1,696335 -0,70414 9,026316 4,023866 0,094881 0,61811 1,034483 0,904387 0,327562 -2,25694 5,833876 12,21716

Ekotoxicita sladkých vod (end-point) kg 1,4 DB eq. CML2 v203 0,002397 -0,107853 0,04931 1,657895 0,649165 0,172014 5,919291 0,339901 0,23847 0,370671 -0,19444 0,952769 2,100464

Ekotoxicita mořských vod (end-point) kg 1,4 DB eq. CML2 v203 -1042,294 -1443,639 -1301,68 -154,474 -899,284 -610,717 -1745,47 -1532,51 -322,76 -1426,43 -1416,67 -605,049 519,0881

Terestrická ekotoxicita (end-point) kg 1,4 DB eq. CML2 v203 -0,005992 -0,007068 -0,01065 -0,01263 -0,00812 -0,00396 -0,0124 -0,01133 -0,00398 -0,0058 0 -0,01466 -0,00495

Fotochemická oxidace (end-point) kg C2H4 eq. CML2 v203 -0,000645 -0,000262 -0,00093 -0,00063 -0,00232 -0,00044 -0,00321 -0,00099 -0,00081 -0,00107 -0,00033 -0,00088 -0,00046

Acidifikace (end-point) kg SO2 eq. CML2 v203 -0,00483 -0,00733 -0,00858 -0,01026 -0,04535 -0,00922 -0,07067 -0,0133 -0,02025 -0,01682 -0,00576 -0,01547 -0,00386

Eutrofizace (end-point) kg PO43- eq. CML2 v203 -0,000221 -0,000524 -0,00026 -0,00021 -0,00012 -0,00035 -0,00075 -0,00035 -0,00034 -0,00043 -0,00028 -0,00046 0,000247

Indikátor Jednotka Metoda 1A,10 1B 1C 2,5A,8,9 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5B 6 7

Ekoindikátor 99 H/A v203 Ekobody Eco-indicator 99 0,019174 0,3801047 0,015779 0,044737 0,026253 0,010922 0,017717 0,022167 0,011624 0,022968 0,036111 0,07329 0,046368

Lidské zdraví (end-point) Ekobody Eco-indicator 99 0,0094027 0,371466 0,006903 0,021053 0,011933 0,005461 0,009843 0,009852 0,005999 0,010247 0,003472 0,047231 0,021638

Kvalita ekosystémů (end-point) Ekobody Eco-indicator 99 0,0062684 0,0041885 0,005523 0,020263 0,01074 0,002116 0,011614 0,009113 0,0024 0,009435 0,029861 0,022638 0,020866

Úbytek surovin (end-point) Ekobody Eco-indicator 99 0,003503 0,004712 0,002959 0,005263 0,002387 0,003413 0 0,002463 0,003375 0,003534 0,003472 0,004886 0,003864

Kumulativní energetická zátěž MJ eq. CEDv 103 1,2957227 1,7117801 1,267258 1,515789 1,341289 1,158362 0,399606 1,307882 1,235471 1,44311 1,152778 1,850163 1,449768

Úbytek abiotických surovin (mid-point) kg Sb eq. CML2 v203 0,00059 0,0007853 0,000592 0,000789 0,000716 0,000546 0,000394 0,000493 0,000562 0,000636 0,000556 0,000977 0,000618

Globální oteplování (GWP 100) (end-point) kg CO2 eq. CML2 v203 0,5372419 57,257068 0,473373 1,760526 0,911695 0,470307 1,062992 0,770936 0,538058 0,981272 0,0125 1,179153 1,857805

Úbytek stratosférického ozónu (ODP) (end-point) kg CFC-11 eq. CML2 v203 1,71E-06 0,0085079 1,97E-06 2,63E-06 0 0 0,000177 0 0 3,53E-06 1,60E-07 1,63E-05 7,73E-07

Humánní toxicita (end-point) kg 1,4 DB eq. CML2 v203 3,8530605 2,245288 3,351085 14,04737 7 1,00273 6,84252 5,849754 1,159355 3,778799 3,020833 10,42182 14,8779

Ekotoxicita sladkých vod (end-point) kg 1,4 DB eq. CML2 v203 0,6513643 0,515445 0,576923 2,389474 1,186158 0,174061 1,374016 1 0,203225 0,855477 0,402778 1,581433 2,515456

Ekotoxicita mořských vod (end-point) kg 1,4 DB eq. CML2 v203 323,41445 372,53927 286,5878 1118,947 568,2578 100,9556 854,1339 478,8177 115,4106 439,364 1284,722 755,5375 1178,053

Terestrická ekotoxicita (end-point) kg 1,4 DB eq. CML2 v203 0,0005347 0,0005236 0,00069 0,000789 0,000716 0,000273 0,035039 0,000739 0,0003 0,075371 1,263889 0,002606 0,000464

Fotochemická oxidace (end-point) kg C2H4 eq. CML2 v203 3,69E-05 0,0005236 3,94E-05 5,26E-05 4,77E-05 3,41E-05 0,000177 4,93E-05 3,75E-05 4,24E-05 3,47E-05 8,14E-05 3,86E-05

Acidifikace (end-point) kg SO2 eq. CML2 v203 0,0007375 0,0007853 0,000592 0,000789 0,000716 0,000546 0,000394 0,000739 0,000562 0,000636 0,000486 0,001303 0,00085

Eutrofizace (end-point) kg PO43- eq. CML2 v203 0,0002028 0,0002618 0,000178 0,000447 0,000263 0,000157 0,000335 0,000246 0,000169 0,000261 6,94E-05 0,000342 0,000487



58 
 

7.3 Materiálová stopa čili ekologický batoh 

Hodnocení environmentálních dopadů materiálových toků EoL mobilních telefonů je možné provést 

přímo, např. vypracováním LCA studie, což je ovšem nad rámec této práce. Proto je třeba použít 

velmi jednoduchou metodu jako je koncept materiálové stopy. 

Koncept „materiálové stopy“ či jinak „ekologického batohu“ představil ve své práci Schmidt-Bleek 

(1993) a Brunner a Rechberger (2004) ji uvádí jako jednu z možných metod hodnocení 

materiálových toků. Každý produkt nebo každá služba v sobě obsahuje „batoh“ materiálů, které 

musí být vytěženy a spotřebovány. Materiálovou stopu lze definovat jako neviditelnou 

materiálovou zátěž nebo celkový vstup přírodních zdrojů v rámci daného produktu „od kolébky do 

chvíle prodeje“ (Wuppertal Institute for Climate Environment and Energy, 2009). Materiálovou 

stopu je možné spočítat, pokud známe množství daného materiálu a jeho materiálovou intenzitu 

(faktor materiálové intenzity). Faktory materiálové intenzity jsou děleny na abiotické materiály, 

vodu a vzduch a jsou zveřejňovány Wuppertalským institutem (Wuppertal Institute for Climate 

Environment and Energy, 2013). Materiálovou stopu daného EEZ lze vyjádřit: 

MSeef =	7�FMIA. mA�F
A  

           (28) 

Vysvětlivky: 

MSEEZ – materiálová stopa daného EEZ (kg) 

FMIi – faktor materiálové intenzity látky i (kg/kg) 

mi – hmotnost dané látky i v daném EEZ (kg) 

Celková materiálová stopa se pak spočítá jako suma součinů materiálových intenzit daných látek 

a jejich hmotností.  

Materiálové stopa bude využita pro hodnocení relevance environmentálních dopadů materiálových 

toků mobilních telefonů (jako typického zástupce m-OEEZ), kdy bude srovnána materiálová stopa 

velmi malého OEEZ (mobilní telefon) a velkého OEEZ (pračka). 
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8 Výsledky a diskuse 

8.1 Odhad vzniku OEEZ  

8.1.1 Odhad vzniku OEEZ metodou „Consumption and Use“ pro rok 2010 

Jako základní metoda pro odhad vzniku OEEZ byla vybrána metoda „Consumption and Use“. 

Hlavním důvodem použití jsou relativně nízké nároky na vstupní data. Obecně je udáváno, že 

v Evropě lze koupit až 900 druhů EEZ (Huisman et al., 2012), nicméně v praxi není možné a ani 

přínosné snažit se získat vstupní data pro všechny existující EEZ a většina odhadů týkající se vzniku 

OEEZ bere v úvahu pouze několik nejvýznamnějších EEZ (viz Tabulka 4). Pro odhad vzniku OEEZ v ČR 

bylo vybráno 165 druhů EEZ. Tento výběr proběhl na základě nabídky nejvýznamnějších 

maloobchodních prodejců v ČR, jako je např. Elektroworld nebo Alza.cz. Získaná databáze byla 

srovnána s obdobnými odhady (Huisman et al., 2012, 2007; Chancerel, 2010; Markent, 2010b, 

2008, 2006; Oguchi et al., 2008; Skogesal a Kaysen, 2009) a konzultována se zástupci výrobců 

a dovozců EEZ a posléze doplněna až na 165 nejprodávanějších EEZ. Příloha 4 obsahuje názvy všech 

165 EEZ, jejich hmotnosti a vybavenosti domácností v ČR pro rok 2010 a odhad průměrné životnosti 

každého spotřebiče, tedy nutná vstupní data pro výpočet vzniku OEEZ. 

Hmotnosti jednotlivých EEZ byly převzaty z několika zdrojů - z odborné literatury (Chancerel, 2010), 

z rozhovorů se zástupci kolektivních systémů a z webových stránek několika maloobchodních 

prodejců (Elektroworld, Alza.cz, Heureka.cz). Zdrojem pro vybavenost domácností jednotlivými EEZ 

byl ČSÚ, pravidelné průzkumy trhu společnosti Médea, dále výzkum v oblasti OEEZ agentury 

Markent (Markent, 2010b) a odhady kolektivních systémů. Průměrné životnosti byly získány od 

jednotlivých kolektivních systémů, které provádějí „vzorkování“, tedy zjišťují reálné stáří 

jednotlivých OEEZ. Tabulka 18 shrnuje výsledky odhadu vzniku OEEZ u vybraných 165 

elektrospotřebičů pro rok 2010.  

Tabulka 18 – Výsledek odhadu vzniku OEEZ metodou „Consumption and Use“ pro rok 2010 

Druh EEZ Vznik OEEZ 
2010 (t) 

  Nejistota 
+/- (t) 

Vznik OEEZ 
2010 (ks) 

  Nejistota 
+/- (ks) 

Digestoř 784 93 142 630 15 362 

Elektrická topidla 546 65 45 522 4 903 

Chladnička (lednička) 4 047 481 84 317 9 081 

Klimatizace 1 132 170 37 724 5 335 

Lednička s mrazničkou 14 053 1 669 208 816 22 490 

Mikrovlnná trouba 2 889 334 236 841 24 727 

Mraznička 2 039 242 44 335 4 775 

Myčka 3 289 381 86 540 9 035 

Pračka 21 807 2 524 327 925 34 236 

Samostatná elektrická trouba 134 16 10 233 1 102 

Horkovzdušná trouba 187 22 6 566 707 

Multifunkční trouba 169 20 3 904 420 

Sporák 10 569 1 224 254 686 26 590 

Sušička 285 33 6 775 707 

Akumulátorový vysavač 375 65 312 340 44 172 
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Alarm 250 38 71 546 10 118 

Bruska nožů 38 7 47 697 6 745 

Budík 80 14 429 276 60 709 

Čistička vody 238 41 95 395 13 491 

Čistička vzduchu 712 107 90 148 12 749 

Drtička ledu 48 8 47 697 6 745 

El. otvírač konzerv 114 20 95 395 13 491 

El. varná pánev 291 50 145 602 20 591 

El. zubní kartáček 19 3 124 490 17 606 

Elektrický gril 582 87 182 003 25 739 

Elektrický nůž 46 8 109 202 15 443 

Epilátor 31 5 124 490 17 606 

Espresso 711 107 177 843 25 151 

Frapovač 15 3 59 281 8 384 

Fritovací hrnec 726 109 184 187 26 048 

Hodinky 16 3 476 973 67 454 

Hodiny 125 22 407 335 57 606 

Hodiny s rádiem (radiobudík) 138 20 184 206 19 840 

Holicí strojek 77 11 232 381 24 132 

Hrnec na vaření 273 47 109 202 15 443 

Inhalátor 124 22 82 993 11 737 

Kávovar 332 48 165 987 17 237 

Krepovací kleště 29 5 82 993 11 737 

Kuchyňská váha 193 33 429 276 60 709 

Kuchyňský kráječ 182 32 182 003 25 739 

Kuchyňský robot 797 95 147 618 15 899 

Kulma 61 9 175 280 18 878 

Lis na ovoce 201 35 72 801 10 296 

Masážní strojek 199 34 124 490 17 606 

Maso mlýnek 218 38 72 801 10 296 

Mixér 298 52 230 052 32 534 

Mlýnek na kávu 356 62 177 843 25 151 

Nabíječka baterií 52 9 238 486 33 727 

Nahřívací bota 143 25 95 395 13 491 

Odpuzovač hmyzu 191 33 95 395 13 491 

Odšťavňovač 434 65 95 733 13 539 

Ohřívače nápojů 356 62 237 124 33 534 

Osobní váhy 286 50 286 184 40 473 

Osvěžovač vzduchu 143 25 95 395 13 491 

Parní hrnec 73 13 36 401 5 148 

Pekárna na chleba 551 83 109 202 15 443 

Podlahový vysavač 2 310 266 428 353 44 483 

Ponorný ohřívač 24 4 237 124 33 534 

Popkornovač 55 9 36 401 5 148 
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Přístroj na hot-dogy 29 4 18 200 1 900 

Remoska 353 61 182 003 25 739 

Robotický vysavač 134 23 44 620 6 310 

Sendvičovač 196 34 130 678 18 481 

Sušák ručníků 191 33 95 395 13 491 

Sušička potravin 286 50 143 092 20 236 

Svářečka fólií 215 37 143 092 20 236 

Šicí stroje 934 140 207 483 29 343 

Šlehač 291 50 291 205 41 183 

Termopřikrývka 43 6 95 395 9 959 

Topinkovač 145 21 124 490 12 997 

Tyčový mixér 328 57 218 403 30 887 

Varná konvice 669 96 557 241 57 867 

Ventilátor 248 43 95 395 13 491 

Výrobník sodové vody 445 77 177 843 25 151 

Vysoušeč vlasů 156 27 429 276 60 709 

Zastřihovač 43 7 143 092 20 236 

Zvlhčovač vzduchu 157 27 143 092 20 236 

Žehlička 351 51 467 434 48 541 

Anténa domácí 46 8 153 691 21 735 

Bezdrátová sluchátka 15 3 153 691 21 735 

Bezdrátový telefon 21 4 71 546 10 118 

Bluetooth 6 1 115 268 16 301 

CRT monitor 5 680 655 320 907 33 325 

Digitální fotoaparát 53 8 365 171 37 922 

Elektronická chůva 33 6 95 395 13 491 

Externí HDD 62 11 230 537 32 603 

Fax 51 6 12 764 1 375 

GPS navigace 42 7 153 691 21 735 

Kalkulačka 42 7 537 920 76 073 

Klávesnice 485 70 519 477 54 235 

Kopírka 863 99 59 940 6 224 

Laptop (notebook) 242 35 86 125 8 944 

LCD monitor 1 163 174 292 954 41 430 

Mobilní telefon 152 22 1 088 195 113 611 

Modem 54 8 405 745 42 361 

MP3 přehrávač 13 2 253 591 27 313 

Myš 58 8 519 477 54 235 

Organizér 16 3 153 691 21 735 

Osobní počítač 4 011 464 330 020 34 455 

PDA 61 11 153 691 21 735 

Pevný telefon 110 16 173 141 18 076 

Počítačové reproduktory (2.0) 213 37 363 480 51 404 

Projektor 44 8 22 073 3 122 
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Psací stroj 369 44 81 999 8 832 

Síťové prvky 162 28 405 745 57 381 

Skartovačka 156 23 44 620 6 310 

Skener 246 43 153 691 21 735 

Sluchátka 15 3 768 456 108 676 

Tiskárna  800 93 184 430 19 255 

UPS 192 29 38 423 5 434 

USB paměť 5 1 384 228 54 338 

Vysílačka 46 8 115 268 16 301 

Web kamera 15 3 115 268 16 301 

Wi-Fi a internet připojení 45 8 156 502 22 133 

Záznamník 48 8 71 546 10 118 

Adaptér 154 27 1 536 913 217 352 

Analogový, klasický fotoaparát 94 14 188 118 19 535 

Autorádio 187 32 161 175 22 794 

CD přehrávač 1 114 161 371 395 38 775 

Čtečka paměťové karty 12 2 76 846 10 868 

Dálkový ovladač 123 21 1 338 602 189 307 

Domácí kino (reproduktory) 428 51 26 823 2 889 

DVB-T přijímač (kabelovka) 92 13 124 490 12 997 

DVD přehrávač 1 005 116 292 242 30 511 

Fotorámeček 22 4 89 240 12 620 

Hi-fi přehrávač 1 720 198 228 532 23 732 

Kapesní rádio 7 1 90 210 12 758 

LP, CD přehrávač 124 18 223 044 23 162 

Rádio  223 32 219 511 22 795 

Rádiobudík 33 6 414 967 58 685 

Radiomagnetofon přenosný  344 51 268 172 28 883 

Reproduktory 245 42 149 730 21 175 

Satelitní anténa 333 48 114 674 11 972 

Satelitní přijímač 159 23 113 454 11 845 

Televizní přijímač CRT 7 808 904 274 915 28 702 

Televizní přijímač LCD, LED 3 113 360 237 627 24 809 

Videokamera analogová 48 8 38 988 5 514 

Videokamera digitální 54 9 68 112 9 632 

Videorekordér 989 148 249 421 35 274 

Walkman (a jiné kapesní 
přehrávače) 

51 7 202 296 21 008 

Kompaktní zářivka, výbojka 43 6 448 164 46 540 

Lampy 493 72 279 120 30 062 

Lineární zářivka 58 8 348 572 36 198 

Lustry 3 444 409 279 120 30 062 

Aku šroubovák 146 21 128 371 13 331 

Elektrická sekačka na trávu 2 207 254 132 950 13 806 

Jiné elektrické nářadí 299 43 119 415 12 401 
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Pila elektrická 235 28 66 261 7 137 

Vrtačka 406 70 164 195 23 221 

Autíčko na dálkové ovládání 194 34 296 405 41 918 

Elektrická hračka plastová 682 118 2 964 046 419 179 

Elektrické hračky 86 12 247 004 25 650 

Herní konzole 363 63 234 887 33 218 

Hudební klávesy 177 31 80 576 11 395 

Joystick 121 21 296 405 41 918 

Masážní strojky 25 4 82 993 11 737 

Příslušenství k herní konzoli 35 6 234 887 33 218 

Ruční videohra 39 7 234 887 33 218 

Sportovní přístroje (např. 
rotopedy) 

1 206 143 36 913 3 976 

Horská slunce 185 28 41 086 5 810 

Teploměr tělový 10 2 481 121 68 041 

Tlakoměr 42 7 120 280 17 010 

Alkoholtester 14 3 144 756 20 472 

Meteostanice 17 3 168 882 23 883 

Venkovní teploměr 19 3 193 008 27 295 

Celkem 124 326 15 657 36 922 416 4 729 445 

 

Podle výše uvedeného odhadu v roce 2010 vzniklo v ČR 109 - 140 tisíc tun B2C OEEZ, přičemž 

v průměru se každý občan zbavil asi 3 - 4 kusů EEZ. Jelikož neexistují spolehlivé zdroje vybavenosti 

firem a institucí (B2B EEZ, tedy např. kávovar používaný ve firmě), byla pro výpočet vzniku B2B 

OEEZ použita Tabulka 5 a zároveň míra sběru B2C v roce 2010. Přičemž skupina 10, která se 

v domácnostech nevyskytuje, byla odhadnuta jako zhruba 50% z evidovaného množství uvedeného 

na trh v témže roce. Jak ukazuje Tabulka 19, celkový odhad se pohybuje okolo 141 tisíc tun OEEZ 

pro rok 2010 s průměrnou odhadovanou přesností +/- 13%. 

Tabulka 19 – Odhad množství vzniku OEEZ v roce 2010 v ČR 

Skupina Vznik OEEZ B2C (t) Vznik OEEZ B2B (t) 

1 61 932 703 

2 17 726 86 

3 15 805 8 190 

4 18 316 121 

5 4 039 5 726 

6 3 292 227 

7 2 929 193 

8 237 912 

9 51 253 

10 0 300 

Cekem za B2C a B2B (t) 124 326 16 710 

Cekem vznik OEEZ (t) 141 036 +/- 13% 
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Výše zmíněné výsledky lze seskupit podle hmotnostních intervalů a odhadnout tak množství vzniku 

m-OEEZ. Tabulka 20 uvádí výsledky odhadu vzniku OEEZ ve struktuře velmi malé, středně malé, 

střední a velké OEEZ, přičemž m-OEEZ jsou OEEZ do 3 kg hmotnosti. V roce 2010 vzniklo okolo       

19 tisíc tun m-OEEZ ( +/- 22%) pouze z domácností (bez m-OEEZ B2B). 

Tabulka 20 – Odhad vzniku OEEZ dle hmotnostních intervalů v roce 2010 

Hm.interval (g) Vznik OEEZ (t) % z celku Vznik OEEZ (ks) % z celku 

≤ 500 g 3 660 3% 20 093 312 54% 

< 500 ≤ 3000 g 15 101 12% 10 406 223 28% 

< 3000 ≤ 15000 g 30 659 25% 4 568 783 12% 

> 15000 g 74 906 60% 1 854 098 5% 

Celkem 124 326 100% 36 922 416 100% 

 

Tento výsledek nám ukazuje i zajímavý fakt, že zhruba 3 % hmotnosti OEEZ v intervalu do 0,5 kg 

tvoří asi 50% co do celkového počtu kusů, přičemž v nejtěžší kategorii nad 15 kg je to přesně 

obráceně. Toto „inverzní chování“ hmotnostního a kusového odhadu vzniku OEEZ znázorňuje    

Graf 2.  

 

Graf 2 – „Inverzní chování“ hmotnostního a kusového odhadu vzniku OEEZ  
 

Celkový odhad včetně započítání toků B2B OEEZ lze učinit zjednodušeným předpokladem, že 

hmotnostní zastoupení OEEZ dle hmotnostních intervalů je v toku B2B OEEZ rozloženo ve stejném 

poměru, tedy asi 3% hmotnostní vm-OEEZ, 12% sm-OEEZ , atd. Výsledky, které ukazuje Tabulka 21 

budou použity jako vstupní data pro MFA jednotlivých hmotnostních kategorií OEEZ.  
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Tabulka 21 - Celkový odhad vzniku OEEZ v

Hm.interval (g) B2C 

≤ 500 3 660 

< 500 ≤ 3000 15 101 

< 3000 ≤ 15000 30 659 

> 15000 74 906 

Celkem 124 326

 

8.1.2 Odhad vzniku OEEZ metodou 

V případě odhadu pro rok 2020 je třeba nejprve 

letech, z kterých lze odhadnout změnu budoucí vybavenosti EEZ

dat, jako je počet domácností a

hmotnost spotřebiče je neměnná (

a u některých EEZ zvyšuje (chladnička)).

a předpokladů, proto pro tento odhad ne

Následující Graf 3, Graf 4 a Graf 

2010 různými skupinami EEZ. Až na výjimky vybavenost EEZ ve všech případech roste. V

vybavenost daným EEZ klesá, může to být dáno „konkurenčním bojem“ mezi jednotlivými typy EEZ, 

tak jak to popsal v případě pevných 

tedy vytlačuje druhý, v našem případě se jedná např. 

a již zmíněný mobilní telefon – pevný telefon. Nicméně 

vybavenosti domácností. 

Graf 3 – Vybavenost domácností v
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Celkový odhad vzniku OEEZ v roce 2010 dle hmotnostních intervalů

B2B Celkem  Nejistota 

 501 4 162 

 2 005 17 106 

 4 177 34 837 

 10 026 84 932 

124 326 16 710 141 036 

Odhad vzniku OEEZ metodou „Consumption and Use“ pro rok 2020 

případě odhadu pro rok 2020 je třeba nejprve zpracovat časové řady vybavenosti

kterých lze odhadnout změnu budoucí vybavenosti EEZ. Dále odhadnout změnu vstupních 

a průměrnou životnost EEZ, přičemž se předpokládá, že průměrná 

hmotnost spotřebiče je neměnná (v současnosti se u některých EEZ hmotnost snižuje (notebook) 

rých EEZ zvyšuje (chladnička)). Do odhadu pro rok 2020 vstupuje velmi mnoho nepřesností 

, proto pro tento odhad nebyla spočítána relativní nejistota. 

Graf 5 ukazují časové řady vybavenost domácností v 

ž na výjimky vybavenost EEZ ve všech případech roste. V

vybavenost daným EEZ klesá, může to být dáno „konkurenčním bojem“ mezi jednotlivými typy EEZ, 

případě pevných a mobilních telefonů Baláž a Williams (2012)

našem případě se jedná např. o dvojice automatická pračka 

pevný telefon. Nicméně u většiny EEZ lze pozorovat dlouhodobý růst 

Vybavenost domácností v letech 1989 až 2010 skupinou „Velké domácí spotřebiče“

roce 2010 dle hmotnostních intervalů 

Nejistota +/- (%) 

17 

16 

12 

12 

13 

zpracovat časové řady vybavenosti EEZ v minulých 

odhadnout změnu vstupních 

e předpokládá, že průměrná 

některých EEZ hmotnost snižuje (notebook) 

20 vstupuje velmi mnoho nepřesností 

 ČR v letech 1989 až 

ž na výjimky vybavenost EEZ ve všech případech roste. V případě, že 

vybavenost daným EEZ klesá, může to být dáno „konkurenčním bojem“ mezi jednotlivými typy EEZ, 

2012). Jeden typ EEZ 

dvojice automatická pračka – běžná pračka 

většiny EEZ lze pozorovat dlouhodobý růst 

 

letech 1989 až 2010 skupinou „Velké domácí spotřebiče“ 



 

Graf 4 – Vybavenost domácností v

Graf 5 – Vybavenost domácností v
a telekomunikace“ 
 

Změnu vybavenosti domácností mezi lety 2010 

dostupné celkem pro 17 druhů EEZ. Vybavení domácností

užívání dlouhodobě sleduje ČSÚ na základě

časové řady vybavenosti až od roku 1990. Lze předpokládat, že vybavenost domácností EEZ sleduje 

logistický trend (Boretos  P., 2007; Seger, 1988; Yang 

možné budoucí hodnoty vybavenosti odhadnout proložením logistické křivky např. metodu 

částečných součtů (Seger, 1988)
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Vybavenost domácností v letech 1989 až 2010 skupinou „Spotřebitelská zařízení“

ácností v letech 1989 až 2010 skupinou „Informační technologie 

Změnu vybavenosti domácností mezi lety 2010 a 2020 lze odhadnout z časových řad, které byly 

dostupné celkem pro 17 druhů EEZ. Vybavení domácností tzv. vybranými předměty 

duje ČSÚ na základě statistického šetření. Celkem u 17 EEZ bylo možné zjistit 

časové řady vybavenosti až od roku 1990. Lze předpokládat, že vybavenost domácností EEZ sleduje 

P., 2007; Seger, 1988; Yang a Williams, 2009; Yu et al., 2010)

možné budoucí hodnoty vybavenosti odhadnout proložením logistické křivky např. metodu 

988). Odhad vybavenosti pro rok 2020 pro vybraných 17 EEZ graficky 

 

letech 1989 až 2010 skupinou „Spotřebitelská zařízení“ 

 

letech 1989 až 2010 skupinou „Informační technologie 

časových řad, které byly 

vybranými předměty dlouhodobého 

17 EEZ bylo možné zjistit 

časové řady vybavenosti až od roku 1990. Lze předpokládat, že vybavenost domácností EEZ sleduje 

Williams, 2009; Yu et al., 2010), proto je 

možné budoucí hodnoty vybavenosti odhadnout proložením logistické křivky např. metodu 

vybraných 17 EEZ graficky 
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znázorňuje Příloha 5. Výsledek odhadu ukazuje Tabulka 22. Průměrný růst vybavenosti těchto 17 

EEZ v letech 2010-2020 je 9%. Pokud porovnáme průměr odhadu vybavenosti níže zmíněných EEZ 

(bez internetu) vážených jejich hmotností s průměrem 9% růstu také váženým hmotností 

jednotlivých EEZ, zjistíme, že se odhady nijak zvlášť neodlišují (117,1 a 122,2), a lze tedy 

předpokládat, že můžeme použít 9% růst vybavenosti všech 165 EEZ pro rok 2020. 

Tabulka 22 – Odhad vybavenosti pro vybraných 17 EEZ pro rok 2020 

Elektrozařízení Vybavenost v roce 2010 Vybavenost v roce 2020 Růst/pokles 

Pračka 97,2 99,9 2,7 

Myčka nádobí 27,3 34,1 6,8 

Sušička prádla 2,4 22,5 20,1 

Mikrovlnná trouba 82,2 80,5 -1,7 

Televizní přijímač 134,9 138,8 3,9 

Satelitní souprava 25,7 93,0 67,3 

Kabelová televize (dekodér) 24,0 21,7 -2,3 

Radiomagnetofon 64,0 48,4 -15,6 

CD přehrávač 71,6 93,1 21,5 

DVD přehrávač 66,2 72,7 6,5 

Hi-Fi souprava 47,2 47,1 -0,1 

Videorekordér 56,5 52,6 -3,9 

Videokamera 16,2 20,6 4,4 

Osobní počítač 81,2 97,6 16,4 

Telefon pevný 24,2 10,0 -14,2 

Telefon mobilní 199,3 196,6 -2,7 

Internet 52,8 96,3 43,5 

 

Lineárním trendem růstu počtu domácností mezi lety 2005 a 2011 (R2 = 0,98; průměrná 

procentuální absolutní odchylka, tzv. MAPE 0,6%) byl získán odhad pro rok 2020, který činí 

4 469 024 domácností, přičemž průměrný absolutní přírůstek domácností mezi lety 2010 a 2020 je 

29 314 domácností za rok. V roce 2010 bylo v ČR podle ČSÚ celkem 4 179 665 domácností. 

Poslední proměnnou vstupující do výpočtu odhadu OEEZ pro rok 2020 je životnost. Dle Huismana et 

al. (2012) lze obecně tvrdit, že životnost klesá u všech EEZ a mezi lety 2000 a 2010 se životnost EEZ 

v Nizozemí zkrátila o 17 % u obrazovek (TV, monitory), 10% u informačních technologií 

a telekomunikací, 10% u svítidel, 7% u velkých EEZ, 4% u lednic a mrazáků a u ostatních m-EEZ 

o 12%. Tento pokles byl použit i v případě odhadu životnosti EEZ v roce 2020 v ČR. Celkově v roce 

2020 vznikne okolo 162 tisíc tun OEEZ  (pouze B2C) oproti 124 tisícům v roce 2010, což je asi 30% 

nárůst. Přesto, že je tento odhad velmi „hrubý“, shoduje se s dostupnou literaturou. Např.  Cui 

a Forssberg (2003) předpokládají růst produkce OEEZ v Evropě okolo 3-5% ročně.  

8.1.3 Diskuse 

Jedinými dostupnými a věrohodnými odbornými studiemi, které se zabývají odhadem vzniku 

množství OEEZ i pro Českou republiku, jsou studie Huismana et al. (2007) a Huismana (Huisman, 

2010), které uvádí 147 501 tun resp. 170 000 tun OEEZ v roce 2010. Přesto, že se jedná o zcela jinou 

metodologii odhadu vzniku OEEZ založenou na korelaci HDP a vzniku OEEZ resp. korelaci parity 
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kupní síly a vzniku OEEZ (tzv. ekonometrické metody), jsou výsledky odhadu vzniku OEEZ 

vypracované v této práci srovnatelné (141 036 tun +/- 13% ).  

Dalším možným způsobem, jak ověřit věrohodnost výsledku, je srovnání odhadů jednotlivých druhů 

EEZ resp. OEEZ. V roce 2010 proběhl rozsáhlý průzkum veřejného mínění s cílem zjistit na 

reprezentativním vzorku způsoby nakládání s OEEZ v domácnostech v ČR (Markent, 2010b). 

Zpracování dat a jejich analýza proběhla na vzorku 1 232 domácností a průměrná doba rozhovoru 

činila 51 minut a výběrová chyba byla 2,8%. Na základě tohoto průzkumu jsou známy údaje jako 

průměrné množství daného typu EEZ, které domácnosti v roce 2010 vyřadily (resp. EEZ se stalo 

OEEZ) a počet takových kusů daného EEZ. Po doplnění průměrné hmotnosti EEZ a počtu 

domácností v roce 2010 lze zjistit, kolik tun daného OEEZ vzniklo. Tedy vstupní data pro výpočet 

vzniku OEEZ daného typu EEZ nejsou založena na vybavenosti EEZ domácností. Celkově lze tvrdit, že 

srovnáním výsledků těchto odhadů dostáváme velmi podobné hodnoty, v celkovém součtovém 

výsledku lišící se dokonce pouze o méně než 3%, viz Tabulka 23.  

Tabulka 23 – Srovnání výsledků odhadu vzniku OEEZ pomocí dvou nezávislých metod  

Elektrozařízení Veřejný průzkum (Markent, 2010b) Odhad dle této práce 

aku šroubovák 56 146 

elektrická sekačka na trávu 1 436 2 207 

fén, kulma 204 217 

holicí strojek 80 77 

kompaktní zářivka, výbojka 149 43 

kuchyňský robot, mixér 873 1 095 

lednička 18 930 18 100 

mikrovlnná trouba 1 973 2 889 

mobilní telefon 155 152 

myčka na nádobí 1 536 3 289 

notebook 114 242 

počítač (bez monitoru) 1 966 4 011 

pračka 26 888 21 807 

rychovarná konvice 750 669 

sporák 10 068 10 569 

televize (CRT) 7 569 7 808 

vrtačka 228 406 

vysavač 1 308 2 310 

žehlička 303 351 

Celkem 74 587 76 388 

 

Původním záměrem bylo srovnat metodu odhadu množství vzniku OEEZ „Consumption and Use“ 

s metodou „Distribution-Delay“ (respektive porovnat výsledky). Jak je uvedeno v kapitole 5 Metody 

odhadu vzniku OEEZ, vstupní data pro metodu „Distribution-Delay“ jsou časové řady minulých 

i budoucích množství EEZ uvedených na trh v ČR a životnostní profily jednotlivých EEZ.  

Analýza uvedení EEZ na trh v ČR od roku 1990 do roku 2012 byla zpracována v rámci projektu 

„Analýza materiálových toků odpadních elektrozařízení a možností navýšení jejich recyklace, využití 
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a opětovného použití“ (Hrabina, 2013). Cílem této studie bylo provést analýzu dostupných dat 

k výrobě, dovozu a vývozu EEZ u uvedených letech v rámci ČR. 

Jak uvádí Hrabina (2013), z celého souboru dat (165 druhů EEZ, které jsou totožné se 165 druhy EEZ 

v této práci) jsou kompletní data pro analýzu uvedení na trh dostupná jen u několika výrobků 

a jenom v časové řadě od roku 2004 (kdy začala být sbírána data k výrobě – po vstupu ČR do EU), 

tudíž není možné v současné chvíli výsledky metod porovnat.  

Jinak je to u životnostních profilů vybraných EEZ, které byly odhadnuty na základě empirických dat 

z roku 2013. Tyto odhady byly vypracovány v rámci výše uvedeného projektu „Analýza 

materiálových toků odpadních elektrozařízení a možností navýšení jejich recyklace, využití 

a opětovného použití“ (Polák a Hudáková, 2013). Metoda „Distribution-Delay“ je tedy v současné 

době použitelná spíše pro odhady jednotlivých druhů OEEZ (Polák a Drápalová, 2012), než pro 

celkového odhady OEEZ v ČR. 

8.2 Odhad vzniku EoL mobilních telefonů „Distribution-Delay“ metodou 

Odhadem vzniku EoL mobilních telefonů za použití „Distribution-Delay“ metody se detailně zabývá 

článek v časopise Waste Management (Polák a Drápalová, 2012). V této kapitole jsou proto 

uvedeny jen základní výsledky. 

Data o dovozu a vývozu mobilních telefonů v letech 1996-2010 byla získána z on-line databáze 

zahraničního obchodu Českého statistického úřadu. Pro roky 1992-1995 byl proveden jednoduchý 

odhad. Odhad budoucích prodejů byl proveden proložením logistické křivky metodou částečných 

součtů (Seger, 1988). 

Analýza životnosti EoL mobilních telefonů je založena na výsledcích rozborů 32 566 mobilních 

telefonů sebraných v roce 2008 v rámci akce operátora, z nichž u 28 665 mobilních telefonů (88%) 

byl identifikován rok výroby. Daný typ mobilního telefonu byl vyhledán na internetu a byl zjištěn rok 

jeho výroby. Pro odhad parametrů modelu byla použita metoda nejmenších čtverců za využití 

programu Excel a Weibullova pravděpodobnostního grafu (viz Kapitola 4.3.2.4), jak je ukazuje 

Tabulka 24 a Graf 6. 
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Tabulka 24 - Vstupní data do Weibullova pravděpodobnostního grafu 

ti Četnost ni F(t) = ni/n F(t) = (ni - 0,3)/(n - 0,4) Ln(-Ln(1-F(t))) Ln(ti-g) 

1 11 11 0,0004 0,0004 -7,893 0 

2 5 16 0,0006 0,0005 -7,5095 0,6931 

3 137 153 0,0053 0,0053 -5,2323 1,0986 

4 1 389 1 542 0,0538 0,0538 -2,8953 1,3863 

5 2 143 3 685 0,1286 0,1285 -1,9835 1,6094 

6 3 447 7 132 0,2488 0,2488 -1,2515 1,7918 

7 3 132 10 264 0,3581 0,3581 -0,8136 1,9459 

8 2 870 13 134 0,4582 0,4582 -0,4897 2,0794 

9 5 446 18 580 0,6482 0,6482 0,0436 2,1972 

10 3 216 21 796 0,7604 0,7603 0,3567 2,3026 

11 4 400 26 196 0,9139 0,9138 0,8967 2,3979 

12 1 282 27 478 0,9586 0,9586 1,158 2,4849 

13 684 28 162 0,9825 0,9824 1,3966 2,5649 

14 503 28 665 1 1 2,3628 2,6391 

15 0 28 665 1 1 2,3628 2,7081 

n 28665           

 

 

Graf 6 - Weibullův graf pro odhad parametrů 
 

Parametr tvaru β byl odhadnutý na 4,14 a parametr měřítka α na 8,79. Průměrná životnost EoL 

mobilních telefonů v roce 2008 (resp. střední doba životnosti) byla odhadnuta na 7,99 roků, což je 

mnohem víc, než uvádí přehled literárních zdrojů (Polák and Drápalová, 2012).  

Jelikož se odhadnutá průměrná životnost EoL mobilních telefonů v ČR ve srovnání s literárními 

zdroji významně liší, bylo třeba tuto situaci dále analyzovat. V roce 2008 proběhl na území ČR 

rozsáhlý průzkum veřejného mínění zaměřený na recyklační chování domácností ve vztahu k OEEZ 

(Markent, 2008). Výsledky ze 725 odpovědí na otázku “Jak často kupujete nový mobilní telefon?” 
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ukázaly, že nový mobilní telefon si jednou ročně kupuje 5% respondentů, jednou za 2-5 let 73% 

respondentů, jednou za 6-10 let 21% respondentů a méně často 1% respondentů. Z těchto dat je 

možné odhadnout kumulativní distribuční funkci použitím Newton-Raphsonovy metody (viz 

Kapitola 4.3.2.5). Průměrná doba skladování či opětovného použití v roce 2008 byla odhadnuta na 

4,35 roků, což vysvětluje vyšší “celkovou životnost” mobilních telefonů v ČR. Tento fakt ukazuje 

Graf 7.  

Graf 7 - Odhad průměrné doby skladování či opětovného použití EoL mobilních telefonů 
v domácnostech v ČR 
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Výsledky odhadu vzniku EoL mobilních telefonů v letech 1995-2020 sumarizuje Graf 8 dle jednotlivých roků. Výsledky ukazují, že zatímco v letech 1990-2000 

vzniklo asi 45 tisíc kusů, v letech 2000-2010 toto množství narostlo na 6,5 milionů kusů, které bude následováno asi 4 násobným růstem v dalších deseti 

letech na 26,3 miliónů kusů. 

Graf 8 – Odhad vzniku EoL mobilních telefonů v letech 1995-2020 v České republice 
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Pro stanovení přesnosti odhadu byla provedena jednoduchá analýza citlivosti. Pokud posuneme rok 

výroby u empiricky zjištěných dat o 1 rok, pak se odhady v letech 2000-2020 liší maximálně o +/- 4% 

v porovnání s původními odhady. Další nepřesnost spočívá v předpokladu, že odhadnutá distribuce 

životnosti je pro všechny roky konstantní. Náš odhad vychází z empiricky zjištěných dat pro rok 2008. 

Abychom naznačili možnou změnu v distribuci životnosti EoL mobilů, bylo provedeno vzorkování 

3362 mobilních telefonů v roce 2010. Průměrná životnost byla stanovena na 8,82 roků. To překvapivě 

znamená, že se celková životnost mobilních telefonů zatím spíše prodlužuje, než zkracuje. Pokud 

aplikujeme distribuci životnosti zjištěnou z empirických dat v roce 2010 pro tento rok a porovnáme ji 

s odhadem za použití distribuce životnosti zjištěné v roce 2008, pak se odhad liší o mínus 17,81 %.  

Mezi nejdůležitější výsledky v souvislosti s odhadem vzniku EoL mobilních telefonů v ČR patří: 

1. Střední doba celkové životnosti mobilního telefonu v roce 2008 je v případě ČR 7,99 let 

2. Střední doba užívání mobilního telefonu v roce 2008 je v případě ČR 3,63 let. Rozdíl, tedy více 

než 4 roky, lze vysvětlit zejména vysokou mírou skladování nepoužívaných mobilních 

telefonů v českých domácnostech a zároveň častým prodejem mobilního telefonu druhému 

uživateli. 

3. Zatímco v letech 1990-2000 vzniklo v ČR asi 45 tisíc kusů EoL mobilních telefonů, v letech 

2000-2010 to již bylo 6,5 miliónů kusů, přičemž odhad pro roky 2010-2020 je 26,3 miliónů 

kusů. 

4. Míra sběru EoL mobilních telefonů byla v roce 2010 v případě ČR 3-7% z teoretického vzniku 

a 2-3% z množství mobilních telefonů uvedených v předchozím roce na trh v ČR 

5. Pokud budeme brát odhad množství EoL mobilních telefonů pro ČR jako průměr v EU, pak 

v letech 2010-2020 vznikne okolo 1,3 miliard kusů EoL mobilních telefonů obsahující asi 31 

tun Au a 325 tun Ag. 
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8.3 Analýza množství OEEZ ve směsném komunálním odpadu 

8.3.1 Charakterizace OEEZ ve směsném komunálním odpadu v lokalitě Hradec Králové 

V lokalitě Hradec Králové proběhlo 7 rozborů celkem 33 625 kg SKO. Celkem bylo nalezeno 335 kusů 

OEEZ o celkové hmotnosti 226,4 kg. Po vizuální analýze bylo vyhodnoceno 73 kusů jako „celé 

nepoškozené“ (22%), 128 kusů jako „celé poškozené“ (38%) a 134 kusů jako „kusy či části“ (40%). 

Minimální hmotnost kusu OEEZ byla pod 50 g, maximální 11,8 kg (televizor). Průměrná životnost 

OEEZ byla určena na 8,9 let. 

 

Graf 9 – Weibullova distribuční funkce životnosti OEEZ v SKO v lokalitě Hradec Králové 
 

 

Graf 10 - Profil životnosti OEEZ v SKO v lokalitě Hradec Králové 
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8.3.2 Vyhodnocení rozborů OEEZ (popisná statistika) v lokalitě Hradec Králové 

Tabulka 25 - Absolutní hodnoty OEEZ dle skupin přílohy č. 7 zákona o odpadech v SKO v lokalitě Hradec Králové 

  Absolutní hodnoty OEEZ v SKO (kg) 

Lokalita: Hradec Králové listopad 08 únor 09 březen 09 duben 09 květen 09 červen 09 srpen 09 

Primární kategorie Skupiny dle přílohy č. 7 zákona 
o odpadech 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

OEEZ Velké domácí spotřebiče 2,10 3,10 0,30 0,00 2,20 2,30 1,60 
OEEZ Malé domácí spotřebiče 5,70 10,80 8,20 4,10 7,15 7,90 6,55 
OEEZ Informační technologie 

a telekomunikace 
6,30 5,80 3,45 6,80 17,05 2,10 6,45 

OEEZ Spotřebitelská zařízení 11,60 3,55 0,40 12,80 1,05 5,15 0,30 
OEEZ Osvětlovací zařízení 0,55 0,55 3,15 1,25 0,75 11,00 3,45 
OEEZ Elektrické a elektronické nástroje 0,25 0,00 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 
OEEZ Hračky, vybavení pro volný čas 

a sporty 
7,35 1,10 1,10 1,05 0,15 1,85 0,35 

OEEZ Lékařské přístroje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OEEZ Přístroje pro monitorování 

a kontrolu 
0,05 0,25 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 

OEEZ Výdejní automaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OEEZ Ostatní OEEZ 18,75 5,35 6,05 0,00 3,05 10,40 2,15 
Celkově OEEZ v SKO 52,65 30,50 22,65 27,55 31,50 40,70 20,85 

Celková hmotnost vzorku SKO 6 131,58 2 202,82 6 194,40 3 684,15 5 553,75 4 993,60 4 864,15 
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Tabulka 26 - Relativní hodnoty OEEZ dle skupin přílohy č. 7 zákona o odpadech v SKO v lokalitě Hradec Králové 

  Relativní hodnoty OEEZ v SKO (kg/t) 

Lokalita:   Hradec Králové listopad 08 únor 09 březen 09 duben 09 květen 09 červen 09 srpen 09 

Primární katagorie Skupiny dle přílohy č. 
7 zákona o odpadech 

Hmotnost 
(kg/t) 

Hmotnost 
(kg/t) 

Hmotnost 
(kg/t) 

Hmotnost 
(kg/t) 

Hmotnost 
(kg/t) 

Hmotnost 
(kg/t) 

Hmotnost 
(kg/t) 

OEEZ Velké domácí spotřebiče 0,34 1,41 0,05 0,00 0,40 0,46 0,33 
OEEZ Malé domácí spotřebiče 0,93 4,90 1,32 1,11 1,29 1,58 1,35 
OEEZ Informační technologie 

a telekomunikace 
1,03 2,63 0,56 1,85 3,07 0,42 1,33 

OEEZ Spotřebitelská zařízení 1,89 1,61 0,06 3,47 0,19 1,03 0,06 
OEEZ Osvětlovací zařízení 0,09 0,25 0,51 0,34 0,14 2,20 0,71 
OEEZ Elektrické a elektronické 

nástroje 
0,04 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 

OEEZ Hračky, vybavení pro volný 
čas a sporty 

1,20 0,50 0,18 0,29 0,03 0,37 0,07 

OEEZ Lékařské přístroje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OEEZ Přístroje pro monitorování 

a kontrolu 
0,01 0,11 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

OEEZ Výdejní automaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OEEZ Ostatní OEEZ 3,06 2,43 0,98 0,00 0,55 2,08 0,44 
Celkově OEEZ v SKO 8,59 13,85 3,66 7,48 5,67 8,15 4,29 

Celková hmotnost vzorku SKO 6 131,58 2 202,82 6 194,40 3 684,15 5 553,75 4 993,60 4 864,15 
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Tabulka 27 - Statistické vyhodnocení relativních hodnot OEEZ dle skupin přílohy č. 7 zákona o odpadech v SKO (kg/t) v lokalitě Hradec Králové 

Skupina min max � med s var (%) OPQ	RS���	
TUV� (%)  tα;n-1 C.I. (%) C.I. (kg) Složení (kg) Složení (%) 

1 0 1,41 0,43 0,34 0,43 101 38 2,447 93,70 0,40 2,98 6 

2 0,93 4,9 1,78 1,32 1,29 72 27 2,447 66,74 1,19 12,49 24 

3 0,42 3,07 1,55 1,33 0,94 60 23 2,447 55,80 0,87 10,88 21 

4 0,06 3,47 1,19 1,03 1,16 98 37 2,447 90,39 1,08 8,32 16 

5 0,09 2,2 0,6 0,34 0,68 113 43 2,447 104,28 0,63 4,23 8 

6 0 0,42 0,07 0 0,15 221 83 2,447 204,15 0,14 0,46 1 

7 0,03 1,2 0,38 0,29 0,37 98 37 2,447 90,87 0,34 2,63 5 

8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

9 0 0,11 0,02 0 0,04 194 73 2,447 179,41 0,04 0,14 0 

10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

11 0 3,06 1,36 0,98 1,07 79 30 2,447 72,77 0,99 9,54 19 

Celkem 3,66 13,85 7,38 7,48 3,17 43 16,22 2,447 39,68 2,93 51,676 100,00 
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Tabulka 28 - Absolutní hodnoty OEEZ dle hmotnostních intervalů v SKO v lokalitě Hradec Králové 

  Absolutní hodnoty OEEZ v SKO (kg) 

Lokalita:  Hradec Králové listopad 08 únor 09 březen 09 duben 09 květen 09 červen 09 srpen 09 

Primární kategorie Hmotnostní intervaly dle Wolfa 
(2001) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

OEEZ vm- OEEZ (≤ 500 g) 5,9 7,5 7,8 3,95 3,85 8,05 2,5 
OEEZ sm-OEEZ (> 500 g ≤ 3 000 g) 16,65 19 11,5 11,8 14,85 12,65 12,85 
OEEZ s-OEEZ (>3 000 g ≤ 15 000 g) 30,1 4 3,35 11,8 12,8 20 5,5 
OEEZ v-OEEZ (> 15 000 g) 0 0 0 0 0 0 0 
Celkově OEEZ v SKO 52,65 30,5 22,65 27,55 31,5 40,7 20,85 

Celková hmotnost vzorku SKO 6 131,58 2 202,82 6 194,4 3 684,15 5 553,75 4 993,6 4 864,15 
 

Tabulka 29 – Relativní hodnoty OEEZ dle hmotnostních intervalů v SKO (kg/t) v lokalitě Hradec Králové  

  Relativní hodnoty OEEZ v SKO (kg/t) 

Lokalita:  Hradec Králové listopad 08 únor 09 březen 09 duben 09 květen 09 červen 09 srpen 09 

Primární kategorie Hmotnostní intervaly dle Wolfa 
(2001) 

Hmotnost 
(kg/t) 

Hmotnost 
(kg/t) 

Hmotnost 
(kg/t) 

Hmotnost 
(kg/t) 

Hmotnost 
(kg/t) 

Hmotnost 
(kg/t) 

Hmotnost 
(kg/t) 

OEEZ vm- OEEZ (≤ 500 g) 0,96 3,40 1,26 1,07 0,69 1,61 0,51 
OEEZ sm-OEEZ (> 500 g ≤ 3 000 g) 2,72 8,63 1,86 3,20 2,67 2,53 2,64 
OEEZ s-OEEZ (>3 000 g ≤ 15 000 g) 4,91 1,82 0,54 3,20 2,30 4,01 1,13 
OEEZ v-OEEZ (> 15 000 g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Celkově OEEZ v SKO 8,59 13,85 3,66 7,48 5,67 8,15 4,29 

Celková hmotnost vzorku SKO 6 131,58 2 202,82 6 194,40 3 684,15 5 553,75 4 993,60 4 864,15 
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Tabulka 30 - Statistické vyhodnocení relativních hodnot OEEZ dle hmotnostních intervalů v SKO (kg/t) v lokalitě Hradec Králové 

Skupina min	 max	 �	 med	 s	 var	�%�	 OPQ	RS���	
TUV� (%)  tα;n-1	 C.I.	�%�	 C.I.	�kg�	 Složení	�kg�	 Složení	�%�	
vm - OEEZ 0,51 3,40 1,36 1,07 0,90 66 25 2,45 61 0,83 9,52 18 

sm-OEEZ 1,86 8,63 3,46 2,67 2,14 62 23 2,45 57 1,98 24,25 47 

s-OEEZ 0,54 4,91 2,56 2,30 1,45 57 21 2,45 52 1,34 17,91 35 

v-OEEZ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Celkem 3,66 13,85 7,38 7,48 3,17 43 16 2,45 40 2,93 51,68 100 

 

 

Graf 11 – Procentuální skladba OEEZ v SKO dle hmotnostních intervalů v lokalitě Hradec Králové 
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8.3.3 Charakterizace OEEZ ve směsném komunálním odpadu v lokalitě Benešov 

V lokalitě Benešov proběhlo 8 rozborů celkem 40 047 kg SKO. Celkem bylo nalezeno 300 kusů OEEZ 

o celkové hmotnosti 169,2 kg. Po vizuální analýze bylo vyhodnoceno 82 kusů jako „celé 

nepoškozené“ (27%), 98 kusů jako „celé poškozené“ (33%) a 120 kusů jako „kusy či části“ (40%). 

Minimální hmotnost kusu OEEZ byla pod 50 g, maximální 9,3 kg (tiskárna). Průměrná životnost byla 

spočítána na 11,1 roků. 

 

Graf 12 - Weibullova distribuční funkce životnosti OEEZ v SKO v lokalitě Benešov 
 

 

Graf 13 - Profil životnosti OEEZ v SKO v lokalitě Benešov 
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8.3.4 Vyhodnocení rozborů OEEZ (popisná statistika) v lokalitě Benešov 

Tabulka 31 - Absolutní hodnoty OEEZ dle skupin přílohy č. 7 zákona o odpadech v SKO v lokalitě Benešov 

Absolutní hodnoty OEEZ v SKO (kg) 

Lokalita:  Benešov 
Listopad 
2008 

Leden 
2009 Únor 2009 

Březen 
2009 

Duben 
2009 

Květen 
2009 

Srpen 
2009 Září 2009 

Primární kategorie Sekundární kategorie 
Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

OEEZ Velké domácí spotřebiče 0,10 0,00 1,05 2,20 0,25 2,65 0,00 0,00 
OEEZ Malé domácí spotřebiče 3,05 4,65 9,60 4,30 9,15 7,70 3,70 3,40 

OEEZ 
Informační technologie 
a telekomunikace 0,60 2,60 3,05 24,70 0,80 0,40 3,35 3,05 

OEEZ Spotřebitelská zařízení 2,65 1,20 4,00 2,95 4,55 1,00 2,65 5,40 
OEEZ Osvětlovací zařízení 1,75 3,25 0,60 0,70 0,05 7,00 1,60 2,35 
OEEZ Elektrické a elektronické nástroje 2,05 0,35 0,55 0,00 0,00 6,10 3,50 0,00 

OEEZ 
Hračky, vybavení pro volný čas 
a sporty 2,70 0,20 0,95 1,15 0,00 0,45 0,55 1,00 

OEEZ Lékařské přístroje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OEEZ 
Přístroje pro monitorování 
a kontrolu 0,60 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 

OEEZ Výdejní automaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OEEZ Ostatní OEEZ 1,95 0,35 2,35 5,45 2,10 0,95 0,35 2,20 

Celkově OEEZ v SKO 15,45 12,60 22,15 41,45 18,20 26,25 15,70 17,40 

Celková hmotnost vzorku SKO 5 739,55 6 001,05 5 737,60 5 284,49 2 580,00 5 904,24 2 800,00 6 000,00 

 

  



82 
 

Tabulka 32 - Relativní hodnoty OEEZ dle skupin přílohy č. 7 zákona o odpadech v SKO (kg/t) v lokalitě Benešov 

Relativní hodnoty OEEZ v SKO (kg/t) 

Lokalita:  Benešov 
Listopad 
2008 Leden 2009 Únor 2009 

Březen 
2009 

Duben 
2009 

Květen 
2009 

Srpen 
2009 Září 2009 

Primární kategorie Sekundární kategorie 
kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t 

OEEZ Velké domácí spotřebiče 0,10 0,00 1,05 2,20 0,25 2,65 0,00 0,00 
OEEZ Malé domácí spotřebiče 3,05 4,65 9,60 4,30 9,15 7,70 3,70 3,40 

OEEZ 
Informační technologie 
a telekomunikace 0,60 2,60 3,05 24,70 0,80 0,40 3,35 3,05 

OEEZ Spotřebitelská zařízení 2,65 1,20 4,00 2,95 4,55 1,00 2,65 5,40 
OEEZ Osvětlovací zařízení 1,75 3,25 0,60 0,70 0,05 7,00 1,60 2,35 

OEEZ 
Elektrické a elektronické 
nástroje 2,05 0,35 0,55 0,00 0,00 6,10 3,50 0,00 

OEEZ 
Hračky, vybavení pro volný čas 
a sporty 2,70 0,20 0,95 1,15 0,00 0,45 0,55 1,00 

OEEZ Lékařské přístroje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OEEZ 
Přístroje pro monitorování 
a kontrolu 0,60 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 

OEEZ Výdejní automaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OEEZ Ostatní OEEZ 1,95 0,35 2,35 5,45 2,10 0,95 0,35 2,20 

Celkově OEEZ v SKO 15,45 12,60 22,15 41,45 18,20 26,25 15,70 17,40 

Celková hmotnost vzorku SKO 5 739,55 6 001,05 5 737,60 5 284,49 2 580,00 5 904,24 2 800,00 6 000,00 
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Tabulka 33 - Statistické vyhodnocení relativních hodnot OEEZ dle skupin přílohy č. 7 zákona o odpadech v SKO (kg/t) v lokalitě Benešov 

Skupina min	 max	 �	 med	 s	 var	�%�	 OPQ	RS���	
TUV� (%)  tα;n-1	 C.I.	�%�	 C.I.	�kg�	 Složení	�kg�	 Složení	�%�	
1 0,00 0,45 0,15 0,06 0,18 121 43 2,36 102 0,15 1,16 3 

2 0,53 3,55 1,32 1,06 0,92 70 25 2,36 59 0,77 10,53 29 

3 0,07 4,67 0,98 0,47 1,43 147 52 2,36 123 1,20 7,83 21 

4 0,17 1,76 0,71 0,63 0,48 67 24 2,36 56 0,40 5,70 16 

5 0,02 1,19 0,41 0,35 0,35 86 30 2,36 72 0,29 3,25 9 

6 0,00 1,25 0,35 0,08 0,47 136 48 2,36 113 0,40 2,79 8 

7 0,00 0,47 0,17 0,17 0,14 82 29 2,36 69 0,11 1,33 4 

8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

9 0,00 0,50 0,08 0,00 0,17 217 77 2,36 182 0,14 0,61 2 

10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

11 0,06 1,03 0,41 0,35 0,32 78 27 2,36 65 0,27 3,31 9 

Celkem 2,10 7,84 4,56 4,15 1,97 43 15 n/a 36 1,64 36,50 100 
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Tabulka 34 - Absolutní hodnoty OEEZ dle hmotnostních intervalů v SKO v lokalitě Benešov 

Absolutní hodnoty OEEZ v SKO (kg) 

Lokalita: Benešov Listopad 
2008 

Leden 
2009 

Únor 
2009 

Březen 
2009 

Duben 
2009 

Květen 
2009 

Srpen 
2009 

Září 2009 

Primární kategorie Hmotnostní intervaly dle Wolfa 
(2001) kg kg kg kg kg kg kg kg 

OEEZ vm- OEEZ (≤ 500 g) 3,15 4,80 5,95 6,20 2,75 2,70 4,40 6,30 
OEEZ sm-OEEZ (> 500 g ≤ 3 000 g) 12,30 7,80 16,20 14,70 7,50 18,85 7,80 11,10 
OEEZ s-OEEZ (>3 000 g ≤ 15 000 g) 0,00 0,00 0,00 20,55 7,95 4,70 3,50 0,00 
OEEZ v-OEEZ (> 15 000 g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Celkově OEEZ v SKO 15,45 12,60 22,15 41,45 18,20 26,25 15,70 17,40 

Celková hmotnost vzorku SKO 5 739,55 6 001,05 5 737,60 5 284,49 2 580,00 5 904,24 2 800,00 6 000,00 
 

Tabulka 35 - Relativní hodnoty OEEZ dle hmotnostních intervalů v SKO (kg/t) v lokalitě Benešov 

Relativní hodnoty OEEZ v SKO (kg/t) 

Lokalita: Benešov Listopad 
2008 

Leden 
2009 

Únor 
2009 

Březen 
2009 

Duben 
2009 

Květen 
2009 

Srpen 
2009 

Září 2009 

Primární kategorie Hmotnostní intervaly dle Wolfa 
(2001) kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t 

OEEZ vm- OEEZ (≤ 500 g) 0,55 0,80 1,04 1,17 1,07 0,46 1,57 1,05 
OEEZ sm-OEEZ (> 500 g ≤ 3 000 g) 2,14 1,30 2,82 2,78 2,91 3,19 2,79 1,85 
OEEZ s-OEEZ (>3 000 g ≤ 15 000 g) 0,00 0,00 0,00 3,89 3,08 0,80 1,25 0,00 
OEEZ v-OEEZ (> 15 000 g) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Celkově OEEZ v SKO 2,69 2,10 3,86 7,84 7,05 4,45 5,61 2,90 

Celková hmotnost vzorku SKO 5 739,55 6 001,05 5 737,60 5 284,49 2 580,00 5 904,24 2 800,00 6 000,00 
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Tabulka 36 - Statistické vyhodnocení relativních hodnot OEEZ dle hmotnostních intervalů v SKO (kg/t) v lokalitě Benešov 

Skupina min	 max	 �	 med	 s	 var	�%�	 OPQ	RS���	
TUV� (%)  tα;n-1	 C.I.	�%�	 C.I.	�kg�	 Složení	�kg�	 Složení	�%�	
vm - OEEZ 0,46 1,57 0,96 1,04 0,33 35 12 2,36 29 0,28 7,70 21 

sm-OEEZ 1,30 3,19 2,47 2,78 0,60 24 9 2,36 20 0,50 19,78 54 

s-OEEZ 0,00 3,89 1,13 0,40 1,44 128 45 2,36 107 1,21 9,02 25 

v-OEEZ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Celkem 2,10 7,84 4,56 4,15 197 43 0,15 n/a 36 1,64 36,50 100 

 

 

Graf 14 - Procentuální skladba OEEZ v SKO dle hmotnostních intervalů v lokalitě Benešov 
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8.3.5 Charakterizace OEEZ v objemném odpadu v lokalitě Praha 

V lokalitě Praha proběhlo 6 rozborů celkem 8 780 kg OO se zaměřením na přítomnost OEEZ. Celkem 

bylo nalezeno 70 kusů OEEZ. Po vizuální analýze bylo vyhodnoceno 30 kusů jako „celé nepoškozené“ 

(43%), 22 kusů jako „celé poškozené“ (31%) a 18 kusů jako „kusy či části“ (26%). Minimální hmotnost 

kusu OEEZ byla pod 50 g, maximální 51,25 kg (kombinovaná chladnička/mrazák). Průměrná životnost 

byla spočítána na 13,1 roků. 

 

Graf 15 - - Weibullova distribuční funkce životnosti OEEZ v OO v lokalitě Praha 
 

 

Graf 16 – Profil životnosti OEEZ v SKO v lokalitě Praha 
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8.3.6 Vyhodnocení rozborů OEEZ (popisná statistika) v lokalitě Praha 

Tabulka 37 - Absolutní hodnoty OEEZ dle skupin přílohy č. 7 zákona o odpadech v OO v lokalitě Praha 

Absolutní hodnoty OEEZ v OO (kg) 

Lokalita:  Praha Březiněves Praha 5 Praha 5 Praha 5 Praha 5 Praha 5 

Primární kategorie Sekundární kategorie Hmotnost (kg) Hmotnost (kg) Hmotnost (kg) Hmotnost (kg) Hmotnost (kg) Hmotnost (kg) 
OEEZ Velké domácí spotřebiče 0,00 0,00 0,00 24,75 0,00 60,45 
OEEZ Malé domácí spotřebiče 15,55 12,80 0,00 6,55 0,00 3,25 
OEEZ Informační technologie 

a telekomunikace 16,70 1,65 9,90 6,50 0,00 0,00 
OEEZ Spotřebitelská zařízení 0,35 0,00 0,00 11,50 22,50 67,15 
OEEZ Osvětlovací zařízení 1,35 0,00 0,00 4,45 1,20 0,05 
OEEZ Elektrické a elektronické 

nástroje 0,00 0,00 0,00 18,45 0,00 0,00 
OEEZ Hračky, vybavení pro volný 

čas a sporty 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OEEZ Lékařské přístroje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OEEZ Přístroje pro monitorování 

a kontrolu 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OEEZ Výdejní automaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OEEZ Ostatní OEEZ 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Celkově OEEZ v SKO 43,40 14,45 9,90 72,20 23,70 130,90 

Celková hmotnost vzorku SKO (kg) 2 900,00 1 100,00 1 120,00 1 230,00 700,00 1 730,00 
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Tabulka 38 - Relativní hodnoty OEEZ dle skupin přílohy č. 7 zákona o odpadech v OO (kg/t) v lokalitě Praha 

Relativní hodnoty OEEZ v OO (kg/t) 

Lokalita:  Praha Březiněves Praha 5 Praha 5 Praha 5 Praha 5 Praha 5 

Primární kategorie Sekundární kategorie (kg/t) (kg/t) (kg/t) (kg/t) (kg/t) (kg/t) 
OEEZ Velké domácí spotřebiče 0,00 0,00 0,00 20,12 0,00 34,94 
OEEZ Malé domácí spotřebiče 5,36 11,64 0,00 5,33 0,00 1,88 
OEEZ Informační technologie 

a telekomunikace 5,76 1,50 8,84 5,28 0,00 0,00 
OEEZ Spotřebitelská zařízení 0,12 0,00 0,00 9,35 32,14 38,82 
OEEZ Osvětlovací zařízení 0,47 0,00 0,00 3,62 1,71 0,03 
OEEZ Elektrické a elektronické 

nástroje 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 
OEEZ Hračky, vybavení pro volný 

čas a sporty 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OEEZ Lékařské přístroje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OEEZ Přístroje pro monitorování 

a kontrolu 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OEEZ Výdejní automaty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OEEZ Ostatní OEEZ 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Celkově OEEZ v SKO 14,97 13,14 8,84 58,70 33,86 75,66 

Celková hmotnost vzorku SKO (kg) 2 900,00 1 100,00 1 120,00 1 230,00 700,00 1 730,00 

 

  



89 
 

Tabulka 39 - Statistické vyhodnocení relativních hodnot OEEZ dle skupin přílohy č. 7 zákona o odpadech v OO (kg/t) v lokalitě Praha 

Skupina min	 max	 �	 med	 s	 var	�%�	 OPQ	RS���	
TUV� (%)  tα;n-1	 C.I.	�%�	 C.I.	�kg�	 Složení	�kg�	 Složení	�%�	
1 0,00 34,94 9,18 0,00 13,67 149 61 2,57 156 14,34 55,06 27 

2 0,00 11,64 4,03 3,60 4,05 100 41 2,57 105 4,25 24,20 12 

3 0,00 8,84 3,56 3,39 3,30 93 38 2,57 97 3,46 21,38 10 

4 0,00 38,82 13,40 4,74 16,07 120 49 2,57 126 16,86 80,43 39 

5 0,00 3,62 0,97 0,25 1,33 137 56 2,57 144 1,39 5,83 3 

6 0,00 15,00 2,50 0,00 5,59 224 91 2,57 235 5,87 15,00 7 

7 0,00 1,95 0,32 0,00 0,73 224 91 2,57 235 0,76 1,95 1 

8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

9 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 224 91 2,57 235 0,01 0,02 0 

10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

11 0,00 1,29 0,22 0,00 0,48 224 91 2,57 235 0,51 1,29 1 

Celkem 8,84 75,66 34,19 24,41 25,09 73 30 2,57 77 26,33 205,16 100 
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8.3.7 Dodatečné měření OEEZ v objemném odpadu 

Jelikož variační koeficient v případě přítomnosti jednotlivých skupin OEEZ v OO byl příliš vysoký, bylo 

třeba provést dodatečné měření, aby bylo možné odhadnout tok jednotlivých materiálů a tok OEEZ 

dle hmotnostních intervalů. To proběhlo v období květen-září 2010. Jelikož by počet vzorků pro 

získání přijatelného statisticky přesného výsledku byl příliš velký, byla požádána obsluha sběrného 

dvora, která na dané lokalitě třídí OO na využitelné složky, aby třídila také OEEZ. Tímto způsobem 

bylo během 5 měsíců vzorkováno celkem 4 110 kg OEEZ ve 4 vzorcích. Tímto měřením tedy není 

možné zpřesnit koncentraci OEEZ v OO, ale koncentraci jednotlivých skupin v OEEZ. 

Tabulka 40 - Absolutní hodnoty OEEZ dle hmotnostních intervalů v OO v lokalitě Praha 

  Absolutní hodnoty hm. intervalů OEEZ v OO (kg) 

Lokalita:  Praha květen 10 červen 10 červenec 10 září 10 

Primární kategorie Sekundární kategorie Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

OEEZ velmi malé OEEZ 6,1 16,85 14,75 8,8 
OEEZ středně malé OEEZ 92,9 101,85 194,95 190,06 
OEEZ střední OEEZ 492 296,5 482,05 589,81 
OEEZ velké OEEZ 392 280 416,75 534,65 
Celkově OEEZ 983 695,2 1108,5 1323,32 
 
Tabulka 41 - Relativní hodnoty OEEZ dle hmotnostních intervalů v OO v lokalitě Praha 

  Relativní hodnoty hm. intervalů OEEZ v OO (kg/t) 

Lokalita:  Praha květen 10 červen 10 červenec 10 září 10 

Primární kategorie Sekundární kategorie kg/t kg/t kg/t kg/t 
OEEZ velmi malé OEEZ 6,21 24,24 13,31 6,65 
OEEZ středně malé OEEZ 94,51 146,50 175,87 143,62 
OEEZ střední OEEZ 500,51 426,50 434,87 445,70 
OEEZ velké OEEZ 398,78 402,76 375,96 404,02 
Celkově (kg/t) 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 
 

 

Graf 17 - Procentuální skladba OEEZ v OO dle hmotnostních intervalů v lokalitě Praha
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8.3.8 Diskuse 

Výše zmíněné výsledky dokumentují množství a charakterizaci OEEZ v SKO. Jedná se pravděpodobně 

o první podobnou analýzu v ČR. Celkové množství OEEZ v tuně SKO v lokalitě Hradec Králové je 7,38 

+/- 2,93 kg/t (větší město, sídlištní zástavba) a v lokalitě Benešov je 4,15+/- 1,64 kg/t (menší město, 

činžovní domy). Skladba SKO pocházející z vesnické zástavby nemohla být analyzována pro velký 

obsah popela, který znemožňoval identifikaci OEEZ.  

Srovnání výsledků s podobnými rozbory v ČR je velmi obtížné. Zejména proto, že se prakticky vůbec 

neprovádí specializované rozbory SKO zaměřené na obsah OEEZ. Jediné pravidelné rozbory SKO 

provádí autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a ty jsou zaměřené na materiálové frakce obalů. 

Dle jejího pracovníka Petra Balnera (2013) je obsah OEEZ v SKO v ČR asi 1% hmotnostní a jelikož se 

OEEZ v SKO vyskytuje v tak malém množství, je při současné metodologii rozborů (základní vzorek je 

200 kg) téměř nemožné sledovat vývoj v čase. Níže Tabulka 42 uvádí srovnání množství OEEZ v SKO 

ve vybraných státech v Evropě.  

Tabulka 42 – Srovnání množství OEEZ v SKO ve vybraných evropských státech 

Stát Množství OEEZ v SKO (hm. %) Rok Zdroj 

Švédsko 0,60 2005-2008 (Bernstad et al., 2011) 

Belgie 0,72 2006 (Huisman, 2013) 

Dánsko 0,34 2010 (Bigum et al., 2013) 

Nizozemí 0,88 2010 (Huisman et al., 2012) 

Německo 1,00 2006 (Chancerel, 2010) 

Česká republika 0,74 2009 Tato práce 
 

Pokud předpokládáme, že výskyt OEEZ v SKO v ČR je stejný jako empiricky zjištěný v lokalitě Hradec 

Králové, potom je celkové množství OEEZ v SKO asi 23 tisíc tun/rok. To by znamenalo, že asi 15 % 

OEEZ skončí v „popelnici“, přičemž např. Huisman et al. (2012) uvádí asi 10 % pro Nizozemí a dle 

reprezentativního průzkumu v domácnostech v ČR je to průměrně 12% (Markent, 2010b). 

Další částí rozborů byla charakterizace OEEZ v SKO. Podle očekávání nebyla zjištěna přítomnost 

velkých domácích spotřebičů (nad 15 kg), lékařských přístrojů a výdejních automatů. U velkých 

domácích spotřebičů a výdejních automatů je důvodem velikost, u lékařských přístrojů jejich 

marginální vybavenost domácností. 

Průměrná životnost EEZ v lokalitě Hradec Králové je 8,9 let a v lokalitě Benešov 11,1 let, což je 

v souladu se jinými studiemi jak v ČR (Polák a Hudáková, 2013; Polák, 2011), tak v zahraničí (Wang et 

al., 2013). Dlouhá celková životnost způsobená mimo jiné i skladováním nepoužívaných EEZ 

v domácnostech je jednou z hlavních překážek opětovného použití m-EEZ (Polák, 2011). Zjištěná 

celková životnost EEZ je relativně vysoká a vedle významného podílu poškozených OEEZ  je hlavní 

překážkou opětovného použití.  

OEEZ v SKO je tvořeno 65-75% m-OEEZ, z čehož má největší podíl skupina 2 dle přílohy č. 7 zákona 

o odpadech, tedy malé domácí spotřebiče, jako např. žehlička, ruční vysavač, atd. Tento fakt potvrzují 

i jiné zahraniční studie (Bigum et al., 2013; Huisman et al., 2012; Magalini et al., 2013). Čím je tedy 

spotřebič menší, tím je větší pravděpodobnost, že skončí v SKO. Nicméně velikost či diagonální 



 

rozměr OEEZ (Chancerel, 2010) 

v SKO. Jak již bylo výše napsáno (kapitola 

zaměřený na způsoby nakládání s

českých domácností na různé typy OEEZ 

Graf 18 – Hodnocení environmentální zátěže vybraných typů OEEZ českými domácnostmi 
2010b) 
 

Výsledky ukazují, že české domácnosti jsou relativně vzdělané, jelikož 

zařízení a televizory a monitory resp. OEEZ těchto typů mají největší dopady na životní prostředí, 

pokud nejsou recyklovány (Huisman et al., 2007)

Lednice mají díky freonům největší dopad na glob

terestrickou ekotoxicitu. Jak uvádí Huisman et al. 

ekotoxicitu mají také přenosné elektrické nástroje obsahující NiCd akumulátory. Ovšem tento typ 

OEEZ hodnotí české domácnosti jako nejméně škodící životnímu prostředí.

V průzkumu agentury Markent (2010b)

OEEZ do SKO (do popelnice na netříděný odpad). Zjištěná

analýze s cílem zjistit, zda existuje souvislost mezi vyhozením OEEZ do popelnice 

hodnocením environmentální zátěže daného typu OEEZ, hmotností, diagonálním průměrem 

EEZ, viz Tabulka 43. Dále byla analyzována 

druhé straně hmotností, diagonálním průměrem 

EEZ byly převzaty z několika zdrojů 

kolektivních systémů a z webových stránek několika maloobchodních prodejců (Elektroworld, Alza.cz, 

Heureka.cz). Diagonální průměr byl stanoven odhadem 

prodávaného EEZ přes internetového prodejce Heureka.cz 
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 nejsou jedinými charakteristikami, které korelují s

o výše napsáno (kapitola 8.1.3), v roce 2010 proběhl v ČR průzkum v

zaměřený na způsoby nakládání s OEEZ . Níže je uveden Graf 18, který ukazuje průměrný názor 

různé typy OEEZ a jejich zátěž pro životní prostředí. 

Hodnocení environmentální zátěže vybraných typů OEEZ českými domácnostmi 

Výsledky ukazují, že české domácnosti jsou relativně vzdělané, jelikož opravdu chladicí 

monitory resp. OEEZ těchto typů mají největší dopady na životní prostředí, 

(Huisman et al., 2007). Nicméně samozřejmě záleží na kategorii 

m největší dopad na globální oteplování, zářivky díky obsahu rtuti na 

toxicitu. Jak uvádí Huisman et al. (2007), významné dopady na terestrickou 

toxicitu mají také přenosné elektrické nástroje obsahující NiCd akumulátory. Ovšem tento typ 

OEEZ hodnotí české domácnosti jako nejméně škodící životnímu prostředí. 

(2010b) lze také najít procento domácností, které vyhodily daný typ 

elnice na netříděný odpad). Zjištěná data byla v této práci 

cílem zjistit, zda existuje souvislost mezi vyhozením OEEZ do popelnice 

hodnocením environmentální zátěže daného typu OEEZ, hmotností, diagonálním průměrem 

Dále byla analyzována korelace mezi hodnocením environmentální zátěže 

druhé straně hmotností, diagonálním průměrem a cenou EEZ, viz Tabulka 44. Hmotnosti jednotlivých 

několika zdrojů - z odborné literatury (Chancerel, 2010), z rozhovorů se zástupci 

webových stránek několika maloobchodních prodejců (Elektroworld, Alza.cz, 

Diagonální průměr byl stanoven odhadem a průměrná cena jako nejnižší cena nejčastěji 

prodávaného EEZ přes internetového prodejce Heureka.cz  

nejsou jedinými charakteristikami, které korelují s množstvím OEEZ 

ČR průzkum v domácnostech 

, který ukazuje průměrný názor 

 

Hodnocení environmentální zátěže vybraných typů OEEZ českými domácnostmi (Markent, 

opravdu chladicí a mrazicí 

monitory resp. OEEZ těchto typů mají největší dopady na životní prostředí, 

. Nicméně samozřejmě záleží na kategorii dopadu. 

vání, zářivky díky obsahu rtuti na 

, významné dopady na terestrickou 

toxicitu mají také přenosné elektrické nástroje obsahující NiCd akumulátory. Ovšem tento typ 

domácností, které vyhodily daný typ 

 podrobena korelační 

cílem zjistit, zda existuje souvislost mezi vyhozením OEEZ do popelnice a na druhé straně 

hodnocením environmentální zátěže daného typu OEEZ, hmotností, diagonálním průměrem a cenou 

korelace mezi hodnocením environmentální zátěže a na 

Hmotnosti jednotlivých 

rozhovorů se zástupci 

webových stránek několika maloobchodních prodejců (Elektroworld, Alza.cz, 

průměrná cena jako nejnižší cena nejčastěji 
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Tabulka 43 – Korelace mezi vyhozením OEEZ do popelnice a hodnocením environmentální zátěže 
českými domácnostmi, diagonálním průměrem, hmotností a cenou EEZ 

Elektrozařízení 
OEEZ v SKO 

(%) 

Zatěžuje 
životní 

prostředí 
Diagonální 

rozměr (cm) 
Hmotnost 

(kg) 
Cena 
(kč) 

aku šroubovák 13 3,22 25 1,14 1 470 
analogový, klasický fotoaparát 10 3,49 16 0,30 1 735 
digitální fotoaparát 0 3,70 13 0,20 4 150 
elektrická sekačka na trávu 0 4,57 90 16,60 6 560 
elektrické hračky 46 3,67 20 0,60 800 
faxový přístroj 0 4,80 40 4,50 2 902 
fén, kulma 44 3,55 18 0,40 598 
hi-fi věž 17 4,12 30 3,00 2 199 
holicí strojek 42 3,27 12 0,33 1 560 
jiné elektrické nářadí 14 4,40 30 2,00 2 370 
kávovar 9 3,77 40 1,90 1 111 
kompaktní zářivka, výbojka 48 5,03 10 0,10 69 
kopírka 0 5,25 70 18,00 11 539 
kuchyňský robot, mixér 7 3,94 35 5,40 814 
lednička 6 6,18 140 51,00 8 499 
lineární zářivka 47 5,32 40 0,08 54 
LP, CD přehrávač 0 4,24 35 4,00 4 990 
mikrovlnná trouba 5 5,58 55 12,20 1 469 
mobilní telefon 6 4,80 10 0,14 4 790 
monitor 0 5,79 50 15,00 3 990 
myčka na nádobí 0 5,29 90 38,00 6 820 
notebook 0 5,23 45 2,82 7 669 
pila elektrická 0 4,66 35 5,00 2 336 
počítač (bez monitoru) 0 5,51 45 12,15 10 390 
pračka 9 5,29 105 66,50 7 490 
rozhlasový přijímač 8 3,79 30 2,00 499 
rychlovarná konvice 24 3,80 25 1,20 999 
sporák 5 4,90 100 41,50 11 490 
telefonní přístroj 7 4,04 20 0,80 629 
televize 2 5,64 80 20,00 10 690 
tiskárna  17 5,23 60 4,00 1 811 
videokamera 11 4,37 20 0,40 5 593 
videopřehrávač, DVD přehrávač 0 4,38 45 4,00 1 690 
vrtačka 6 4,13 35 2,47 2 370 
vysavač 10 4,44 60 5,39 1 999 
walkman, diskman, MP3 
přehrávač 10 3,78 20 0,30 1 714 
žehlička 17 3,89 20 0,75 1 499 

Korelační koeficient   -0,30 -0,39 -0,30 -0,52 
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Tabulka 44 - Korelace mezi hodnocením environmentální zátěže českými domácnostmi 
a diagonálním průměrem, hmotností a cenou EEZ 

  Env. Zátěž Diagonální průměr Hmotnost Cena 

Korelační koeficient n/a 0,68 0,57 0,59 
 

Jak ukazují korelační koeficienty, zejména v případě souvztažnosti mezi vyhozením OEEZ do SKO 

a ostatními charakteristikami není nijak velká. Analýza ukazuje alespoň nepřímou úměru, tedy že 

v SKO končí zejména ty typy OEEZ, které jsou hodnoceny jako s malou environmentální zátěží, malým 

diagonálním průměrem, nízkou hmotností a cenou. Lepší korelace, a to přímá, existuje mezi 

hodnocením environmentální zátěže a diagonálním průměrem, hmotností a cenou. České 

domácnosti si tedy myslí (vcelku intuitivně), že nejmenší dopady na životní prostředí mají malá EEZ, 

která jsou současně levná. Výjimkou pak jsou například úsporné zářivky. 

Jak ukazuje Tabulka 43, nejčastěji v SKO končí OEEZ jako jsou kompaktní i lineární zářivky, elektrické 

hračky, vysoušeče vlasů, kulmy a holicí strojky.  Nicméně velmi nepravděpodobné se zdá, že by celých 

9 % praček skončilo v SKO (v popelnici na zbytkový směsný odpad) a to stejné platí pro sporáky 

a lednice. Pokud v korelační analýze vynecháme tato „podezřelá“ data, pak korelace mezi vyhozením 

OEEZ do popelnice a hmotností OEEZ stoupne z -0,30 na -0,43 a korelace s diagonálním průměrem  

z -0,39 na -0,46. 

  

Nicméně velké OEEZ mohou přesto končit na skládkách a ve spalovnách, a to díky toku objemného 

SKO, tedy přes svoz netříděného objemného odpadu. Toto dokládá Graf 17, který ukazuje, že asi 40 % 

OEEZ v OO je tvořeno velkým OEEZ (nad 15 kg/kus) a z toho více než polovinu tvoří chladicí a mrazicí 

zařízení. Jedná se sice o nereprezentativní vzorek, nicméně je nesporné, že se jedná o systémovou 

chybu odpadového hodpodářství. Spotřebitel si ke všemu může myslet, že pokud odnese ledničku do 

kontejneru na objemný odpad, tak ji odevzdává k recyklaci. Ve většině případů se v roce 2010 

objemný odpad netřídil na využitelné složky a materiály a téměř 100% OO bylo skládkováno.  
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8.4 Analýza materiálových toků OEEZ 

Následující Obrázek 12, Obrázek 13, Obrázek 14, Obrázek 15 a Obrázek 16 graficky znázorňují 

výsledky materiálových toků OEEZ dle jejich hmotnosti, od vm-OEEZ až po v-OEEZ. Významnost toku 

je znázorněna pomocí tzv. Sankey diagramu. Tedy čím je tok větší, tím je větší také šipka znázorňující 

tok OEEZ. Proces vznik OEEZ představuje teoretický výpočet hmotnosti produkce OEEZ metodou 

„Consumption and Use“ a představuje jediný importní tok do systému materiálových toků OEEZ. 

Tento importní tok vyrovnává celkem 6 exportních toků (exportní toky jsou označeny na obrázcích 

jako „E“). Zatímco opětovné použití, energetické využití, spalování a skládkování představují finální 

nakládání s OEEZ, materiálové využití zde nepředstavuje finální proces, ale tok materiálových frakcí 

OEEZ, které vstupují do finálního způsobu nakládání (např. tavení železa či mědi ve vysoké peci, 

regranulace plastů, tavení skla ve sklárně, atd.), které se v našem případě nachází za stanovenými 

hranicemi MFA. Exportním tokem je také tok „neidentifikováno“, který představuje součet toků, 

které nebyly v této práci uvažovány (například nelegální vývoz OEEZ, nelegální sběr OEEZ, černé 

skládky, atd.) Procesy zpětný odběr EEZ a komplementární recyklace představují sběr OEEZ za účelem 

recyklace. Zatímco u zpětného odběru OEEZ se jedná zcela o oficiální sběr a recyklaci (zde je zahrnut 

i tzv. oddělený sběr OEEZ oficiálními sběrnými systémy), u procesu komplementární recyklace se 

často jedná sice o legální (nebo pololegální) sběr a recyklaci, který ovšem většinou není počítán do 

oficiální statistiky sběru a recyklace OEEZ. Proces směsný komunální odpad znamená vyhození OEEZ 

do zbytkového, nevytříděného komunálního odpadu (v ČR drtivá většina končí na skládkách 

komunálních odpadů). Proces objemný odpad představuje sběr objemného odpadu, kde často končí 

i rozměrné OEEZ, které posléze nejčastěji končí opět na skládkách komunálního odpadu. 

Vstupní data analýzy materiálových toků celkových OEEZ, vm-, sm-, s-, a v-OEEZ shrnují Tabulka 45, 

Tabulka 46, Tabulka 47, Tabulka 48 a Tabulka 49. Samotný výsledek MFA pak ukazuje Obrázek 12, 

Obrázek 13, Obrázek 14, Obrázek 15 a Obrázek 16. 

Tabulka 45 – Vstupní data do MFA celkových toků OEEZ 

Proces Zdroj toku 
Tok 
odpadu (t) 

Koncentrace 
OEEZ (kg/t) 

Nejistota 
(%) Zdroj nejistoty 

Tok OEEZ 
(t) 

Objemný odpad 
(CENIA, 
2013) 486 444 34,19 77 

Výsledky této 
práce 16 631,52 

Směsný 
komunální odpad 

(CENIA, 
2013) 3 090 805 7,38 40 

Výsledky této 
práce 22 810,14 

Vznik OEEZ 
Výsledky 
této práce 141 036 1 000 13 

Výsledky této 
práce 141 036,00 

Zpětný odběr 
(CENIA, 
2013) 52 989 1 000 5 Vlastní odhad 52 989,00 

Komplementární 
recyklace 

(Hudáková 
a Polák, 
2013) 20 428 1 000 30 

(Hudáková 
a Polák, 2013) 20 428,00 

Opětovné použití 

(REMA 
Systém, 
2012) 1 462 1 000 10 Vlastní odhad 1 462,00 
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Tabulka 46 - Vstupní data do MFA toků vm-OEEZ 

Proces Zdroj toku 
Tok 
odpadu (t) 

Koncentrace 
OEEZ (kg/t) 

Nejistota 
(%) Zdroj nejistoty 

Tok vm-
OEEZ (t) 

Objemný odpad (CENIA, 2013) 486 444 0,34 77 Tato práce,  166,32 

Směsný 

komunální odpad 

(CENIA, 2013) 3 090 805 1,15 33 Tato práce,  3 554,43 

Vznik vm-OEEZ Tato práce 4 162 1 000 17 Tato práce 4 162,00 

Zpětný odběr (Asekol, 2011; 

Elektrowin, 

2011) 

229 1 000 20 Vlastní odhad 229,00 

Komplementární 

recyklace 

* 88 1 000 30 (Hudáková a Polák, 

2013) 
87,84 

Opětovné použití (REMA 

Systém, 2012) 
1 1 000 10 Vlastní odhad 0,75 

 

Tabulka 47 - Vstupní data do MFA toků sm-OEEZ 

Proces Zdroj toku 
Tok 
odpadu (t) 

Koncentrace 
OEEZ (kg/t) 

Nejistota 
(%) Zdroj nejistoty 

Tok sm-
OEEZ (t) 

Objemný odpad (CENIA, 2013) 486 444 4,79 77 Tato práce,  2 330,07 

Směsný 

komunální odpad 

(CENIA, 2013) 

3 090 805 2,72 30 

Tato práce,  

8 406,99 

Vznik sm-OEEZ Tato práce 17 106 1 000 16 Tato práce 17 106,00 

Zpětný odběr (Asekol, 2011; 

Elektrowin, 

2011) 3 476 1 000 20 

Vlastní odhad 

3 476,00 

Komplementární 

recyklace 

* 

846 1 000 30 

(Hudáková a Polák, 

2013) 
845,72 

Opětovné použití (REMA 

Systém, 2012) 73 1 000 10 
Vlastní odhad 

73,10 
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Tabulka 48 - Vstupní data do MFA toků s-OEEZ 

Proces Zdroj toku 
Tok 
odpadu (t) 

Koncentrace 
OEEZ (kg/t) 

Nejistota 
(%) Zdroj nejistoty 

Tok s-OEEZ 
(t) 

Objemný odpad (CENIA, 2013) 486 444 15,39 77 Tato práce,  7 484,18 

Směsný 

komunální odpad 

(CENIA, 2013) 

3 090 805 1,25 50 

Tato práce,  

3 863,51 

Vznik s-OEEZ Tato práce 34 837 1 000 12 Tato práce 34 837,00 

Zpětný odběr (Asekol, 2011; 

Elektrowin, 

2011) 10 357 1 000 10 

Vlastní odhad 

10 357,00 

Komplementární 

recyklace 

* 

3 992 1 000 30 

(Hudáková a Polák, 

2013) 
3 991,63 

Opětovné použití (REMA 

Systém, 2012) 1 023 1 000 10 
Vlastní odhad 

1 023,40 

 

Tabulka 49 - Vstupní data do MFA toků v-OEEZ 

Proces Zdroj toku 
Tok 
odpadu (t) 

Koncentrace 
OEEZ (kg/t) 

Nejistota 
(%) Zdroj nejistoty 

Tok v-OEEZ 
(t) 

Objemný odpad (CENIA, 2013) 486 444 13,68 77 Tato práce,  6 652,61 

Směsný 

komunální odpad 

(CENIA, 2013) 

3 090 805 0,00 50 

Tato práce,  

0,00 

Vznik v-OEEZ Tato práce 84 932 1 000 12 Tato práce 84 932,00 

Zpětný odběr (Asekol, 2011; 

Elektrowin, 

2011) 37 996 1 000 10 

Vlastní odhad 

37 996,00 

Komplementární 

recyklace 

* 

14 647 1 000 30 

(Hudáková a Polák, 

2013) 
14 646,88 

Opětovné použití (REMA 

Systém, 2012) 365 1 000 10 
Vlastní odhad 

364,75 

 

*komplementární recyklace – byl učiněn předpoklad, že množství vm-, sm-, s- a v-OEEZ je ve stejném 

poměru jako v procesu „zpětný odběr“ 
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Obrázek 12 – Analýza celkových materiálových toků OEEZ v roce 2010 (v tunách; čárka odděluje tisíce) 
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Obrázek 13 - Analýza materiálových toků velmi malých OEEZ v roce 2010 (v tunách; čárka odděluje tisíce) 
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Obrázek 14 - Analýza materiálových toků středně malých OEEZ v roce 2010 (v tunách; čárka odděluje tisíce) 
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Obrázek 15 - Analýza materiálových toků středních OEEZ v roce 2010 (v tunách; čárka odděluje tisíce) 
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Obrázek 16 - Analýza materiálových toků velkých OEEZ v roce 2010 (v tunách; čárka odděluje tisíce) 
 



   

103 
 

8.4.1 Diskuse 

Jak ukazuje Obrázek 12, v roce 2010 vzniklo v ČR asi 141 tisíc tun OEEZ. Oficiálně bylo sebráno asi 

36% (34-38%) z tohoto množství (proces „zpětný odběr EEZ“). Nedávné studie materiálových toků 

OEEZ ukazují relativně podobná procenta i v jiných státech Evropy. V Belgii to bylo pro rok 2011 47% 

(Huisman, 2013), v Itálii 26 % (Magalini et al., 2013) a v Nizozemí 32% (Huisman et al., 2012).  

Jak uvádí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o OEEZ v článku 16, „stanovení 

ambiciózních cílů sběru by se mělo zakládat na množství produkce OEEZ při řádném zohlednění různě 

dlouhých životních cyklů výrobků v členských státech, nenasycených trhů a EEZ s dlouhým životním 

cyklem. Proto by měla být v blízké budoucnosti vytvořena metodika pro výpočet úrovní sběru 

vycházející z produkce OEEZ. Členské státy by proto měly mít možnost výběru mezi dosažením cíle 

sběru založeného na EEZ uvedených na trh a cíle sběru založeného na produkci OEZZ. Podle 

současných odhadů úroveň sběru vyprodukovaných OEEZ ve výši 85 % zhruba odpovídá úrovni sběru 

65 % průměrné hmotnosti EEZ uvedených na trh v předchozích třech letech.“  

V případě ČR bylo v roce 2010 85% ze vzniku OEEZ asi 120 tisíc tun a 65% z průměrné hmotnosti EEZ 

uvedených na trh v předchozích třech letech asi 128 tisíc tun, což potvrzuje výše zmíněný odhad. 

Budoucí minimální cíle sběru jsou stanoveny pro ČR Evropskou směrnicí (Směrnice 2012/19/EU, 

2012): 

• do 31. prosince 2015 se nadále uplatňuje minimální úroveň tříděného sběru v průměru 

nejméně čtyř kilogramů OEEZ z domácností na osobu za rok nebo stejná úroveň hmotnosti 

OEEZ, jaká byla sebrána v dotyčném členském státě v průměru v předchozích třech letech, 

podle toho, která z těchto hodnot je vyšší; 

• do 14. srpna 2016 dosáhnout minimální úrovně sběru vyšší než 40 % průměrné hmotnosti 

EEZ uvedených na trh v předchozích třech letech; 

• do 14. srpna 2021 dosáhnout úrovně sběru buď 65 % průměrné hmotnosti EEZ uvedených na 

trh v ČR v předchozích třech letech, anebo 85 % hmotnosti produkce OEEZ. 

Pokud vezmeme hypoteticky rok 2010, pak 40% cíl sběru OEEZ z průměrné hmotnosti EEZ uvedených 

na trh v předchozích třech letech znamená asi 79 tisíc tun OEEZ, tedy zhruba o 30 tisíc tun OEEZ více, 

než bylo oficiálně zaevidováno. Obdobně potom 65 % cíl sběru OEEZ z průměrné hmotnosti EEZ 

uvedených na trh v předchozích třech letech (dále jen „65% cíl sběru“) znamená sebrat 128 tisíc tun 

OEEZ a 85% cíl sběru z hmotnosti produkce (dále jen 85% cíl sběru“) asi 120 tisíc tun OEEZ. 

Jak vyplývá z analýzy materiálových toků OEEZ (viz Obrázek 12), 40% cíl sběru OEEZ by byl splnitelný 

zahrnutím komplementární recyklace do oficiální evidence a tříděním objemného odpadu a následné 

recyklace OEEZ obsažených v objemném odpadu. V případě splnění 65% či 85% cíle sběru by bylo 

zapotřebí nejen přesměrovat veškerý tok OEEZ v OO a evidovat komplementární recyklaci, ale také 

významně snížit podíl OEEZ v SKO a identifkovat neznámé toky OEEZ a přesměrovat je do zpětného 

odběru EEZ. Jelikož je tok OEEZ v SKO tvořen zejména m-OEEZ, pak ke splnění 65% případně 85% cíle 

bude zapotřebí více sbírat a recyklovat m-OEEZ. 

Obrázek 13 ukazuje výsledky analýzy materiálových toků pro vm-OEEZ. V komparaci s celkovými toky 

OEEZ (Obrázek 12) je situace značně odlišná. Velmi malá OEEZ se vracejí do systému sběru 
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a recyklace jen ve velmi malém množství (okolo 5%), většina vm-OEEZ končí v netříděném zbytkovém 

odpadu (okolo 80%).  

Komparací výsledků materiálových toků OEEZ dle velikosti (Obrázek 12, Obrázek 13, Obrázek 14, 

Obrázek 15, Obrázek 16) je zřejmé, že čím je OEEZ menší, tím se méně sbírá a recykluje. Středně malé 

OEEZ (viz Obrázek 14) se oficiálně sbírají průměrně z 20%, kdežto v SKO končí zhruba z 50%. Naopak, 

velké OEEZ (viz Obrázek 16) se oficiálně sbírají a recyklují z 44%, přičemž v SKO díky své velikosti 

nekončí vůbec, ale zajímavým faktem je, že velký hmotnostní tok v-OEEZ tvoří proces 

„neidentifikováno“. Velké OEEZ tak pravděpodobně končí ve sběrných surovinách či v kovošrotech. 

Huisman et. al (2012) uvádí, že 3,5%-7% hmotnosti kovového šrotu tvoří právě OEEZ. Tato data v ČR 

zatím zcela chybí. Další tok, o kterém zcela chybí informace a je zahrnutý pod „neidentifikováno“, je 

pololegální či ilegální export OEEZ. 

Výše namodelovaný systém MFA OEEZ samozřejmě nezachycuje všechny možnosti toků OEEZ. 

Například nebyly zkoumány toky OEEZ v jiných separovaných odpadních tocích, jako je např. tříděný 

plast. Jak uvádí Bernstad et al.(2011), ve Švédsku může být nesprávné třídění OEEZ hlavním tokem 

netříděného OEEZ. Ve zkoumané lokalitě bylo identifikováno v kontejnerech pro separovaný sběr 

zejména plastů a kovových obalů více než 65% netříděných OEEZ. 

Z hlediska toku prvků vázaných na OEEZ nemusí vždy netříděný sběr OEEZ (OEEZ skončí v netříděném 

SKO) znamenat jejich definitivní ztrátu. Dnes se již zkoumají možnosti, jak dostat recyklovatelný 

materiál jako kovy nebo OEEZ ze zbytkového komunálního odpadu (Di Maria et al., 2013). Příkladem 

může být mechanicko-biologická úprava SKO. Jednou z frakcí vystupující z mechanicko-biologické 

úpravy odpadů je tzv. mechanicky vytříděna suchá frakce, která tvoří asi 11% SKO (Di Maria et al., 

2013). Mechanicky vytříděna suchá frakce potom obsahuje asi 2,5% hmotnostních m-OEEZ, nicméně 

toto množství je možné vytřídit s efektivitou pouhé 2% hmotnostní (např. oproti kovům, kde je 

efektivita 98%) (Di Maria et al., 2013).  

Ani spálením SKO s obsahem OEEZ nemusí dojít ke ztrátě prvků, jako je třeba Au. Proces spalování 

zde může sloužit jako „koncentrační“ proces, kdy se určité prvky koncentrují v určitých výstupních 

frakcích ze spalovacího procesu. Morf et al. (2013) studovali SFA 31 prvků (zejména vzácných kovů 

a prvků vzácných zemin) a zjistili, že např. obsah Au ve spodním popelu je zhruba ve stejné 

koncentraci, jako je průměrný obsah Au v dnešní době těžené zlatonosné hornině (3 g/t), přičemž 

v neželezné kovové frakci s částicemi pod 0,7 – 5,0 mm je Au asi 10 krát více než v hornině a v té 

samé tzv. těžké frakci dokonce asi 40 krát více (120 g/t).  

Zmapovat tok jednotlivých materiálů a prvků v tak komplexním systému je nad rámec této práce. 

Nicméně je možné alespoň porovnat potenciál recyklace jednotlivých OEEZ dle hmotnostních 

intervalů, viz Tabulka 50. Potenciál recyklace je teoretické celkové množství materiálu či prvku, které 

se průměrně nachází v m-OEEZ, s-OEEZ resp. v-OEEZ.  

Tabulka 50 – Potenciál recyklace jednotlivých materiálů a prvků vázaný na m-OEEZ, s-OEEZ a v-
OEEZ v roce 2010 (pouze B2C OEEZ) 

Materiál Potenciál recyklace materiálů (kg) v OEEZ 

m-OEEZ s-OEEZ v-OEEZ 

ABS 0 538 301 1 346 651 

Ag 396 1 019 882 
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Al 399 197 826 924 1 546 898 

As 1 2 0 
Au 62 195 59 
Be 3 8 0 
Bi 77 129 568 

Br 1 327 2 766 7 779 

Cd 1 812 1 257 3 113 

Keramika 41 189 132 746 270 718 

Cl 927 1 134 1 244 

Co 980 1 242 637 
Cr 419 1 107 2 573 

CRT sklo kónusové 0 0 2 813 441 

CRT sklo stínitkové 0 0 5 660 125 

Cu 1 901 685 2 725 998 2 689 417 
Epoxid 17 597 23 083 213 901 

Fe 1 248 011 1 828 650 5 023 949 

Fluoroscenční prášek 1 668 0 0 
Sklo (bílé) 87 189 699 182 437 671 
Hg 5 10 0 
Sklo (LCD) 2 634 63 172 53 
Tekuté krystaly 144 369 0 
Mn 54 68 27 
Ni 5 889 9 051 11 897 

Olej 10 416 15 741 114 448 

Ostatní inertní 313 455 314 558 8 723 374 

Ostatní plasty 7 108 4 582 5 427 
Pb 2 686 5 937 13 977 

PCB 7 10 475 

Pd 21 63 23 
PE (HD) 0 68 644 0 
PET 0 13 729 0 
Plasty obecně 8 752 898 10 926 891 10 206 876 
PS (HI) 0 485 1 470 436 

PUR 0 966 2 186 104 

PVC 23 313 88 700 199 609 

Sb 320 652 2 914 

Sn 6 662 12 750 22 172 

Ocel 359 471 545 172 1 187 302 

slitinová ocel 5 254 354 11 371 069 30 168 819 

dřevo 312 277 419 356 332 693 
Zn 6 620 13 639 18 182 

Cyklopentan 0 0 25 981 

Isobutan 0 0 6 081 

CFC11 0 0 135 435 

CFC12 0 0 53 732 

Celkem 18 760 876 30 659 356 74 905 662 
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Jak ukazuje předchozí Tabulka 50, většina toku materiálů a prvků je vázána na v-OEEZ. Přesto, že se 

v m-OEEZ nachází relativně více drahých kovů než ve větších OEEZ (Chancerel, 2010), celkový tok Au 

je srovnatelný s tokem Au vázaného na v-OEEZ a je asi 3x menší, než tok Au vázaný na s-OEEZ. 

8.5 Analýza materiálových toků EoL mobilních telefonů 

Následující Obrázek 17, Obrázek 18 a Obrázek 19 graficky znázorňují výsledky materiálových toků EoL 

mobilních telefonů v ČR v roce 2010. Zatímco Obrázek 17 resp. Obrázek 18 ukazují MFA EoL 

mobilních telefonů (tok kusů resp. tun), Obrázek 19 popisuje tok jednoho konkrétního prvku (SFA Au) 

obsaženého v mobilních telefonech. Významnost toku je znázorněna opět pomocí tzv. Sankey 

diagramu. Tedy čím je tok větší, tím je větší také šipka znázorňující tok OEEZ. Proces vyřazení 

mobilního telefonu představuje nahrazení starého telefonu za nový a obsahuje „zásobu“, viz kapitola 

6.1. Importní tok vyřazení mobilního telefonu vyrovnávají celkem 4 exportní toky (toky jsou označeny 

na obrázcích jako „E“). Zatímco opětovné použití, spalovna a skládka představují finální nakládání 

s EoL mobilními telefony, materiálové využití zde nepředstavuje finální proces, ale tok materiálových 

frakcí EoL mobilních telefonů, které vstupují do finálního způsobu nakládání (např. tavení železa či 

mědi ve vysoké peci, regranulace plastů, tavení skla ve sklárně, atd.), které se v našem případě 

nachází za stanovenými hranicemi MFA.  

Procesy 2. použití v domácnosti, 2. použití mimo domácnost a prodej do bazaru lze všechny 

považovat za opětovné použití. Otázka, spíše filosofická je, zda se jedná o opětovné použití 

odpadních mobilních telefonů nebo pouze o pokračování životnosti mobilního telefonu. Za vznik 

odpadních mobilních telefonů lze považovat součet procesů skladování EoL mobilních telefonů 

v domácnostech (jedná se o zásobu v procesu vyřazení mobilního telefonu), sběr EoL mobilních 

telefonů v maloobchodní síti, na sběrném dvoře, specializovanou firmou a také vyhození EoL 

mobilního telefonu do směsného odpadu. Proces zpracovatel znamená manuální či mechanickou 

demontáž a následnou separaci na jednotlivé materiálové frakce. Obrázek 19 navíc obsahuje 

samostatné procesy manuální demontáž, mechanickou demontáž a pyrometalurgické zpracování 

sekundárního Au tak, aby proces materiálové využití v tomto systému byl finálním procesem. 
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Obrázek 17 - Analýza materiálových toků EoL mobilních telefonů v ČR v roce 2010 v kusech 
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Obrázek 18 - Analýza materiálových toků EoL mobilních telefonů v ČR v roce 2010 v tunách 
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Obrázek 19 - Analýza toku Au ve vazbě na EoL mobilní telefony v roce 2010 
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8.5.1 Diskuse 

Jak ukazuje Obrázek 17,   v roce 2010 bylo vyřazeno v českých domácnostech okolo 2,26 mil. kusů 

mobilních telefonů (382 tun – viz Obrázek 18), přičemž za vznik odpadu lze považovat součet toků 

skladování v domácnostech, sběru v maloobchodní síti, sběru ve sběrných dvorech, sběru 

specializovanými firmami a tok v SKO, což je celkem 1,13 mil. kusů. Tento odhad je téměř totožný 

s odhadem za použití metody „Consumption and Use“ (Tabulka 18), který činí 1,09 mil. kusů. Odhad 

metodou „Distribution-Delay“ je pro rok 2010 odhadnut na 1,53 mil. kusů (Polák a Drápalová, 2012), 

nicméně v tomto odhadu jsou započítány i mobilní telefony z firem, které dle nezávislého odhadu 

tvoří 30% (Vaněček, 2011). Po odečtení firemních mobilních telefonů je odhad vzniku opět velmi 

blízký odhadům předešlým – 1,07 mil. kusů.  

Jak ukazuje Obrázek 19, největší tok EoL mobilních telefonů resp. Au vázaného zejména na desku 

plošného spoje je spojen s opětovným použitím, do kterého je započítáno jak druhé použití telefonu 

v domácnosti, mimo domácnost, tak prodej telefonu do bazaru. Dalším velmi významným tokem je 

skladování EoL mobilních telefonů v domácnostech, což je velmi obdobné jako v zahraničí (Jang 

a Kim, 2010; Widmer, 2012). Pokud se domácnosti rozhodnou zbavit se telefonu opravdu jako 

odpadu (tedy odevzdají EoL mobilní telefon v obchodě, sběrném dvoře, předají zpracovateli či vyhodí 

do popelnice), pak téměř 36% EoL mobilních telefonů skončí v SKO, tedy zejména na skládce 

komunálních odpadů. Na první pohled se zdá, že pokud by stát či kolektivní systémy zastupující 

výrobce a dovozce mobilních telefonů chtěly zlepšit situaci ohledně recyklace EoL mobilních telefonů, 

znamenalo by to zejména investovat do informování občanů o tom, že EoL mobilní telefony nepatří 

ani do šuplíku ani do SKO. Nicméně při analýze toku Au můžeme dojít k poněkud odlišným závěrům. 

Analýza toku Au ukazuje např. na skutečnost, že díky nesprávnému nastavení zpracování EoL 

mobilních telefonů (drcení) dochází ke stejné ztrátě Au jako vyhozením mobilu do SKO. Jak dokládají 

některé studie (Chancerel, 2010; Chancerel et al., 2009, 2008), při drcení elektroodpadu a následné 

separaci dochází k rozptylu prvků, které jsou ve výrobcích zastoupeny stopově (Ag, Au, Pd,..) do více 

výstupních frakcí. Jak uvádí Chancerel et al. (2008), pouze 24% hmotnostních Au skončí ve výstupní 

frakci „desky plošných spojů“, která je posléze zpracovávána tak, aby došlo k využití Au např. 

metalurgickým či hydrometalurgickým procesem. Okolo 40% Au skončí ve frakci „železné kovy“ 

a okolo 29% ve frakci „plasty“. Jak vyplývá z detailní analýzy KS RETELA, asi 64% OEEZ je 

zpracováváno mechanicky, tedy je drceno. Dále pokud předpokládáme, že při drcení OEEZ dochází ke 

ztrátě 76% hmotnostních Au, pak se ročně tímto způsobem sběru a zpracování EoL mobilních 

telefonů „ztratí“ okolo 5 kg Au, což je stejné množství Au, které skončí na skládkách a ve spalovnách 

vyhozením mobilního telefonu do SKO. V perspektivě těchto faktů a za účelem zefektivnit recyklaci 

Au z mobilních telefonů máme dvě možnosti: přesvědčit všechny domácnosti, aby nevyhazovaly EoL 

mobilní telefony do SKO (což je nereálné), nebo nastavit systém zpracování EoL mobilních telefonů 

tak, aby nedocházelo k jejich drcení, ale aby byly EoL mobilní telefony ručně demontovány či celé 

předávány do koncového zpracovatelského procesu jako je pyrometalurgie, což je z hlediska eko-

efektivity nejvýhodnější scénář zpracování EoL mobilních telefonů (Huisman, 2004). Nastavit systém 

zpracování EoL mobilních telefonů lze například mandatorním přijetím standardů zpracování OEEZ. 

Z výše uvedeného vyplývá také velmi zajímavá skutečnost, že v roce 2010 bylo skladování EoL 

mobilních telefonů environmentálně příznivější varianta než jejich předání k recyklaci právě z důvodu 

vysokého podílu drcení EoL mobilních telefonů, což vedlo ke ztrátě prvků jako je Au. 
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8.6 Environmentální posouzení materiálových toků OEEZ 

8.6.1 Materiálová stopa mobilních telefonů 

Jak ukazuje Tabulka 51, pro výrobu mobilního telefonu vážicího ani ne 200 gramů je spotřebováno 

přes 1 tunu materiálu a pro téměř 70 kg těžkou pračku okolo 18 tun materiálu. Vzorec pro výpočet 

materiálové stopy je uveden v kapitole 7.3. Pokud tedy absolutně porovnáme vm-EEZ a v-EEZ, pak 

i z hlediska materiálové stopy je environmentálně výhodnější „zrecyklovat“ jednu pračku než jeden 

mobilní telefon. Nicméně v přepočtu na 1 kg výrobku má mobilní telefon 25x větší materiálovou 

stopu než pračka.  

Tabulka 51 – Materiálová stopa (MS) mobilního telefonu a pračky 

Materiál Hm.(g) MS(Mobil) Hm. (g) MS(Pračka) 
Abiotický 
materiál Voda Vzduch 

Plasty 60,75 13 061 8 900,00 1 913 500 4 207 4 

Epox. pryskyřice 7,06 2 189 0,00 0 14 290 6 

Skelná vlákna 4,87 502 0,00 0 6 95 2 

Tabulkové sklo 4,75 76 1 300,00 20 800 3 12 1 

Železo 4,16 924 50 700,00 11 255 400 14 205 3 

Hliník 13,43 14 719 2 600,00 2 849 600 37 1 048 11 

Měď 19,06 13 685 2 400,00 1 723 200 349 367 2 

Zlato 0,04 121 600 0,00 0 540 000 2 000 000 500 000 

Stříbro 0,24 11 400 0,00 0 7 500 30 000 10 000 

Křemík 0,87 14 790 0,00 0 2 000 10 000 5 000 

Lithium 1,17 42 0,00 0 6 20 10 

Mangan 9,93 2 115 0,00 0 17 194 2 

Nikl 1,17 486 0,00 0 141 233 41 

Uhlík 9,34 3 101 0,00 0 20 306 6 

Elektrolyt 11,68 1 624 0,00 0 3 134 2 

Ostatní 21,25 962 625 0,00 0 15 000 30 000 300 

Dřevotříska 0,00 0 3 300,00 62 700 1 18 0 

Beton 0,00 0 28 800,00 115 200 1 3 0 

Celkem    169,77 1 162 938 65 900,00 17 940 400       
 

Také je třeba vzít v úvahu, že EoL mobilních telefonů vzniklo v ČR v roce 2010 přes jeden milión kusů, 

kdežto EoL praček téměř 6x méně. Pak lze konstatovat, že přesto, že je pračka téměř 400 krát těžší 

než mobilní telefon, materiálovou stopu má potenciálně jen 2,6 krát větší, což je důsledkem 

přítomnosti Au a dalších drahých kovů v mobilních telefonech a zároveň velkým množstvím 

vznikajících EoL mobilních telefonů. Pokud bychom ještě započítali ani ne 10% míru sběru EoL 

mobilních telefonů (Polák a Drápalová, 2012) a ztrátu drahých kovů během drcení OEEZ (až 76%), pak 

budou mít EoL mobilní telefony i přes svoji malou velikost větší potenciální materiálovou stopu než 

EoL pračky. 
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8.6.2 Nepřímé environmentální hodnocení 

Nepřímé environmentální hodnocení navazuje na výsledky MFA a porovnává mezi sebou 

environmentální dopady vm-OEEZ, sm-OEEZ, s-OEEZ a v-OEEZ, a to ve třech různých procesech – 

pokud vm-OEEZ, sm-OEEZ, s-OEEZ a v-OEEZ skončí v „recyklaci“ nebo na skládce (kde mohou skončit 

bud´ skládkováním netříděného SKO nebo OO). Environmentální úspory jsou zobrazeny jako záporné 

environmentální dopady.  

 

Graf 19 – Environmentální dopady OEEZ – Ekoindikátor 

 

Graf 20 – Environmentální dopady OEEZ – Lidské zdraví 
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Graf 21 – Environmentální dopady OEEZ – Kvalita ekosystémů 
 

 

Graf 22 - Environmentální dopady OEEZ – Úbytek surovin 
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Graf 23 – Environmentální dopady OEEZ – Kumulativní energetická zátěž 
 

 

Graf 24 – Environmentální dopady OEEZ – Úbytek abiotických surovin 
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Graf 25 – Environmentální dopady OEEZ – Globální oteplování (GWP 100) 
 

 

Graf 26 – Environmentální dopady OEEZ – Úbytek stratosférického ozónu 
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Graf 27 – Environmentální dopady OEEZ – Humánní toxicita 
 

 

Graf 28 – Environmentální dopady OEEZ – Ekotoxicita sladkých vod 
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Graf 29 – Environmentální dopady OEEZ – Ekotoxicita mořských vod 
 

 

 

Graf 30 – Environmentální dopady OEEZ – Terestrická ekotoxicita 
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Graf 31 – Environmentální dopady OEEZ – Fotochemická oxidace 
 

 

 

Graf 32 – Environmentální dopady OEEZ - Acidifikace 
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Graf 33 – Environmentální dopady OEEZ - Eutrofizace 
 
Graf 19, Graf 20, Graf 21 a Graf 22 ukazují environmentální dopady OEEZ pomocí end-pointové 

metodiky Ekoindikátor 99, který seskupuje výstupy z inventarizace do tří základních 

environmentálních dopadů – lidské zdraví, kvalita ekosystémů a úbytek surovin. Schéma principu 

seskupování popisuje například Kočí (2009). Jak ukazuje Graf 19, největší seskupený dopad na životní 

prostředí má fakt, že v-OEEZ končí v objemném odpadu (zejména ledničky a mrazáky), který je 

posléze skládkován. Oproti tomu dopad s-OEEZ je menší. Zároveň největší environmentální úsporou 

je recyklace v-OEEZ, což je dáno zejména relativně vysokou mírou sběru v-OEEZ. Celkově je současný 

systém zpětného odběru (měřeno nepřímo, pouze porovnáním množství OEEZ na skládkách 

a materiálové využívaných) environmentálně přínosný, což je v souladu i s výsledky jiných studií 

(Hischier et al., 2005; Sole et al., 2012; Wager et al., 2011). Podobné výsledky ukazuje také Graf 20, 

kdy největší dopady na lidské zdraví má opět v-OEEZ končící v netříděném objemném odpadu. Tyto 

dopady se potom téměř rovnají environmentálním úsporám získaných recyklací v-OEEZ. Jiný obrázek 

dostáváme pro kategorii dopadu kvalita ekosystémů (Graf 21). Kvalita ekosystémů je agregovaná 

kategorie dopadu zahrnující ekotoxicitu, acidifikaci, eutrofizaci a využívání krajiny. Největší dopad na 

kvalitu ekosystémů má sm-OEEZ končící v SKO, který je posléze skládkován. Dopad sm-OEEZ je 

v tomto případě větší než dopad s-OEEZ či v-OEEZ. Kategorie dopadu úbytek surovin (Graf 22), která 

uvažuje především spotřebu minerálních a fosilních surovin, pak jednoznačně ukazuje, že 

environmentální dopady skládkování OEEZ jsou relativně malé ve vztahu k environmentálním 

úsporám, ke kterým vede recyklace. Zároveň je zde vidět fakt, že čím větší OEEZ, tím více se recykluje 

a tím více dochází k úsporám surovin resp. životního prostředí. Tato skutečnost platí stejně i pro 

kumulativní energetickou zátěž, viz Graf 23. 

Graf 24, Graf 25, Graf 26, Graf 27, Graf 28, Graf 29, Graf 30, Graf 31, Graf 32 a Graf 33 hodnotí 

environmentální dopady OEEZ pomocí mid-pointové metodiky CML, verze z roku 2004. Míra 

poškození každé kategorie dopadu je vyjadřována v ekvivalentech referenční látky vyvolávající 

stejnou míru poškození (Kočí, 2009). Metodiku CML podrobně popisuje Guinée (2002). Graf 24 
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popisující úbytek abiotických surovin ukazuje stejné výsledky jako end-pointový indikátor úbytek 

surovin (Graf 22). Zcela jiný obrázek a rozložení environmentálních dopadů má kategorie dopadu 

globální oteplování (Graf 25). Největší dopady má v-OEEZ v objemném odpadu, které násobně 

převyšují environmentální úspory recyklace a to i přesto, že je recyklováno hmotnostně 9x více  

v-OEEZ než končí na skládce. Netříděné lednice a mrazáky v OO znamenají více než 200 tisíc tun 

ekvivalentu CO2 vypouštěného ročně do ovzduší. Toto je dáno opět přítomností velkého množství 

lednic a mrazáků v objemném odpadu a předpokládaným únikem freonů do ovzduší. Podobný 

obrázek potom ukazuje Graf 26, který popisuje kategorii dopadu úbytek stratosférického ozónu. 

Kategorie dopadu toxicity, humánní toxicita a ekotoxicita sladkých vod (Graf 27 a Graf 28), ukazují na 

relativně velké dopady m-OEEZ, které jsou dány jejich vyhazováním do směsného komunálního 

odpadu. Grafy také ukazují skutečnost, že i samotná recyklace má negativní dopady na životní 

prostředí. Graf 29 ukazuje kategorii dopadu ekotoxicita mořských vod. I zde mají největší dopady 

zejména m-OEEZ končící v netříděném SKO, nicméně recyklací OEEZ dochází oproti předchozím 

kategoriím toxicity k úsporám. Poslední kategorie toxicity terestrická toxicita (Graf 30) již ukazuje 

jasné úspory recyklace OEEZ a relativně malé dopady skládkování OEEZ. Kategorie dopadu 

fotochemická oxidace a acidifikace (Graf 31 a Graf 32) ukazují podobné výsledky, tedy že současná 

recyklace přináší mnohem větší úspory než OEEZ, které skončí v netříděném odpadu. Poslední 

kategorií dopadu je eutrofizace (Graf 33), kde současné dopady nesběru a skládkování m-OEEZ mají 

větší dopady na životní prostředí než s-OEEZ a v-OEEZ. Nicméně dopady jsou vykompenzovány 

přínosy způsobené recyklací v-OEEZ. 

Z výše uvedených výsledků vyplývá: 

• Zásadní environmentální úspory přináší recyklace v-OEEZ, díky čemuž je celý systém 

zpětného odběru v současné době environmentálně přínosný. 

• Skutečnost, že m-OEEZ (vm-OEEZ a sm-OEEZ) končí v netříděném SKO má významný dopad 

na kvalitu ekosystémů, humánní toxicitu, ekotoxicitu sladkých a mořských vod a na 

eutrofizaci. Tedy přesto, že absolutní toky m-OEEZ jsou násobně menší než v-OEEZ, může být 

jejich dopad na některé kategorie dopadu větší, a to díky neefektivnímu sběru m-OEEZ 

• Pokud se započítají do environmentálních dopadů OEEZ také přínosy recyklace, pak hned  

v několika případech má vm-OEEZ větší negativní celkový dopad na životní prostředí než  

v-OEEZ a to i přesto, že vm-OEEZ tvoří jen 3% hmotnostní z celkového vzniku OEEZ oproti 

60% hmotnostním v-OEEZ. 
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8.6.3 Přímé environmentální hodnocení  

Výsledky přímého environmentálního hodnocení ukazujují Graf 34, Graf 35, Graf 36, Graf 37, Graf 38, 

Graf 39, Graf 40, Graf 41, Graf 42 a Graf 43. 

 

Graf 34 – Podíl fází zpětného odběru OEEZ na úbytku abiotických surovin 
 

 

 

Graf 35 – Podíl fází zpětného odběru OEEZ na acidifikaci 
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Graf 36 – Podíl fází zpětného odběru OEEZ na eutrofizaci  
 

 

 

Graf 37 - Podíl fází zpětného odběru OEEZ na fotochemické oxidaci 
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Graf 38 - Podíl fází zpětného odběru OEEZ na globálním oteplování 
 

 

Graf 39 - Podíl fází zpětného odběru OEEZ na úbytku stratosférického ozónu 
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Graf 40 - Podíl fází zpětného odběru OEEZ na humánní toxicitě 
 

 

 

Graf 41 - Podíl fází zpětného odběru OEEZ na terestrické ekotoxicitě 
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Graf 42 - Podíl fází zpětného odběru OEEZ na ekotoxicitě sladkých vod 
 

 

 

Graf 43 - Podíl fází zpětného odběru OEEZ na ekotoxicitě mořských vod 
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Graf 34, Graf 35, Graf 36, Graf 37, Graf 38, Graf 39, Graf 40, Graf 41, Graf 42 a Graf 43 demonstrují, 

že největší dopady na životní prostředí má vždy fáze finálního zpracování, a to konkrétně recyklace 

kovů, jako je měď, železo a dále recyklace skla. Dopady svozu a sběru se podílejí od 0% až do 33% 

a nejmenší dopady má samotné mechanické či manuální zpracování (separace a drcení) OEEZ, které 

se podílí méně než 5% na všech kategoriích dopadu.  

Největší dopady na životní prostředí má tedy finální zpracování OEEZ, kde se podíl dopadů pohybuje 

od 64% do 100%. Je to fáze, na kterou nemůže mít systém zpětného odběru OEEZ vliv. Nicméně jak 

ukazuje kategorie dopadu fotochemická oxidace (Graf 37), sběr a svoz může mít významné dopady 

na životní prostředí. Optimalizace logistiky, sběru a svozu OEEZ může tedy přinést významné úspory 

v dopadech na životní prostředí a omezit vznik fotooxidantů a jiných škodlivých látek, které se při 

dopravě uvolňují do životního prostředí. 

Je ovšem důležité si uvědomit, že se jedná o velmi zjednodušené modelování, a to zejména na úrovni 

zpracovatelů (II fáze). Zde byly brány v úvahu spotřeby energií, spotřeba tepla nebo nafty. Nicméně 

není zde brána v úvahu kvalita zpracování. Tedy např. že na konkrétním pracovišti u konkrétního 

zpracovatele může být ve vzduchu nadlimitní množství nebezpečných látek, jako je olovo, kadmium či 

polybromované bifenyly, což by jistě mělo významný vliv např. na kategorii dopadu humánní toxicita. 

Jedná se tedy o velmi zjednodušený model, který spíše ukazuje základní kontury celého systému 

nakládání s OEEZ.  

Zajímavostí je určitě fakt, že v namodelovaném systému má větší dopad na životní prostředí doprava 

OEEZ autem do sběrného dvora než doprava plastů lodními kontejnery do Číny. Jde samozřejmě 

o teoretickou úvahu, kdy uvažujeme průměrnou hmotnost jednoho kusu OEEZ 6,08 kg (Huisman et 

al., 2007), místo zpětného odběru je reprezentováno sběrným dvorem, kde průměrná vzdálenost 

z domácnosti je 3 138 m (Markent, 2010b). Počet kusů na jeden odvoz na sběrný dvůr jsou 4 kusy 

(vlastní předpoklad). Doprava je realizována osobním automobilem jen za účelem odvozu OEEZ na 

sběrný dvůr, nedochází tedy k alokaci. Kdežto u dopravy plastů k alokaci dochází a tedy uvažují se jen 

poměrné dopady 96,8 kg plastů, které z každé jedné tuny OEEZ odplouvají do Číny). 

Tabulka 52 – Srovnání scénářů vyhození OEEZ do směsného odpadu (skládkování) a recyklace OEEZ 
(KS RETELA) na 1 tunu OEEZ 

Indikátor Jednotka Skládkování Recyklace 

Úbytek abiotických surovin kg Sb eq. 0,0055 0,0166 

Acidifikace kg SO2 eq. 7,1387 4,2456 

Eutrofizace kg PO43- eq. 0,7405 1,2508 

Ekotoxicita sladkých vod kg 1,4 DCB eq. 32,0512 259,6589 

Globální oteplování (GWP 100) kg CO2 eq. 1 730,0147 1 161,2539 

Humánní toxicita kg 1,4 DCB eq. 1 114,1241 752,4804 

Ekotoxicita mořských vod kg 1,4 DCB eq. 1 340 529,6025 1 536 383,0378 

Úbytek stratosférického ozónu (ODP) kg CFC-11 eq. 0,0002 0,0001 

Fotochemická oxidace kg C2H4 eq. 0,8843 0,4559 

Terestrická ekotoxicita kg 1,4 DCB eq. 11,5705 5,0595 

 

Tabulka 52 ukazuje, jak moc KS RETELA šetří životní prostředí. Jak je vidět, v některých kategoriích 

dopadu má recyklace dokonce větší dopad na životní prostředí, než skládkování OEEZ (ekotoxicita 
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sladkých a mořských vod a eutrofizace). Toto je dáno pravděpodobně zjednodušením modelu, kde se 

např. neuvažuje, že KS RETELA svým sběrem odstranila z životního prostředí za 4 roky téměř 8 tun 

freonů a jiných nebezpečných a toxických látek. Obecně OEEZ je druh odpadu, na který se v reálném 

životě velmi těžko aplikuje metoda posuzování dopadů na životní prostředí, protože OEEZ se může 

rozpadat na stovky různých materiálů, které jsou následně zpracovávány různými technologiemi. Ve 

finále by celý model čítal možná i přes 1000 procesů, což není reálně zvládnutelný úkol (tento model 

zahrnuje 77 procesů). Dalším problémem je fakt, že pro spoustu procesů neexistuje inventarizace 

(tedy přehled všech vstupujících a vystupujících látek a energií). 

Z analýzy inventarizace dále vyplývá, že i přes značné zjednodušení modelu je systém zpětného 

odběru EEZ environmentálně přínosný. Systém zpětného odběru reprezentovaný v tomto případě KS 

RETELA uspoří každým sebraným kilogramem OEEZ 45 litrů vody (veškeré vody, nejen pitné). Pokud 

ovšem započteme úsporu oproti spotřebě vody, kterou by bylo nutné použít na výrobu těžbu 

ztracených materiálů v případě, že spotřebitel vyhodí OEEZ do směsného odpadu, který je posléze 

skládkován, pak je úspora 2 935 litrů vody na jeden kilogram sebraných OEEZ (průměrná spotřeba 

vody v českých domácnostech je 83 litrů/den). KS RETELA ušetří každým sebraným kilogramem OEEZ 

asi 0,6 kg CO2 ekvivalentu a také 22 MJ energie (6,1 kWh). Spotřeba elektrické energie průměrného 

Čecha byla v roce 2010 5 626 kWh. Reálná úspora bude v reálu o desítky procent vyšší, jelikož do 

modelu nebyly započítány všechny procesy. 
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9 Závěr 

Tato práce je jednou z prvních studií v ČR, kde byly popsány a kvantifikovány materiálové toky OEEZ 

resp. m-OEEZ a vybraných látek na ně vázaných a tyto toky byly posouzeny z hlediska dopadů na 

životní prostředí. Jelikož mobilní telefon je typickým zástupcem m-OEEZ a jedná se o nejvíce 

prodávané EEZ, nejčastěji vznikající OEEZ a zároveň podíl sběru a recyklace je minimální. Byly 

popsány, kvantifikovány a posouzeny také materiálové toky mobilních telefonů po skončení 

životnosti a vybraných látek na ně vázaných a zároveň byly tyto toky posouzeny z hlediska dopadů na 

životní prostředí. V této práci byl vymezen systém toků OEEZ resp. m-OEEZ, redukována komplexita 

systému a posouzena relevance těchto toků. Výsledky práce dávají odpovědi na otázky zmíněné 

v úvodu. 

Existuje v systému nakládání s OEEZ resp. m-OEEZ potenciál škodlivých účinků či akumulace 

využitelných zdrojů?  

1. V roce 2010 vzniklo v ČR okolo 124 tisíc tun OEEZ pocházejících z domácností, přičemž 

v průměru se každý občan zbavil téměř 4 kusů OEEZ. Celková produkce se započítáním OEEZ 

spotřebitelského typu z firem a institucí byla v roce 2010 asi 141 tisíc tun. 

2. Celkově v roce 2020 vznikne okolo 162 tisíc tun OEEZ z domácností oproti 124 tisícům v roce 

2010, což je asi 30% nárůst. Přesto, že je tento odhad velmi „hrubý“, shoduje se s dostupnou 

odbornou literaturou. 

3. Z celkového množství vzniku OEEZ v roce 2010 tvoří m-OEEZ co do hmotnosti pouze asi 15% 

avšak co do počtu kusů přes 80%, přičemž u v-OEEZ je to 60% resp. 5%. Přesto potenciál 

recyklace například Au je u m-OEEZ mírně vyšší než u v-OEEZ (63 kg/rok oproti 59 kg/rok). 

4. Celkový tok OEEZ v SKO (množství kg OEEZ v tuně SKO) v lokalitě Hradec Králové je 7,38 +/- 

2,93 kg/t; v lokalitě Benešov je 4,15+/- 1,64 kg/t. 

5. Celkový tok OEEZ v OO (množství kg OEEZ v tuně OO) v lokalitě Praha je 34,19 +/- 26,33 kg/t 

6. Nebyla zjištěna přítomnost v-OEEZ (nad 15 kg), lékařských přístrojů a výdejních automatů 

v SKO. 

7. Zatímco v letech 1990-2000 vzniklo v ČR asi 45 tisíc kusů EoL mobilních telefonů, v letech 

2000-2010 to již bylo 6,5 miliónů kusů, přičemž odhad pro roky 2010-2020 je 26,3 miliónů 

kusů. Oficiální míra sběru EoL mobilních telefonů byla v roce 2010 v případě ČR 3-7% 

z teoretického vzniku a 2-3% z množství mobilních telefonů uvedených v předchozím roce na 

trh v ČR. Pokud budeme brát odhad množství EoL mobilních telefonů pro ČR jako průměr 

v EU, pak v letech 2010-2020 vznikne okolo 1,3 miliard kusů EoL mobilních telefonů 

obsahující asi 31 tun Au a 325 tun Ag. 

8. Čím menší je OEEZ, tím se méně recykluje a tím více končí v SKO. 

 

Co to znamená z hlediska ochrany přírodních zdrojů a environmentálních dopadů, že se OEEZ resp. 

m-OEEZ nesbírá a nerecykluje? 

1. Největší dopady na životní prostředí má v-OEEZ v objemném odpadu, které násobně 

převyšují environmentální úspory recyklace, a to i přesto, že je recyklováno hmotnostně 9x 

více v-OEEZ než končí na skládce. Netříděné lednice a mrazáky v objemném odpadu 

znamenají více než 200 tisíc tun ekvivalentu CO2 vypouštěného ročně do ovzduší.  
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2. Na druhou stranu zásadní environmentální úspory přináší recyklace v-OEEZ, díky čemuž je 

celý systém zpětného odběru v současné době environmentálně přínosný. 

3. Skutečnost, že m-OEEZ (vm-OEEZ a sm-OEEZ) končí v netříděném SKO má významný dopad 

na kvalitu ekosystémů, humánní toxicitu, ekotoxicitu sladkých a mořských vod a na 

eutrofizaci. Tedy přesto, že absolutní toky m-OEEZ jsou násobně menší než v-OEEZ, může být 

jejich dopad na některé kategorie dopadu větší, a to díky neefektivnímu sběru m-OEEZ 

4. Pokud se započítají do environmentálních dopadů OEEZ také přínosy recyklace, pak hned  

v několika případech má vm-OEEZ větší negativní celkový dopad na životní prostředí než  

v-OEEZ, a to i přesto, že vm-OEEZ tvoří jen 3% z celkového vzniku OEEZ oproti 60% v-OEEZ. 

5. Přesto, že je pračka téměř 400 krát těžší než mobilní telefon, materiálovou stopu má pouze 

2,6 krát větší. Největší podíl na velké materiálové stopě mobilního telefonu má přítomnost 

Au na deskách plošných spojů. 

6. Pokud se domácnosti opravdu rozhodnou zbavit se mobilního telefonu jako odpadu, pak 

téměř 36% EoL mobilních telefonů skončí v SKO, tedy zejména na skládce komunálních 

odpadů. 

7. Analýza toku Au v systému zpětného odběru EoL mobilních telefonů ukazuje např. na 

skutečnost, že díky nesprávnému nastavení zpracování EoL mobilních telefonů (drcení) 

dochází ke stejné ztrátě Au jako vyhozením EoL mobilu do SKO. 

8. Největší dopady na životní prostředí v systému zpětného odběru má fáze finální zpracování 

OEEZ, kde se podíl dopadů pohybuje od 64% do 100%. Dopady fáze svozu a sběru se podílejí 

od 0% až do 33% a nejmenší dopady má samotné mechanické či manuální zpracování 

(separace a drcení) OEEZ, které se podílí méně než 5% na všech kategoriích dopadu. 

Jaké priority nastavit vzhledem k opatřením ve vztahu k ochraně životního prostředí, zdrojů 

a odpadovému hospodářství v rámci OEEZ resp. m-OEEZ ? 

1. Z analýzy vyplývá, že v odpadovém hospodářství v ČR ve vztahu k OEEZ existují systémové 

chyby, které je třeba odstranit. Zejména zabránit tomu, aby chladicí a mrazící zařízení 

obsahující freony končila nelegálně na skládkách komunálního odpadu, a to zejména 

prostřednictvím svozu objemného odpadu. Dále zavést standardy sběru a recyklace 

mobilních telefonů tak, aby nedocházelo ke ztrátám drahých kovů během zpracování. 

2. Aby Česká republika splnila v budoucích letech 40% cíl sběru OEEZ, musí být do oficiální 

evidence sběru a recyklace OEEZ zahrnuta komplementární recyklace, musí být tříděn 

objemný odpad a následně recyklována OEEZ obsažená v objemném odpadu. V případě 

splnění 65% či 85% cíle sběru v budoucích letech by bylo zapotřebí nejen přesměrovat 

veškerý tok OEEZ v OO a evidovat komplementární recyklaci, ale také významně snížit podíl 

OEEZ v SKO a identifikovat neznámé toky OEEZ a přesměrovat je do zpětného odběru EEZ. 

Jelikož je tok OEEZ v SKO tvořen zejména m-OEEZ, pak ke splnění 65% případně 85% cíle 

bude zapotřebí více sbírat a recyklovat m-OEEZ. 

3. Pro úspěšné splnění dvou výše zmíněných priorit bude nutné zvýšit osvětu mezi spotřebiteli 

ohledně sběru a recyklace OEEZ. 
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UNU United Nations University 
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Příloha 1 – Rozdělení EEZ do skupin dle přílohy č. 7 zákona o odpadech 185/2001 Sb. 
(implementováno dle přílohy IA Směrnice 2002/96/EC) 
 

Číslo Skupina 

1 Velké domácí spotřebiče 
2 Malé domácí spotřebiče 
3 Informační a telekomunikační technologie 
4 Spotřebitelská zařízení 
5 Osvětlovací zařízení 
6 Elektrické a elektronické nástroje 
7 Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 
8 Lékařské přístroje 
9 Přístroje pro monitorování a kontrolu 

10 Výdejní automaty 

 

Příloha 2 – Rozdělení OEEZ dle sběrných skupin dle Huismana et al. (2007) 
 

Číslo Skupina 

A Velké domácí spotřebiče   

1A Velké domácí spotřebiče (pračka, sporák, myčka,…) 

10 Výdejní automaty 

B Chladící a mrazící zařízení   

1B Chladící a mrazící zařízení (chladnička, mrazák, klimatizace) 

C Malé spotřebiče pro domácnost 

1C "Malé" velké domácí spotřebiče (mikrovlnná trouba,…) 

2 Malé domácí spotřebiče 

3A Informační a telekomunikační technologie 

4A Spotřebitelská zařízení 

5A Svítidla 

6 Elektrické a elektronické nástroje 

7 Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 

8 Lékařské přístroje 

9 Přístroje pro monitorování a kontrolu 

D Obrazovky 

3B CRT monitory 

4B CRT televizory 

3C Ploché monitory 

4C Ploché televizory 

E Žárovky 

5B Světelné zdroje (zářivky, atd.) 
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Příloha 3 – Průměrný věk vybraných EEZ v domácnostech v ČR v roce 2003 (ČSÚ, 2005) 
 

Kraj 

Druh spotřebiče 

el.otopná  
tělesa 

chladnička mraznička 
elektrický  

sporák 
vařič,  

dvouvařič 
mikrovlnná  

trouba 
myčka  
nádobí 

automatická  
pračka 

neautomatická  
pračka 

sušička  
prádla 

boiler, průtok.  
ohřívač 

barevný  
televizor 

černobílý  
televizor 

klimatizace počítač 

Hl. město Praha x 8,5 7,5 9,3 10,3 4,6 3,8 7,8 17,0 4,4 8,9 6,7 15,0 3,3 3,6 

Středočeský x 9,4 8,2 9,8 11,7 4,9 3,3 7,4 17,3 4,4 10,1 7,1 18,3 4,3 3,5 

Jihočeský x 9,2 8,3 10,4 13,3 5,1 3,3 7,7 19,2 4,3 9,7 7,3 17,1 0,0 3,7 

Plzeňský x 9,1 8,0 8,1 11,4 5,2 3,6 7,9 17,4 5,3 9,5 7,4 18,2 2,0 3,9 

Karlovarský x 8,3 7,4 7,5 9,2 5,2 4,0 7,0 16,1 6,3 8,1 6,4 18,0 0,0 3,9 

Ústecký x 8,2 7,7 8,7 10,4 4,9 3,3 6,9 15,7 4,8 8,2 6,4 16,6 3,3 3,6 

Liberecký x 9,3 8,4 9,8 10,9 5,2 3,6 7,5 17,6 6,0 8,8 7,4 15,1 18,0 3,9 

Královehradecký x 9,6 8,5 11,0 11,7 5,2 3,6 7,5 17,6 5,7 10,3 7,6 17,1 1,5 3,9 

Pardubický x 9,8 8,3 10,9 11,2 4,9 3,3 7,3 18,0 6,6 11,0 7,4 17,1 5,0 3,7 

Vysočina x 9,3 8,5 11,1 12,7 4,7 3,5 7,6 18,8 4,3 10,0 7,7 17,7 5,0 3,7 

Jihomoravský x 9,4 8,3 9,8 14,1 4,8 3,6 7,7 17,1 4,9 10,8 7,2 17,6 1,2 3,7 

Olomoucký x 9,3 8,3 10,2 11,0 4,6 3,2 7,5 17,7 5,7 9,7 7,5 17,0 2,7 3,6 

Zlínský x 9,9 8,8 10,8 11,6 5,1 3,5 7,6 17,6 5,8 10,7 7,6 16,0 6,0 3,8 

Moravskoslezský x 10,2 8,9 9,0 11,8 4,4 3,0 8,4 18,0 5,2 10,1 7,5 18,8 5,6 3,6 

ČR celkový průměr x 9,2 8,2 9,7 11,5 4,9 3,5 7,6 17,5 5,3 9,7 7,2 17,1 4,1 3,7 
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Příloha 4 – Souhrn 165 EEZ, jejich průměrné hmotnosti, vybavenost domácností a průměrné 
životnosti 

Druh EEZ 
Skupina 
EEZ  Hmotnost (g)  Vybavenost (%) Životnost (roky) 

Digestoř 1 5 500 48,5 14,1 

Elektrická topidla 1 12 000 11,6 10,6 

Chladnička (lednička) 1 48 000 29,7 14,6 

Klimatizace 1 30 000 10,0 11,0 

Lednička s mrazničkou 1 67 300 73,5 14,6 

Mikrovlnná trouba 1 12 200 83,9 14,7 

Mraznička 1 46 000 22,0 20,6 

Myčka 1 38 000 24,4 11,7 

Pračka 1 66 500 97,2 12,3 

Samostatná elektrická trouba 1 13 100 3,9 16,0 

Samostatná horkovzdušná trouba 1 28 500 2,5 16,0 

Samostatná multifunkční trouba 1 43 300 1,5 16,0 

Sporák 1 41 500 98,2 16,0 

Sušička    1 42 000 2,4 14,7 

Akumulátorový vysavač 2 1 200 70,0 9,3 

Alarm 2 3 500 15,0 8,7 

Bruska nožů 2 800 10,0 8,7 

Budík 2 186 90,0 8,7 

Čistička vody 2 2 500 20,0 8,7 

Čistička vzduchu 2 7 900 18,9 8,7 

Drtička ledu 2 1 000 10,0 8,7 

El. otvírač konzerv 2 1 200 20,0 8,7 

El. varná pánev 2 2 000 40,0 11,4 

El. zubní kartáček 2 150 30,0 10,0 

Elektrický gril 2 3 200 50,0 11,4 

Elektrický nůž 2 417 30,0 11,4 

Epilátor 2 250 30,0 10,0 

Espresso 2 4 000 30,0 7,0 

Frapovač 2 250 10,0 7,0 

Fritovací hrnec 2 3 940 50,6 11,4 

Hodinky 2 33 100,0 8,7 

Hodiny 2 306 85,4 8,7 

Hodiny s rádiem (radiobudík) 2 748 38,6 8,7 

Holicí strojek 2 331 56,0 10,0 

Hrnec na vaření 2 2 500 30,0 11,4 

Inhalátor 2 1 500 20,0 10,0 

Kávovar 2 2 000 28,0 7,0 

Krepovací kleště 2 350 20,0 10,0 

Kuchyňská váha 2 450 90,0 8,7 

Kuchyňský kráječ 2 1 000 50,0 11,4 

Kuchyňský robot 2 5 400 40,6 11,4 
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Kulma 2 350 42,2 10,0 

Lis na ovoce 2 2 761 20,0 11,4 

Masážní strojek 2 1 600 30,0 10,0 

Masomlýnek 2 3 000 20,0 11,4 

Mixér 2 1 296 63,2 11,4 

Mlýnek na kávu 2 2 000 30,0 7,0 

Nabíječka baterií 2 216 50,0 8,7 

Nahřívací bota 2 1 500 20,0 8,7 

Odpuzovač hmyzu 2 2 000 20,0 8,7 

Odšťavňovač 2 4 530 26,3 11,4 

Ohřívače nápojů 2 1 500 40,0 7,0 

Osobní váhy 2 1 000 60,0 8,7 

Osvěžovač vzduchu 2 1 500 20,0 8,7 

Parní hrnec 2 2 000 10,0 11,4 

Pekárna na chleba 2 5 050 30,0 11,4 

Podlahový vysavač 2 5 393 96,0 9,3 

Ponorný ohřívač 2 100 40,0 7,0 

Popkornovač 2 1 500 10,0 11,4 

Přístroj na hot-dogy 2 1 600 5,0 11,4 

Remoska 2 1 940 50,0 11,4 

Robotický vysavač 2 3 000 10,0 9,3 

Sendvičovač 2 1 500 35,9 11,4 

Sušák ručníků 2 2 000 20,0 8,7 

Sušička potravin 2 2 000 30,0 8,7 

Svářečka fólií 2 1 500 30,0 8,7 

Šicí stroje 2 4 500 43,5 8,7 

Šlehač 2 1 000 80,0 11,4 

Termopřikrývka 2 450 20,0 8,7 

Topinkovač 2 1 168 34,2 11,4 

Tyčový mixér 2 1 500 60,0 11,4 

Varná konvice 2 1 200 94,0 7,0 

Ventilátor 2 2 600 20,0 8,7 

Výrobník sodové vody 2 2 500 30,0 7,0 

Vysoušeč vlasů 2 363 90,0 8,7 

Zastřihovač 2 300 30,0 8,7 

Zvlhčovač vzduchu 2 1 100 30,0 8,7 

Žehlička 2 750 98,0 8,7 

Anténa domácí 3 300 20,0 5,4 

Bezdrátová sluchátka 3 100 20,0 5,4 

Bezdrátový telefon 3 288 10,0 5,8 

Bluetooth 3 48 15,0 5,4 

CRT monitor 3 17 700 58,0 7,5 

Digitální fotoaparát 3 144 66,0 7,5 

Elektronická chůva 3 350 20,0 8,7 
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Externí HDD 3 271 30,0 5,4 

Fax 3 4 000 2,8 9,0 

GPS navigace 3 275 20,0 5,4 

Kalkulačka 3 79 70,0 5,4 

Klávesnice 3 934 67,6 5,4 

Kopírka 3 14 400 13,0 9,0 

Laptop (notebook) 3 2 815 22,0 10,6 

LCD monitor 3 3 969 47,3 6,7 

Mobilní telefon 3 140 199,3 7,6 

Modem 3 134 52,8 5,4 

MP3 přehrávač 3 50 33,0 5,4 

Myš 3 112 67,6 5,4 

Organizér 3 104 20,0 5,4 

Osobní počítač 3 12 154 67,6 8,5 

PDA 3 400 20,0 5,4 

Pevný telefon 3 638 24,2 5,8 

Počítačové reproduktory (2.0) 3 585 47,3 5,4 

Projektor 3 2 000 5,0 9,4 

Psací stroj 3 4 500 17,8 9,0 

Síťové prvky 3 400 52,8 5,4 

Skartovačka 3 3 500 10,0 9,3 

Skener 3 1 600 20,0 5,4 

Sluchátka 3 20 100,0 5,4 

Tiskárna  3 4 340 40,0 9,0 

UPS 3 5 000 5,0 5,4 

USB paměť 3 13 50,0 5,4 

Vysílačka 3 400 15,0 5,4 

Web kamera 3 130 15,0 5,4 

Wi-Fi a internet připojení 3 290 26,4 7,0 

Záznamník 3 677 10,0 5,8 

Adaptér 3 100 200,0 5,4 

Analogový, klasický fotoaparát 4 500 34,0 7,5 

Autorádio 4 1 160 53,6 13,8 

CD přehrávač 4 3 000 71,6 8,0 

Čtečka paměťové karty 4 150 10,0 5,4 

Dálkový ovladač 4 92 300,0 9,3 

Domácí kino (reproduktory) 4 15 950 6,3 9,7 

DVB-T přijímač (kabelovka) 4 740 24,0 8,0 

DVD přehrávač 4 3 440 66,2 9,4 

Fotorámeček 4 250 20,0 9,3 

Hi-fi přehrávač 4 7 527 76,0 13,8 

Kapesní rádio 4 80 30,0 13,8 

LP, CD přehrávač 4 555 43,0 8,0 

Rádio  4 1 016 73,0 13,8 
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Rádiobudík 4 80 80,0 8,0 

Radiomagnetofon přenosný  4 1 284 51,7 8,0 

Reproduktory 4 1 635 35,0 9,7 

Satelitní anténa 4 2 900 25,7 9,3 

Satelitní přijímač 4 1 400 25,7 9,4 

Televizní přijímač CRT 4 28 400 74,2 11,2 

Televizní přijímač LCD, LED 4 13 100 60,7 10,6 

Videokamera analogová 4 1 229 7,0 7,5 

Videokamera digitální 4 800 12,3 7,5 

Videorekordér 4 3 964 56,5 9,4 

Walkman (a jiné kapesní přehrávače) 4 250 39,0 8,0 

Kompaktní zářivka, výbojka 5 97 54,0 5,0 

Lampy 5 1 766 77,4 11,5 

Lineární zářivka 5 166 42,0 5,0 

Lustry 5 12 340 77,4 11,5 

Aku šroubovák 6 1 140 43,0 13,9 

Elektrická sekačka na trávu 6 16 600 33,0 10,3 

Jiné elektrické nářadí 6 2 500 40,0 13,9 

Pila elektrická 6 3 546 22,2 13,9 

Vrtačka 6 2 470 55,0 13,9 

Autíčko na dálkové ovládání 7 656 30,0 4,2 

Elektrická hračka plastová 7 230 300,0 4,2 

Elektrické hračky 7 350 25,0 4,2 

Herní konzole 7 1 547 30,0 5,3 

Hudební klávesy 7 2 200 20,0 10,3 

Joystick 7 408 30,0 4,2 

Masážní strojky 7 300 20,0 10,0 

Příslušenství k herní konzoli 7 150 30,0 5,3 

Ruční videohra 7 165 30,0 5,3 

Sportovní přístroje (např. rotopedy) 7 32 666 10,7 12,0 

Horská slunce 8 4 500 10,0 10,1 

Teploměr tělový 8 20 80,0 6,9 

Tlakoměr 8 350 20,0 6,9 

Alkoholtester 9 100 30,0 8,6 

Meteostanice 9 100 35,0 8,6 

Venkovní teploměr 9 100 40,0 8,6 
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Příloha 5 – Odhad vybavenosti domácností vybranými EEZ v roce 2020 
 

 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

V
yb

av
e

n
o

st
 d

o
m

ác
n

o
st

í (
%

) 

Odhad vybavenosti domácností osobním počítačem

Vybavenost domácností počítačem Odhad vybavenosti domácností počítačem

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

V
yb

av
e

n
o

st
 d

o
m

ác
n

o
st

í (
%

) 

Odhad vybavenosti domácností pračkou

Vybavenost domácností pračkou Odhad vybavenosti domácností pračkou



156 
 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

V
yb

av
e

n
o

st
 d

o
m

ác
n

o
st

í (
%

) 
Odhad vybavenosti domácností myčkou

Vybavenost domácností myčkou Odhad vybavenosti domácností myčkou

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

V
yb

av
e

n
o

st
 d

o
m

ác
n

o
st

í (
%

) 

Odhad vybavenosti domácností radiomagnetofonem

Vybavenost domácností radiomagnetofonem

Odhad vybavenosti domácností radiomagnetofonem



157 
 

 

 

0,0  

5,0  

10,0  

15,0  

20,0  

25,0  

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

V
yb

av
e

n
o

st
 d

o
m

ác
n

o
st

í (
%

) 
Odhad vybavenosti domácností sušičkou

Vybavenost domácností sušičkou Odhad vybavenosti domácností sušičkou

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

V
yb

av
e

n
o

st
 d

o
m

ác
n

o
st

í (
%

) 

Odhad vybavenosti domácností mikrovlnou troubou

Vybavenost domácností mikrovlnkou Odhad vybavenosti domácností mikrovlnkou



158 
 

 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

V
yb

av
e

n
o

st
 d

o
m

ác
n

o
st

í (
%

) 
Odhad vybavenosti domácností televizorem

Vybavenost domácností televizorem Odhad vybavenosti domácností televizorem

0,0  

10,0  

20,0  

30,0  

40,0  

50,0  

60,0  

70,0  

80,0  

90,0  

100,0  

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

V
yb

av
e

n
o

st
 d

o
m

ác
n

o
st

í (
%

) 

Odhad vybavenosti domácností satelitní soupravou

Vybavenost domácností satelitní soupravou

Odhad vybavenosti domácností satelitní soupravou



159 
 

 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

V
yb

av
e

n
o

st
 d

o
m

ác
n

o
st

í (
%

) 
Odhad vybavenosti domácností kabelovou televizí

Vybavenost domácností kabelovou televizí

Odhad vybavenosti domácností kabelovou televizí

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

V
yb

av
e

n
o

st
 d

o
m

ác
n

o
st

í (
%

) 

Odhad vybavenosti domácností CD přehrávačem

Vybavenost domácností CD přehrávačem
Odhad vybavenosti domácností CD přehrávačem



160 
 

 

 

0,0  

10,0  

20,0  

30,0  

40,0  

50,0  

60,0  

70,0  

80,0  

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

V
yb

av
e

n
o

st
 d

o
m

ác
n

o
st

í (
%

) 
Odhad vybavenosti domácností DVD přehrávačem

Vybavenost domácností DVD přehrávačem

Odhad vybavenosti domácností DVD přehrávačem

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

V
yb

av
e

n
o

st
 d

o
m

ác
n

o
st

í (
%

) 

Odhad vybavenosti domácností Hi-Fi

Vybavenost domácností Hi-Fi Odhad vybavenosti domácností Hi-Fi



161 
 

 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

V
yb

av
e

n
o

st
 d

o
m

ác
n

o
st

í (
%

) 
Odhad vybavenosti domácností videorekordérem

Vybavenost domácností videorekordérem

Odhad vybavenosti domácností videorekordérem

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

V
yb

av
e

n
o

st
 d

o
m

ác
n

o
st

í (
%

) 

Odhad vybavenosti domácností videokamerou

Vybavenost domácností videokamerou Odhad vybavenosti domácností videokamerou



162 
 

 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

V
yb

av
e

n
o

st
 d

o
m

ác
n

o
st

í (
%

) 
Odhad vybavenosti domácností pevným telefonem

Vybavenost domácností pevným telefonem

Odhad vybavenosti domácností pevným telefonem

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

V
yb

av
e

n
o

st
 d

o
m

ác
n

o
st

í (
%

) 

Odhad vybavenosti domácností mobilním telefonem

Vybavenost domácností mobilním telefonem

Odhad vybavenosti domácností mobilním telefonem



163 
 

 

  

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

V
yb

av
e

n
o

st
 d

o
m

ác
n

o
st

í (
%

) 
Odhad vybavenosti domácností internetem

Vybavenost domácností internetem Odhad vybavenosti domácností internetem



 

 

Příloha 6 – Koncentrace vybraných látek 
(2007) 

Příloha 7 – Oficiální toky OEEZ v

Skupina 

Velké domácí spotřebiče 
Malé domácí spotřebiče 
Informační a telekomunikační 
technologie 
Spotřebitelská zařízení 
Osvětlovací zařízení 
Elektrické a elektronické nástroje
Hračky, vybavení pro volný čas 
a sporty 
Lékařské přístroje 
Přístroje pro monitorování 
a kontrolu 
Výdejní automaty 
Celkem 

 

 

  

 

164 

Koncentrace vybraných látek a prvků ve sběrných skupinách OEEZ dle Huismana et al. 

Oficiální toky OEEZ v ČR v letech 2006-2009 členěné dle přílohy č. 7 zákona 

Rok Uvedeno na 
trh (t) 

Zpětný 
odběr (t) 

Oddělený 
sběr (t)

2006 67 133,37  11 343,78  
2006 14 729,40  267,87  
2006 58 342,27  4 271,05  

2006 24 425,63  4 428,67  
2006 10 110,10  682,37  

elektronické nástroje 2006 13 279,42  93,54  
2006 4 444,00  29,87  

2006 2 301,97  12,66  
2006 1 675,96  7,34  

2006 524,68  0,45  
2006 196 966,80  21 137,60  1 

 

 

prvků ve sběrných skupinách OEEZ dle Huismana et al. 

 

zákona o odpadech 

Oddělený 
(t) 

Celkem (t) 

2,70  11 346,48  
0,12  267,99  

958,43  5 229,48  

54,89  4 483,56  
0,00  682,37  
4,02  97,56  
0,22  30,09  

6,79  19,45  
2,26  9,60  

3,01  3,46  
 032,44  22 170,04  
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Skupina Rok Uvedeno na 
trh (t) 

Zpětný 
odběr (t) 

Oddělený 
sběr (t) 

Celkem (t) 

Velké domácí spotřebiče 2007 78 458,44  15 128,94  686,09  15 815,03  
Malé domácí spotřebiče 2007 15 576,97  440,94  21,74  462,68  
Informační a telekomunikační 
technologie 

2007 54 683,01  7 092,99  177,93  7 270,92  

Spotřebitelská zařízení 2007 22 889,29  6 866,37  220,71  7 087,08  
Osvětlovací zařízení 2007 8 894,60  593,34  4,19  597,53  
Elektrické a elektronické nástroje 2007 14 705,77  339,47  190,61  530,08  
Hračky, vybavení pro volný čas 
a sporty 

2007 3 655,65  24,71  36,67  61,38  

Lékařské přístroje 2007 2 096,02  19,38  9,35  28,73  
Přístroje pro monitorování 
a kontrolu 

2007 1 848,21  34,81  0,25  35,06  

Výdejní automaty 2007 522,06  1,01  0,66  1,67  
Celkem 2007 203 330,02  30 541,96  1 348,20  31 890,16  

 

Skupina Rok Uvedeno na 
trh (t) 

Zpětný 
odběr (t) 

Oddělený 
sběr (t) 

Celkem (t) 

Velké domácí spotřebiče 2008 80 488,36  21 585,19  0,00  21 585,19  
Malé domácí spotřebiče 2008 15 307,89  1 186,24  0,00  1 186,24  
Informační a telekomunikační 
technologie 

2008 53 219,62  9 433,25  350,87  9 784,12  

Spotřebitelská zařízení 2008 22 729,51  9 715,38  280,22  9 995,60  
Osvětlovací zařízení 2008 11 079,97  915,90  12,25  928,15  
Elektrické a elektronické nástroje 2008 16 380,70  828,08  1,98  830,06  
Hračky, vybavení pro volný čas 
a sporty 

2008 3 991,55  75,35  2,04  77,39  

Lékařské přístroje 2008 1 622,14  20,26  21,11  41,37  
Přístroje pro monitorování 
a kontrolu 

2008 1 726,69  35,05  0,00  35,05  

Výdejní automaty 2008 639,90  0,00  0,70  0,70  
Celkem 2008 207 186,33  43 794,70  669,17  44 463,87  
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Skupina Rok Uvedeno na 
trh (t) 

Zpětný 
odběr (t) 

Oddělený 
sběr (t) 

Celkem (t) 

Velké domácí spotřebiče 2009 71 553,00  28 108,30  81,80  28 190,10  
Malé domácí spotřebiče 2009 14 490,90  2 926,00  21,40  2 947,40  
Informační a telekomunikační 
technologie 

2009 45 412,00  11 831,80  517,10  12 348,90  

Spotřebitelská zařízení 2009 21 915,80  11 645,60  480,10  12 125,70  
Osvětlovací zařízení 2009 8 905,40  1 093,90  46,60  1 140,50  
Elektrické a elektronické nástroje 2009 12 816,60  798,50  20,50  819,00  
Hračky, vybavení pro volný čas 
a sporty 

2009 3 369,90  102,30  73,60  175,90  

Lékařské přístroje 2009 1 499,50  79,50  110,50  190,00  
Přístroje pro monitorování 
a kontrolu 

2009 1 466,50  52,90  180,50  233,40  

Výdejní automaty 2009 414,30  4,10  30,60  34,70  
Celkem 2009 181 843,90  56 642,90  1 562,70  58 205,60  
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