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Příloha č. 40 
(Příloha č. 7 vyhlášky č. 352/2005 Sb.) 

Technické a provozní požadavky v oblasti skladování a zpracování 
elektroodpadů 
 

1. Technické požadavky na skladování a zpracování elektroodpadů 
Sklady a zařízení ke zpracování elektroodpadů jsou provozovány v souladu se zvláštními právními předpisy7) a splňují 

následující minimální technické požadavky: 

 1.1 Místo ke shromažďování nebo skladování elektroodpadů je vybaveno: 

- zpevněnou podlahou nepropustnou vůči únikům nebezpečných látek se zařízením na jímání úniků nebezpečných 

látek, pokud jsou v elektroodpadů obsaženy, 

- pomůckami pro úklid, látkami pro absorpci uniklých provozních kapalin, zařízením pro odstranění uniklých 

kapalin, pokud jsou v elektroodpadů obsaženy, shromažďovacími prostředky pro vznikající odpady a případně 

dalšími zařízeními k úpravě odpadů, 

- zařízením umožňujícím přemisťování elektroodpadů. 

 1.2. Místo ke zpracování elektroodpadů je vybaveno: 

- vhodným zařízením ke stanovení hmotnosti zpracovávaného elektroodpadů, 

- zpevněnou podlahou nepropustnou vůči únikům nebezpečných látek se zařízením na jímání úniků nebezpečných 

látek, pokud jsou v elektroodpadů obsaženy, 

- vhodnými nádobami pro skladování baterií, akumulátorů, pro kondenzátory obsahující PCB či PCT a jiné 

nebezpečné odpady, jako např. radioaktivní odpady8), 

- vhodným skladovacím prostorem pro demontované konstrukční díly a součásti, 

- zařízením pro čištění odpadních vod v souladu se zvláštními právními předpisy10) . 

 

2. Technické požadavky na zpracování elektroodpadů 
 2.1. Zařadit vyjmuté a demontované části elektroodpadů pod jednotlivá čísla podle tabulky č. 1 přílohy č. 41 

(příloha č. 8 vyhlášky) a roztřídit je podle jednotlivých druhů. 

 2.2. Používat pouze technologie určené pro zpracování elektroodpadů zaručující, že nedojde k úniku látek ohrožujících 

životní prostředí. 

 2.3. Elektroodpady s obsahem regulovaných látek 10) (CFC a HCFC) nebo fluorovaných skleníkových plynů 10a) (HFC) 

a elektroodpady ze zařízení, při jejichž výrobě bylo použito regulovaných látek nebo fluorovaných skleníkových 

plynů nebo jejichž trvalá funkce byla na regulovaných látkách nebo na fluorovaných skleníkových plynech závislá, 

zpracovávat podle postupů pro chladící zařízení stanovených zvláštním právním předpisem 11). 

 2.4. Z elektroodpadů přednostně demontovat: 

a) kondenzátory obsahující PCB, 

b) součásti obsahující rtuť, jako jsou např. přepínače nebo fluorescenční lampy na podsvěcování displejů, 

c) baterie a akumulátory, 

d) tištěné spoje z mobilních telefonů obecně, nebo z jiných přístrojů pokud je povrch tištěného spoje větší než 

10 cm2, 

e) inkoustové kartridže, tonerové kazety pro kapalné a pastovité náplně, stejně jako barevné tonery, 

f) plasty obsahující brómované retardéry hoření, 
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g) azbestové odpady a konstrukční součásti obsahující azbest, 

h) obrazovky, 

i) regulované látky a části, součásti a materiály obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků (CFC), částečně 

halogenované chlorfluorderiváty uhlovodíků (HCFC) a částečně halogenované fluorderiváty uhlovodíků 

(HFC) a uhlovodíky (HC), 

j) roztok amoniaku a vody u absorpčních chladicích zařízení, 

k) všechny ostatní kapaliny zejména oleje a žíraviny12) , 

l) výbojky, zářivky, 

m) displeje z tekutých krystalů o ploše větší než 100 cm2 (pokud možno společně s pouzdrem) a všechny 

displeje podsvícené výbojkami, 

n) vnější elektrické kabely, 

o) součásti obsahující ohnivzdorná keramická vlákna, 

p) součásti obsahující radioaktivní látky, se kterými se dále nakládá podle zvláštního právního předpisu8) , 

q) elektrolytické kondenzátory s výškou od 25 mm a průměrem od 25 mm nebo srovnatelného objemu. 

 2.5 Části, součásti a materiály přednostně demontované z elektroodpadů podle bodu 2.4. využít nebo odstranit v 

souladu se zvláštními právními předpisy12) upravujícími nakládání s nebezpečnými látkami v nich obsaženými. 

Uvedené části, materiály a součásti odstranit nebo využít v souladu se zákonem nebo zvláštním právním 

předpisem13) . 

 2.6 Stanovené způsoby zpracování vybraných elektroodpadů: 

a) z obrazovek odstranit vrstvu luminoforů, getrové destičky a elektronový zdroj, 

b) z elektroodpadů obsahujícího regulované látky definované zákonem č. 86/2002 Sb. (zákon o ochraně 

ovzduší), které poškozují ozónovou vrstvu nebo mají potenciál globálního oteplování (GWP) vyšší než 15, 

pokud je obsahují pěny a chladící obvody řádně odsát plyny a řádně zpracovat. S plyny poškozujícími 

ozónovou vrstvu nakládat v souladu se zvláštním právním předpisem11)  

c) u konstrukčních součástí obsahujících rtuť provést vhodná opatření k zabránění emisí rtuti. 

 

3. Provozní řád zařízení ke sběru elektroodpadů a skladu elektroodpadů 
obsahuje: 

 

 3.1 Základní údaje o zařízení a skladu: název zařízení, identifikační údaje vlastníka, identifikační údaje provozovatele 

zařízení a skladu včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení na ně, jména vedoucích pracovníků 

zařízení, významná telefonní čísla (hasiči, orgány ochrany veřejného zdraví, lékařská záchranná služba, policie 

apod.), údaje o sídlech příslušných orgánů veřejné správy (Česká inspekce životního prostředí, krajský úřad aj.) 

 3.2 Přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno (zatřídění podle Katalogu odpadů a seznamu nebezpečných 

odpadů5) ), účel, k němuž je zařízení určeno. 

 3.3 Stručný popis technického a technologického vybavení zařízení, skladu (skladovací prostředky, manipulační 

prostředky, způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady, zařízení určené pro přejímku 

odpadů (váha, laboratoř) apod.). 

 3.4 Popis technologie a postup při obsluze zařízení nebo skladu při všech technologických operacích v zařízení, postup 

při přejímce odpadu, např. postup kontroly kvality odpadu, povinnosti obsluhy (např. zjistit hmotnost odpadu, 

provést vizuální kontrolu, vystavit příslušné dokumenty, způsob a postup zápisu do provozního deníku), popis 

dalšího nakládání s odpadem (např. způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení). 
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 3.5 Způsob monitorování provozu zařízení a skladu - výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení na okolí 

a způsob a četnost jejich sledování a dokumentování (např. spotřeba energie, spotřeba vody, měření hlukových 

emisí, sledování množství a kvality emisí do ovzduší v souladu se zvláštními předpisy, sledování množství a kvality 

odpadních, podzemních a povrchových vod v souladu se zvláštními předpisy). 

 3.6 Organizační zajištění provozu zařízení, skladu. 

 3.7 Způsob vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení, skladu i odpadů v zařízení produkovaných, vznikajících. 

 3.8 Opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí a opatření pro případ havárie. 

 3.9 Popis zajištění bezpečnosti provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí. 

 

4. Provozní deník zařízení ke sběru elektroodpadů, případně skladu 
elektroodpadů obsahuje minimálně: 

 

a) jméno a příjmení pracovníka odpovědného za vedení jednotlivých záznamů a za obsluhu zařízení nebo skladu, 

b) všechny skutečnosti, charakteristické pro provoz zařízení - vybrané údaje o sledování provozu zařízení - např. 

spotřeba energií, vody, množství přijatých odpadů, 

c) údaje z monitorování zkušebního i trvalého provozu zařízení, 

d) záznamy o školení pracovníků, provedených kontrolách apod., 

e) postup ohlášení nepřijetí odpadu do zařízení orgánu kraje, 

f) ustanovení o uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu přijatých odpadů po dobu 5 let. 

 

5. Provozní řád zařízení ke zpracování elektroodpadů: 

Provozní řád zařízení ke zpracování elektroodpadů obsahuje kromě údajů uvedených v bodě 3 minimálně: 

5.1 Podrobnou kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení. 

5.2 Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané odpady). 

5.3 Využitelné materiály (nebo energie) získávané v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným 

odpadům (např. kW/t odpadu). 

5.4 Energetickou náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů. 

5.5 Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu 

jejich řízení. 

5.6 Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu 

vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných odpadů. 

 

 
10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu. 
10a)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech. 
11)  § 31 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 483/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., 

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 292/2009 Sb. Vyhláška č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek 

a fluorovaných skleníkových plynů.“. 
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