Jak na elektroodpad?
V ČR je ročně uvedeno na trh zhruba 180 000 tun elektrozařízení a zpětně je odevzdáno okolo 58 000
tun, míra zpětného odběru činí zhruba 32%. Tato míra se průběžně zvyšuje, v roce 2006 činila pouze
11,5%. Systém zpětné odběru elektroodpadu je poměrně složitý, což je dáno především faktem, že
mezi jednotlivými elektrospotřebiči a elektrozařízeními jsou velké rozdíly. Jinak se lze vypořádat
s vysloužilou pračkou a jinak s kalkulačkou či mobilním telefonem.
Obecně panuje rozdílná úroveň informovanosti o tom, co je elektroodpad a proč je potřebné ho
odevzdávat k recyklaci. Tato situace je do určité míry způsobena současným systémem, kdy existuje
několik provozovatelů kolektivních systémů, konkrétně na území MAS Region Pošembeří působí
celkem 5 provozovatelů. Jmenovitě zde lze nalézt červené kontejnery od firmy ASEKOL, dále
kontejnery firmy Elektrowin, dále jsou zde odběrná místa firmy RETELA, odběrná místa firmy
EKOLAMP a REMA. Působení různých firem není dáno rozlohou – strukturou území, ale zřejmě je
ovlivněno jinými faktory. Například v Českém Brodě operují 4 různí provozovatelé, přičemž každý
sbírá určitý typ elektroodpadu, některé typy elektroodpadu se překrývají, přičemž každý
provozovatel sleduje své oprávněné zájmy, má svůj systém propagace většinou formou webové
prezentace nebo formou vývěsky na odběrném místě. Situace je o to složitější, že každý provozovatel
má udělen souhlas ke sběru jiného typu elektroodpadu a pro občana je obtížné rozlišit, kam má
odkládat, který typ elektroodpadu.
Nejznámější provozovatelem zpětného odběru elektroodpadu je určitě firma ASEKOL, která
provozuje červené kontejnery. Tato firma se také výrazně podílí na propagaci sběru elektroodpadu,
pořádá různé soutěže a kampaně. Významný podíl na trhu s elektroodpadem má rovněž firma
Elektrowin.
Pokud chce člověk odpovědně třídit a odevzdávat elektroodpad, je nucen si potřebné informace
vyhledat, což ho může nakonec odradit od iniciativy odnést ho do sběrného boxu nebo na sběrné
místo. Pokud zde nebude důsledná osvěta o odevzdávání elektrozařízení, může být ohroženo
naplňování limitů v přepočtu na obyvatele, který aktuálně činí 4 kg. Podle směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízení je dán požadavek
zpětně odebrat elektrozařízení v množství 4 kg na obyvatele za rok. ČR tuto hodnotu překračuje,
v roce 2014 bylo odevzdáno 5,6 kg elektroodpadu na obyvatele. Nejdůležitější je ovšem skutečnost,
že elektroodpad nekončí v popelnici.
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