
VÝKUP A ZPRACOVÁNÍ  
ODPADNÍCH ELEKTRICKÝCH  

A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Využitelné odpady patří 
do Kovohutí Příbram nástupnická, a. s.

 tradici, sahající až do 14. století

  zkušenosti v oboru hutnictví a zpracování 
neželezných kovů

  program recyklace autobaterií, olověných 
odpadů, elektroodpadů a odpadů s obsa-
hem drahých kovů

  certifikované systémy – systém jakosti dle 
ISO 9001, systém environmentálního řízení 
dle ISO 14001, certifikát Odborný podnik
pro nakládání s odpady a osvědčení  
Bezpečný podnik

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
Příbram VI č.p. 530
261 81  Příbram

Bezplatná linka: 800 100 791

tel.: 318 470 355, 283
fax: 318 470 254
e-mail: elektroodpad@kovopb.cz
http://www.kovopb.cz

Máme:



  výkup a zpracování vytříděných  
komponent (např. šasí z TV a ostatních 
spotřebitelských zařízeních, trafa, elektro-
motůrky, ...)

 zajištění přepravy 
 vyřízení potřebné dokumentace

Ekologické zpracování zpětně odebraných  
elektrozařízení a odděleně sebraného elektrood-
padu zajišťujeme pro tyto kolektivní systémy:

Elektrická a elektronická zařízení (EEZ)  nás 
obklopují na každém kroku. Používáme je  
v domácnosti, kanceláři, dílně či nemocnici. 
Právě elektrozařízení patří k výrobkům,  
které jsou nejčastěji obměňovány ať již pro svoji 
nefunkčnost nebo morální či technické zastará-
vání. Po skončení jejich užitečnosti se naskýtá 
otázka “kam s nimi?“.

Novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, tzv. 
„elektrošrotová novela“, ukládá (kromě jiného) 
povinnost výrobcům a dovozcům EEZ, zajistit 
jejich odborné zpracování a to předáním těchto 
vysloužilých výrobků osobě oprávněné k jejich 
zpracování, využití a odstranění.

EEZ, která v divizi Elektroodpad zpracovává-
me, pocházejí od fyzických  i právnických osob.  
U EEZ nehledíme na značku či na stáří.

Ke zpracování EEZ využíváme ruční demontáž, 
strojní zpracování a dále zpracování návaznými 
procesy v ostatních divizích. Díky kapacitě (více 
než 10 000 t/rok) a komplexnosti technologie 
dosahujeme minimálních zpracovacích nákladů.

 velké domácí spotřebiče
 malé domácí spotřebiče 
  zařízení informačních technologií  

a telekomunikační zařízení 
 spotřebitelská zařízení 
  elektrické a elektronické nástroje (s výjim-

kou velkých stacionárních průmyslových 
nástrojů)

 hračky, vybavení pro volný čas a sporty 
  lékařské přístroje (s výjimkou všech  

implantovaných a infikovaných výrobků)
 přístroje pro monitorování a kontrolu 
 výdejní automaty 

Dle novely zákona o odpadech  
zajišťujeme ekologické zpracování  
těchto EEZ:

Dále nabízíme:

Naši partneři


