
Jsme největším zpracovatelem elektroodpadů  
a plastového odpadu v ČR s 25letou tradicí.

Díky zpracovatelským zkušenostem, technologickému 
know-how a široké nabídce služeb se řadíme mezi evrop-
skou špičku v našem oboru. Ve 3 pobočkách zaměstná-
váme 80 kmenových zaměstnanců. Od roku 2008 spo-
lupracujeme s vězeňskou službou při zaměstnávání 
odsouzených. 

Máme 2 hlavní recyklační programy s celkovou kapaci-
tou 50.000 tun/rok.

Recyklace elektroodpadů
• Chlazení - domácí, průmyslové
• Velké a malé domácí spotřebiče
• Televize, IT

Recyklace plastových odpadů
• Plasty z lednic a velkých spotřebičů
• Plasty z automobilového průmyslu  
 (přístrojové desky, nárazníky)

Rozvoj si žádá patřičné investice
V roce 2019 jsme investovali 165 mil. Kč do nejmodernější 
technologie na recyklaci chlazení s následným dopra-
cováním plastů. Nová linka zpracuje ročně 450 tisíc vyřa-
zených kusů lednic. Každou zpracovanou tunou chlazení 
ušetříme 11,59 t CO2 a každou zpracovanou tunou plastů 
1,2 t CO2.

Komplexní řešení pro Vaše odpady 
Služby nabízíme kolektivním systémům, výrobcům auto-
mobilových dílů, odpadovým společnostem, autovrako-
vištím apod. Kromě oblasti zpracování odpadů poskytu-
jeme celé portfolio doplňkových služeb, jako je zajištění 
logistiky a systému sběru odpadu, vyřízení potřebné 
administrativy k převzetí odpadů a poradenství. 

PRAKTIK system s. r. o. 
Využití recyklátů
Cílem naší práce je eliminace nebezpečných odpadů  
a maximální materiálové využití získaných surovin, 
pro které hledáme uplatnění po celé Evropě. Např. z fre-
onů a pentanů získaných při recyklaci vyřazených lednic 
se v Německu vyrábí kyseliny, železné kovy odebírají hutě, 
neželezné kovy slévárny a plasty plastikářské firmy. Ma-
teriálově využijeme 80 % dodaných odpadů, při kapacitě 
50 000 tun je to 40 000 tun recyklovaných surovin každý 
rok.

Ekologické řešení není vždy pro producenty odpadů to 
nejlevnější a získané suroviny nepřevyšují kvalitou 
původní surovinu. Pro úspěch cirkulární ekonomiky je 
nutná stabilní podpora státu. Je třeba stimulovat poptávku 
po recyklovaných surovinách, jak se to děje v západních 
zemích, například formou zdanění primárních surovin, 
nižší sazby DPH na výrobky z recyklátů, povinného obsahu 
recyklátu ve výrobcích apod. Zároveň je nutné podpořit 
evropskou spolupráci, a to ze dvou důvodů, vytížení vybu-
dovaných technologických zařízení, do nichž se investova-
lo a zajištění odbytu získaných surovin. V České republice 
nejsou vytvořeny kapacity pro využití recyklovaných suro-
vin.

Dlouhodobé řešení = kvalitní řešení
Jsme držiteli certifikátů ISO 9001, ISO 14001, CENELEC 
a BLUE ANGEL, které dokládají naši vysokou procesní 
úroveň.  Ve vlastní laboratoři kontrolujeme kvalitu 
vstupních a výstupních komodit. Zároveň jsme členy orga-
nizací EERA (European Electronics Recyclers Association)  
a AREO (Asociace recyklátorů elektroodpadu na území 
ČR).

„Při budování PRAKTIKU je mým osobním cílem zajistit stabilní a růstové 
prostředí mým zaměstnancům, a tím umožnit obchodním partnerům využít 
naší odbornosti při společných aktivitách. Klíč k úspěchu vidím v nalezení 
rovnováhy mezi požadavky klientů a našimi možnostmi. Toto se nám 
dlouhodobě daří a chceme tuto snahu dále rozvíjet.“ 
  
Petr Linhart, majitel společnostiwww.praktiksystem.cz praktiksystem


