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Elektroodpad lze odevzdat již na více než 7200 sběrných 
místech 
 
Praha, 5. května 2010 – S vysloužilým elektrospotřebičem Češi nemusejí chodit daleko. Díky 
kolektivnímu systému ELEKTROWIN je jim po celé republice k dispozici na 7250 míst, kde mohou 
elektroodpad odložit k recyklaci. Použitá elektrozařízení mohou odevzdat ve sběrném dvoře, 
v prodejnách domácích spotřebičů, ale i ve školách nebo přímo na návsi či náměstí  nebo v rámci 
tradičních mobilních svozů odpadů. Kolektivní systém se pak postará o jeho recyklaci a druhotné 
využití získaných surovin. Výtěžnost recyklace v současnosti dosahuje až 90 procent.   
 
Za pět let své činnosti se ELEKTROWINu podařilo vybudovat rozsáhlou sběrnou síť, kterou neustále 
zkvalitňuje. Nyní spolupracuje s více než 712 sběrnými dvory v 541 městech a obcích po celé 
republice. „Nově jsme začali zavádět speciální kontejner Wintejner, který městům a obcím výrazně 
zjednoduší manipulaci s elektroodpadem ve sběrných dvorech. Letos jich chceme instalovat 300 po 
celé ČR. Elektroodpad určený k recyklaci je díky nim lépe chráněn před vandaly,“ vysvětluje Roman 
Tvrzník, generální ředitel kolektivního systému. U prodejců je možné vysloužilé elektrozařízení 
odevzdat systémem „kus za kus“ při nákupu nového spotřebiče, a to v téměř  2400 prodejnách.  
 
Kromě sběrných dvorů a prodejen elektrozařízení se sběrná místa často nacházejí i na netradičních 
místech. „V rámci projektu Ukliďme si svět jsme sběrná místa zřídili na více než 170 školách. Ty mezi 
sebou soutěží o největší množství vysbíraného elektroodpadu. Nejúspěšnější odměníme cenami ve 
formě učebních pomůcek nebo sportovních potřeb, pro jejich žáky jsou připraveny atraktivní 
výlety,“ nastiňuje možnosti Taťána Pokorná, vedoucí zákaznického servisu.  
 
Sběrné místo však může přijít i přímo za občany. „V dubnu jsme zahájili již druhý ročník kampaně 
„Zatočte s elektroodpadem“, v jejímž rámci se občané 80 měst a obcí v ČR mohou zbavit svých starých 
elektrospotřebičů přímo na náměstích či návsích. Dostanou zde také další informace o zpětném 
odběru,“  doplňuje Roman Tvrzník. Kompletní přehled všech možností odevzdání vysloužilých 
elektrozařízení je k dispozici na webové stránce www.elektrowin.cz.  

 
 
ELEKTROWIN a.s., je největším subjektem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České 
republice. Společnost byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému zajišťujícího 
oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na 
velké a malé elektrospotřebiče i elektrické a elektronické nástroje.  
 
Společnost je koncipována jako nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích 
spotřebičů. Prostřednictvím více než 712 sběrných dvorů v 541 městech a obcích, 2358 provozoven posledních 
prodejců a mobilních svozů zajištěných ve více než 4010 obcích smluvně pokrývá přes 92 % obyvatel ČR.  
 
 
 

http://www.elektrowin.cz/


 

 
 
Zpětný odběr více než 80 000  tun elektrospotřebičů realizovaný od roku 2005 do současnosti zajišťuje 
kolektivnímu systému ELEKTROWIN prvenství mezi kolektivními systémy v ČR v množství zpětně odebraných 
vysloužilých elektrozařízení. 
 
 
Pro více informací, prosím kontaktujte: 
 
Taťána Pokorná 
Email: tpokorna@elektrowin.cz 
Tel.: 731 492 677 
 
Ivan Tučník,  Bison & Rose 
Email: ivan.tucnik@bisonrose.cz 
Tel.: 777 923 401 


