
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ZA ZPĚTNĚ 
ODEBRANÉ SPOTŘEBIČE

ELEKTROWIN a.s.

MOŽNOSTI SMLUVNÍ 
SPOLUPRÁCE

MÁTE-LI ZÁJEM O SPOLUPRÁCI, 
PAK STAČÍ:

je největším kolektivním systémem zaměřeným 
na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů  
v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování,  
využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.  
Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 
17 000 000 ks elektrospotřebičů o celkové hmotnosti 
260 000 tun. Zaměřuje se na chladicí zařízení, velké  
a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické 
nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou 
přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. 
Sběrnou síť tvoří více než 13 000 míst zpětného odběru.

3. ROČNÍ BONUSOVÝ PŘÍSPĚVEK

Celková výše odměny je patrná z níže uvedené tabulky.

roční výtěžnost zpětně 
odebraných velkých 
a malých spotřebičů 

(vyjma chlazení) 
na obyvatele obce/města

roční odměna 
za zpětně odebrané 
množství (Kč/kg)

do 0,5 kg/rok 0 Kč/kg

od 0,51 do 1 kg/rok 0,30 Kč/kg

od 1,01 do 2 kg/rok 0,80 Kč/kg

od 2,01 do 4 kg/rok 1,20 Kč/kg

nad 4,01 kg/rok 2 Kč/kg

Obce do 2000 obyvatel, které uzavřely smlouvu v roce 
2017, nemají nárok na žádnou z uvedených odměn.

CHLAZENÍ
VELKÉ A MALÉ  
SPOTŘEBIČE

až 0,65 Kč/kg až 3,35 Kč/kg

ODMĚNA SE SKLADÁ Z:
1. ČTVRTLETNÍ PŘÍSPĚVEK ZA VOLNĚ LOŽENÉ 

SPOTŘEBIČE NEBO

CHLAZENÍ
VELKÉ A MALÉ  
SPOTŘEBIČE

0,15 Kč/kg 
(bez nároku na roční odměnu)

1 Kč/kg

2. ČTVRTLETNÍ PŘÍSPĚVEK ZA NAPLNĚNÉ  
WINTEJNERY

WINTEJNER CHLAZENÍ
WINTEJNER VELKÉ  

A MALÉ SPOTŘEBIČE

0,15 – 0,65 Kč/kg 1 – 1,35 Kč/kg

VYTVOŘENÍ A PROVOZOVÁNÍ MÍSTA  
ZPĚTNÉHO ODBĚRU
stabilní sběrné místo zpětného odběru zabezpečené 
proti vstupu nepovolaných osob

VÝHODY:

1. PROVÉST REGISTRACI
Máte sběrné místo vyhovující podmínkám  
(zabezpečený prostor se zpevněnou plochou)?

Vyplňte registraci na webové stránce  
www.elektrowin.cz/registrace.html.

Po registraci Vám zašleme vyplněnou a připravenou 
smlouvu k podpisu.

2. KONTAKTOVAT EXTERNÍHO PORADCE
Rozdělení poradců podle krajů naleznete na zadní  
straně letáku.
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MOTIVAČNÍ PROGRAM 2017

pro obce zapojené do systému zpětného odběru 
elektrozařízení provozovaného společností  
ELEKTROWIN.

JAKÁ JSOU ZÁKLADNÍ KRITÉRIA?
Za čtvrtletí, za které je žádost podávána, musí být svezeny, nebo minimálně objednány skupiny chlazení, velké 
a malé spotřebiče.
Podmínky, které musí obec splnit pro získání odměny v příslušné kategorii. Výše odměny je podmíněna splněním 
kritérií přiřazených příslušné kategorii a uvedených v posledním sloupci níže uvedené tabulky.

KOLIKRÁT JE MOŽNÉ ŽÁDAT?

2x Za předpokladu, že obec splní příslušná základní kritéria (případně pořídí shromažďovací prostředek na malé 
nebo velké spotřebiče a chlazení) v odlišných kalendářních čtvrtletích.

1x Výjimkou je případ, kdy obec splnila základní kritéria ve dvou odlišných kalendářních čtvrtletích roku 2017 
a nečerpala v roce 2017 žádnou odměnu z tohoto Motivačního programu; pak může požádat o čerpání součtu 
nárokových odměn na pořízení jednoho tomuto součtu odpovídajícího předmětu podpory.

Přesné znění pravidel Motivačního programu a formuláře žádostí naleznete na  
www.elektrowin.cz/motivacni-program.html.

JAKOU ČÁSTKU MŮŽE OBEC ZÍSKAT?
V roce 2017 může každá obec získat maximálně 
100 000 Kč dle splněných kritérií.

JAKÝ JE PŘEDMĚT PODPORY?

Označení

1

elektronické nebo mechanické zabezpe-
čení sběrného dvora (včetně PC), ve kte-
rém jsou zpětně odebírána elektrozařízení 
na základě Smlouvy o zajištění zpětného 
odběru uzavřené s provozovatelem ko-
lektivního systému ELEKTROWIN a.s. (dále 
jen Smlouva s ELEKTROWIN a.s.), pořízené 
v roce 2016 nebo 2017  

2

uzavřený, uzamykatelný shromažďovací 
prostředek, hala/ budova na velké spotře-
biče nebo chlazení zpětně odebrané dle 
Smlouvy s ELEKTROWIN a.s., podle vzoru 
uvedeném v příloze žádosti, pořízený 
v roce 2016 nebo 2017 obcemi (provozo-
vateli míst zpětného odběru), které nemají 
uzavřenu Smlouvu o umístění a provozo-
vání kontejnerů

3

vybudování nepropustné plochy pro 
skladování elektrozařízení, rozšíření místa 
zpětného odběru (zpevnění plochy, vy-
budování nového prostoru) provedeného 
v roce 2016 nebo 2017

4
nákup manipulační techniky, nákup mo-
bilní nájezdové plošiny k WINTEJNERU, 
pořízené v roce 2016 nebo 2017

5

příspěvek na akce zaměřené na podporu 
informovanosti o zpětném odběru (kampa-
ně, výroby informačních materiálů apod.) 
a zvýšení zpětného odběru elektro-zařízení 
pro cílovou skupinu: občané daného regio-
nu, školy, obce, poslední prodejci

Výše odměny

15 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč 50 000 Kč

počet obyvatel výtěžnost VS a MS *) za čtvrtletí (kg/obyvatele)

od 2001–5000 0,31 – 1,5 1,51 – 4 4,01 – 6 nad 6,01

od 5001–20 000 0,21 – 0,55 0,56 – 1 1,01 – 1,5 nad 1,51

od 20 001–100 000 0,16 – 0,4 0,41 – 0,8 0,81 – 1,3 nad 1,31

nad 100 000 0,006 – 0,1 0,11 – 0,2 0,21 – 0,5 nad 0,51

ostatní 
podmínky

objednávání prostřednictvím RECOS®

přístupnost MZO i pro poslední prodejce

závěr provedené kontroly – bez závad

umístění spotřebičů
na pevné ploše  

(asfalt, beton) včetně 
příjezdové cesty

umístění zpětně 
odebraných elektro-
zařízení v uzamčené 

budevě/hale se 
zpevněnou plochou

V případě žádosti o podporu informovanosti (bod 5 části 2 Předmět podpory),  
zveřejnění článku v rámci programu „Informování obyvatel“  

(více na www.elektrowin.cz/inzerce.html) alespoň jednou v předchozím  
nebo aktuálním roce.



TIPY PRO OBCE

1) OMEZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ 
 S ELEKTROZAŘÍZENÍM A ELEKTROODPADY

Zákon o odpadech neumožňuje obcím odebírat elek-
trozařízení od občanů, pokud nemají zřízené místo 
zpětného odběru elektrozařízení. Za místo zpětné-
ho odběru se považuje i mobilní svoz, ale to pouze 
v případě uzavření písemné dohody s provozovate-
lem kolektivního systému. Pro mobilně svážené obce 
našimi zaregistrovanými dopravci máme připravenou 
smlouvu, která sběr spotřebičů v rámci mobilních 
svozů umožní v souladu se zákonem. V praxi se nic 
nemění. POZOR: Zákaz nelze obejít předáváním spo-
třebičů odpadové firmě.

Zda jste zaregistrováni, zjistíte na  
www.elektrowin.cz/mapa.html.

O smlouvu požádejte svozovou firmu nebo našeho 
externího poradce.

2) KOMPLETNOST SPOTŘEBIČŮ

ELEKTROWIN zrušil požadavek na přebírání pouze  
kompletních elektrozařízení a v tomto smyslu  
je upraven i metodický pokyn. Nicméně materiály  
– rozhodovací proces o součástech a komponentech 
spotřebičů i články připravené ohledně komplet-
nosti, je možné nadále využít jako edukační materiál 
pro občany. Za vhodné považujeme ještě doplnění 
informace o nepovoleném rozbírání spotřebičů zcela 
v kontextu s doplněním §37k, odst. 9 – „Do předání 
zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektro-
odpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění.“

SHROMAŽĎOVACÍ PROSTŘEDKY

MINIWIN

Klecový kontejner na malé spotřebiče určený 
na sběrná místa smluvních obcí.

Kontejner je určen pro shromažďování malých  
spotřebičů (do velikosti 49×80×50 cm) a má rozměry  
100×120×200 cm, je opatřen otočnými kolečky 
s aretací.

Pro usnadnění manipulace by měly být tyto kontejnery 
umístěny na zpevněnou plochu. V případě jejich po-
škození neprodleně kontaktujte provozní oddělení naší 
společnosti (sber@elektrowin.cz), uveďte číslo poško-
zeného kontejneru a pokud možno i fotodokumentaci.

WINTEJNER

Výměnný systém velkoobjemových kontejnerů tzv. 
WINTEJNERŮ zvyšuje úroveň zpětného odběru elek-
trozařízení. Pro obce, jejichž roční hmotnost zpětné-
ho odběru elektrozařízení překročí 16 tun.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

A) Doporučená plocha pro pohodlné umístění a ma-
nipulaci s WINTEJNEREM je 19×3 metry.

B) WINTEJNERY mohou být umístěny pouze 
na zpevněné ploše (asfalt, beton), která je oploce-
ná (ať již samostatně, nebo v rámci většího areá-
lu), a v době nepřítomnosti obsluhy je oplocený 
objekt možné uzamknout.

C) WINTEJNERY je možné používat jen za účelem 
shromažďování elektrozařízení skupin spadajících 
pod ELEKTROWIN podle platné uzavřené Smlouvy 
o zajištění zpětného odběru.

D) Obec nebo provozovatel sběrného místa jsou 
povinni pořídit potřebný počet zámků (podle po-
čtu a typů umístěných WINTEJNERŮ), kterými se 
bude uzamykat WINTEJNER v době nepřítomnosti 
obsluhy sběrného místa.
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KONTAKTY
NA EXTERNÍ PORADCE

 KRAJ: Moravskoslezský, Zlínský
Ing. Marcela Zuzánková – tel.: +420 777 295 335
marcela.zuzankova@elektrowin.cz

 KRAJ: Jihočeský, Plzeňský
Ing. Petra Machová – tel.: +420 724 215 535
petra.machova@elektrowin.cz

 KRAJ: Karlovarský, Liberecký, Ústecký
Ing. Radka Patzaková – tel.: +420 734 457 362
radka.patzakova@elektrowin.cz

 KRAJ: Jihomoravský, Olomoucký
Ing. Michal Jurda – tel.: +420 606 028 089
michal.jurda@elektrowin.cz

 KRAJ: Pardubický, Královéhradecký
Ing. Hana Soudková – tel.: +420 604 160 198
hana.soudkova@elektrowin.cz

 KRAJ: Středočeský, Praha, Vysočina
Ing. Tomáš Kirbs – tel.: +420 777 863 398
tomas.kirbs@elektrowin.cz

ELEKTROWIN a.s.
Michelská 300/60
140 00 Praha 4
info@elektrowin.cz
www.elektrowin.cz

PROJEKTY ZAMĚŘENÉ 
NA INFORMOVANOST

B) NABÍDKA PRO ZPRAVODAJE OBCÍ 
 A MĚST 2017

Také pro rok 2017 jsme připravili nabídku krátkých 
článků a inzerátů vhodných ke zveřejnění do měst-
ských či obecních zpravodajů. Obsahují vše, co je 
třeba vědět o zpětném odběru a naleznete je zde: 
http://www.elektrowin.cz/inzerce.html.

V jednotlivých sekcích jsou:

 články – soubor článků na téma zpětného odběru 
elektrozařízení;

 fotogalerie – fotografie lze bezplatně využít  
k jednotlivým článkům;

 inzerce – graficky zpracovaná inzerce k tématu 
zpětný odběr elektrozařízení;

 materiály k možnému zveřejnění (bez finanční 
účasti ELEKTROWINU);

 videa – tato videa je možné bezplatně využít pro 
účely propagace zpětného odběru, za zveřejnění 
videa neposkytujeme finanční odměnu.

Za publikování ČLÁNKU obdržíte finanční odměnu 

       1000 Kč + DPH

Za publikování INZERÁTU obdržíte finanční odměnu 

       1000 Kč + DPH

Maximální příspěvek za rok na jednu obec činí 

       2000 Kč + DPH

Nabídka je platná do 31. 12. 2017 nebo do vyčerpání  
finančních prostředků poskytnutých společností 
ELEKTROWIN v celkové výši 400 000 Kč.

Vyfakturovat články a inzeráty je možné do 15. 1. 2018.

A) PODPORA INFORMOVANOSTI 
 O ZPĚTNÉM ODBĚRU

Obce, které spolupracují s kolektivním systémem 
ELEKTROWIN na bázi smlouvy a splňují kritéria  
Motivačního programu, mohou čerpat finanční 
prostředky i na podporu informovanosti o zpětném 
odběru. 

Kromě obecných podmínek Motivačního programu 
je pro tento druh čerpání nezbytné splnit podmínku 
alespoň jednoho uveřejněného článku v letech 2016 
nebo 2017 v rámci programu Informování obyvatel, 
jehož specifikaci naleznete na webových stránkách 
ELEKTROWINU.

Je možné vybrat si z již připravených akcí a pomo-
cí kalkulátoru si spočítat cenu dle vyplněných údajů 
(místo, rozsah akce, volitelné aktivity), nebo si ušít 
předmět podpory informovanosti na míru.
Čerpat lze maximálně do výše odměny, kterou lze 
nárokovat dle splněných kritérií.

Žadatel postupuje podle instrukcí na  
www.elektrowin.cz/motivacni-program.cz.


