PRAVIDLA MOTIVAČNÍHO PROGRAMU PRO OBCE
zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení,
provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.
2018

ÚČEL
Hlavním účelem Motivačního programu pro obce je:
1. zabezpečení sběrného místa vytvořeného na základě uzavřené smlouvy o zajištění
zpětného odběru s obcí nebo shromážděných spotřebičů na tomto sběrném místě,
2. zvýšení kompletnosti zpětně odebíraných spotřebičů,
3. zvýšení množství zpětně odebíraných spotřebičů,
4. zkvalitnění obsluhy sběrných míst a
5. zvýšení informovanosti obyvatel o správném nakládání s elektrospotřebiči.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
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Maximální celkový objem finančních prostředků poskytovaných společností ELEKTROWIN a.s. v rámci
Motivačního programu v roce 2018 jsou 2 000 000 Kč, z toho maximální celkový objem finančních
prostředků poskytovaných na zvýšení informovanosti je 500 000 Kč.
ELEKTROWIN a.s. je oprávněn ukončit Motivační program po vyčerpání maximálního objemu
finančních prostředků dle bodu 1 těchto základních podmínek, případně objem finančních prostředků
navýšit či snížit.
Motivační program je určen pouze pro obce s počtem obyvatel větším než 2000, které mají se
společností ELEKTROWIN a.s. jako provozovatelem kolektivního systému uzavřenu Smlouvu o zajištění
zpětného odběru. Žádost podává vždy smluvní obec, ale příjemcem částky může být i provozovatel
místa zpětného odběru, a to na základě určení příslušnou smluvní obcí.
Obce mají v rámci tohoto programu do částky uvedené v bodě 1 těchto základních podmínek možnost
vybavit sběrné místo/sběrná místa uzavřeným, uzamykatelným shromažďovacím prostředkem na
velké spotřebiče a chlazení zpětně odebrané dle příslušné smlouvy o zajištění zpětného odběru
uzavřené se společností ELEKTROWIN a.s., pořízeným podle vzoru a za podmínek uvedených v příloze
č. 2 tohoto Motivačního programu, nebo získat příspěvek na informovanost.
Žádost o vyplacení odměny v rámci Motivačního programu mohou podávat pouze obce dle bodu 3
těchto základních podmínek.
Žádost o vyplacení odměny mohou obce dle bodu 3 těchto základních podmínek podat v roce 2018:
a) dvakrát za předpokladu, že základní kritéria uvedená v příloze č. 1 článku 1 bodě 1, případně
podmínky pořízení dle přílohy č. 2, budou splněny v odlišných kalendářních čtvrtletích a že žadatel při
uplatnění druhé žádosti o vyplacení odměny splní další, jiný z předmětů podpory uvedených v příloze
č. 1 článku 1 bodě 2., než které bylo součástí první žádosti podané v roce 2018 nebo součástí čerpání
odměny z Motivačního programu v předchozích letech.
b) jednou v případě, kdy obec splnila základní kritéria v příloze č. 1 článku 1 bodě 1 ve dvou odlišných
kalendářních čtvrtletích roku 2018 a nečerpala v roce 2018 ještě žádnou odměnu z tohoto Motivačního
programu; v tomto případě může obec požádat o čerpání součtu odměn odpovídajících splněným

kritériím dle přílohy č. 1. článku 1 bodu 1, a to na pořízení jednoho, tomuto součtu odpovídajícího
předmětu podpory dle přílohy č. 1 článku 1 bodu 2.
7. Společnost ELEKTROWIN a.s. stanoví maximální limit vyplacených odměn pro jednu obec takto:
maximální vyplacená
maximální vyplacená
částka za pořízení
částka
předmětu podpory za 5 na informovanost za
předchozích let
5 předchozích let
obec s počtem obyvatel
a rok 2018
a rok 2018
150 000 Kč
2001-5000
150 000 Kč
200 000 Kč
5001-20000
200 000 Kč
250 000 Kč
20001-100000
250 000 Kč
300 000 Kč
nad 100 000
300 000 Kč
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Žádosti o vyplacení odměny za rok 2018 je možné podat nejpozději do dvou měsíců po skončení
příslušného čtvrtletí, za které je žádost podávána, kromě žádosti za čtvrté čtvrtletí, která se podává
nejpozději do 21. ledna 2019. Žádosti podávané za dvě čtvrtletí podle bodu 6 b) těchto základních
podmínek, musí být podány do dvou měsíců po ukončení pozdějšího čtvrtletí, za které je žádost
podávána nebo do 21. ledna 2019, pokud tímto pozdějším čtvrtletím je čtvrté čtvrtletí. Při marném
uplynutí zde uvedených lhůt pro podání žádosti o vyplacení odměny, oprávnění nárokovat přiznání
odměny zaniká.
Předmět podpory nesmí být pořízen z finančních prostředků poskytnutých v rámci dotačního titulu
OPŽP nebo jiného programu.
V případě, že bude pořizovací cena předmětu podpory nižší, než je nárokovaná odměna, je
provozovatel kolektivního systému oprávněn výši odměny zkrátit na pořizovací cenu doloženého
předmětu podpory.
Při splnění příslušných základních kritérií dle přílohy č. 1 článku 1 bodu 1 může obec požádat o
vyplacení odměny, a to v příslušné kategorii dle přílohy č. 1 článku 1 bodu 1; příslušná odměna bude
obci přiznána za předpokladu, že nebyl v době podání žádosti vyčerpán finanční limit dle bodu 1 těchto
základních podmínek.
Podmínkou vyplacení odměny za pořízení předmětu podpory je doložení dokladu prokazujícího
pořízení příslušného předmětu podpory dle přílohy č. 1 článku 1 bodu 2 a fotodokumentace tohoto
pořízeného předmětu v elektronické podobě zaslaná na adresu martin.cerny@elektrowin.cz.
Podmínkou vyplacení odměny na podporu informovanosti je přiložení rozpočtu dle kalkulátoru
dostupného na webové adrese www.elektrowin.cz/motivacni-program.html, nebo popis
projektu - netypizovaného způsobu podpory včetně anotace, cílů, harmonogramu a cenového
rozpočtu, termínů a celkových nákladů na projekt k písemně zasílané žádosti a jeho schválení
příslušnou odpovědnou osobou za společnost ELEKTROWIN a.s.
Obec je povinna předmět podpory dle přílohy č. 1 článku 1 bodu 2, pořízený v rámci motivačního
programu, užívat výhradně za účelem zajištění zpětného odběru elektrozařízení pro společnost
ELEKTROWIN a.s., a to po celou dobu platnosti Smlouvy o zajištění zpětného odběru nebo Smlouvy o
umístění a provozování kontejnerů uzavřené mezi obcí a společností ELEKTROWIN a.s. Bude-li
kontrolou, provedenou společností ELEKTROWIN a.s. během čtyř let v případě plnění z motivačního
programu dle přílohy č. 1 nebo šesti let v případě plnění z motivačního programu dle přílohy č. 2 od
vyplacení odměny, zjištěno, že obec předmět podpory neužívá nebo neužívá výhradně jen pro potřeby
zpětného odběru elektrozařízení pro společnost ELEKTROWIN a.s., je obec povinna vrátit společnosti
ELEKTROWIN a.s. vyplacenou odměnu v plné výši. Pokud dojde k ukončení smlouvy o zajištění
zpětného odběru ve výše uvedených lhůtách, je obec povinna vrátit alikvotní část 1 odměny. V případě,
že k ukončení smlouvy došlo z důvodu podstatného porušení smluvních povinností ze strany obce, je
obec povinna vrátit odměnu z motivačního programu v plné výši.
Za nedodržení podmínky dle bodu 14. se nepovažuje zásah vyšší moci nebo vandalismus, pokud bude
doložen příslušným policejním protokolem.
Obec, které bude přiznána odměna z Motivačního programu 2018, je povinna umístit, dle charakteru
pořízeného předmětu podpory, veřejně viditelné označení, dodané společností ELEKTROWIN a.s.,

Odpovídající část úměrná době od čerpání odměny do doby ukončení smlouvy ve lhůtách v bodě uvedených
s ohledem na stanovenou dobu použitelnosti

informující, že tento předmět podpory byl pořízen z finančních prostředků nebo s finančním přispěním
společnosti ELEKTROWIN a.s. z programu Motivační program, a to dle pokynů společnosti
ELEKTROWIN a.s. Obec je také povinna zveřejnit výši odměny a účel jejího použití ve zpravodaji nebo
na svých webových stránkách, kde zároveň uvede, že odměna je čerpána z Motivačního programu
společnosti ELEKTROWIN a.s.
17. Obec, které bude vyplacena odměna z Motivačního programu 2018, dává souhlas společnosti
ELEKTROWIN a.s. k tomu, aby tato dle svých potřeb zveřejnila údaje v rozsahu – název obce, předmět
podpory pořízený z motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s., výše částky, která byla na
pořízení předmětu podpory z motivačního programu čerpána.

