
„Sběrné místo není jen sběrný dvůr“

ELEKTROWIN a.
 

s.
Registrační číslo: KH001/05-ECZ



Sběrná síť
stav k 30. 9. 2008

počet smluvních obcí 407

počet obcí
 

s mobilním sběrem

4095
(98 svozových společností, 

2 658 322 obyvatel)

počet sběrných dvorů/míst ve smluvních obcích 555

počet zaregistrovaných posledních prodejců 2020

sběrná
 

místa celkem  (bez mobilního sběru) 2575
sběrná

 
místa celkem  (s mobilním sběrem) 6670

Počet obyvatel ČR
 

-
 

od nichž
 

je zajištěn zpětný 
odběr elektrozařízení

8 520 000
85%



Vývoj odměn obcím za zpětný odběr

2006 2007 2008
administrativní 
odměna (za SD)

paušální za kg

bonusy 
motivační příspěvek 
paušální

motivační program až 100 000 Kč/obec

2 000 Kč

0,15 Kč/kg

až 2 Kč/kg VS a MS

1,50 Kč/kg VS a MS



Spolupráce s obcemi

PUTUJÍCÍ KONTEJNER
•

 
program pro svazky obcí a mikroregiony 

•
 

cílem je zajistit dostupné místo pro 
odložení elektrozařízení od občanů 
menších obcí tak, aby s

 
ohledem na 

ochranu životního prostředí zůstalo 
kompletní a nepoškozené



ELEKTROWIN a.s.:
•

 
na své náklady přistaví zastřešený 
a uzamykatelný kontejner po dobu 1-3 dní 
v každé obci podle harmonogramu stanoveného 
svazkem obcí nebo mikroregionem

•
 

bezplatně převezme nashromážděné spotřebiče 
–

 
obec neplatí odvoz ani recyklaci

•
 

paušální příspěvek dle velikosti obce/počtu 
zapojených obcí:

obcím 1000 Kč -
 

3500 Kč
Svazku obcí 3000 Kč –

 
10 000 Kč

Spolupráce s obcemi
 PUTUJÍCÍ KONTEJNER



Smlouva na vytvoření místa zpětného odběru i pro obce bez sběrných dvorů 
(místo určené obcí k odkládání EEZ):

•
 

bezplatný odvoz spotřebičů a jejich recyklaci
 

(šetříme Vaše náklady)
•

 
jednorázovou paušální odměnu za zřízení místa

 
ve výši 2000 Kč

•
 

paušální odměnu za každý kg předaných elektrozařízení -
 

0,15 Kč/kg
•

 
čtvrtletní odměnu za každý kg velkých a malých spotřebičů (s výjimkou 
chlazení) ve výši 1,50 Kč/kg

•
 

roční odměnu za
 

kg velkých a malých spotřebičů (s výjimkou chlazení) 
podle výtěžnosti na obyvatele až do 2 Kč/kg

•
 

odměnu z motivačního programu podle čtvrtletní výtěžnosti za kg velkých 
a malých spotřebičů (s výjimkou chlazení) a splnění dalších předpokladů 
od 15 000 Kč do 50 000 Kč

•
 

poskytnutí CD s informačními články a inzeráty k otištění v místním 
zpravodaji s odměnu 1000 -

 
3000 Kč

•
 

zdarma informační materiály
 

-
 

letáky, plakáty apod.
•

 
finanční podpora vlastních informačních aktivit obce

 
podporující sběr 

a třídění elektrozařízení -
 

podle rozpočtu 
a na základě vlastního podnětu obce

Spolupráce s obcemi
 VYTVOŘENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU



Podpora sběru MS -
 

sběrné koše

•
 

2000 košů u posledních prodejců
•

 
800 košů na sběrných dvorech v obcích

•
 

100 košů umístěných ve školách
•

 
Výměnné bagy 0,25 m3

 
–

 
6000 ks



Informovanost



ELEKTROWIN a. s.

Michelská 300/60, 140 00 Praha 4
241 091 835, fax: 241 091 834

e-mail: info@elektrowin.cz
www.elektrowin.cz
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