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Zpětný odběr 2005 -
 

2008

Zpětný odběr ELEKTROWIN (v t)
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Období



•
 

bezplatný odvoz spotřebičů a jejich recyklaci
(šetříme Vaše náklady) jednorázovou paušální odměnu     2000 Kč

•
 

paušální odměna 0,15 Kč/kg
•

 
čtvrtletní odměna za kg elektrospotřebičů 
(s výjimkou chlazení) 1,50 Kč/kg

•
 

roční odměna za
 

kg elektrospotřebičů (s výjimkou 
chlazení) podle výtěžnosti na obyvatele                 až do   2 Kč/kg

•
 

odměna z motivačního programu při splnění kritérií 
od 15 000 Kč do 50 000 Kč

•
 

zdarma informační materiály
 

-
 

letáky, plakáty apod. 
•

 
CD s informačními články a inzeráty

 
k otištění 

v místním zpravodaji s odměnu
 

1000 -
 

3000 Kč
•

 
finanční podpora vlastních informačních aktivit obce

 podporující sběr a třídění elektrozařízení -
 

podle rozpočtu 
a na základě vlastního podnětu obce

Místo zpětného odběru nemusí být 
SBĚRNÝ DVŮR



Motivační program

Příspěvek 15 000 –
 

50 000 za pořízení:
-

 
mechanického nebo elektronického 
zabezpečení sběrného dvora 

-
 

uzavřeného, uzamykatelného 
shromažďovacího prostředku na velké 
spotřebiče nebo chladničky

-
 

zpevněné nebo rozšířené shromažďovací 
plochy 

-
 

manipulační techniky 



Motivační program
 nejčastěji pořízeno v roce 2008

skladové
 

prostředky –
 

„eko sklady“ 18

manipulační
 

technika 14

mechanické
 

zabezpečení
 

(stavební
 

úpravy apod.) 9

elektronické
 

zabezpečení, kamerový systém 8

zpevnění
 

plochy sběrného místa 3

Celkem 1 855 000 Kč
70 obcí



Putující kontejner
•

 
program pro Svazky obcí / mikroregiony

ELEKTROWIN a.s.:
•

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

•
 

bezplatně převezme nashromážděné spotřebiče –
 

obec 
neplatí odvoz ani recyklaci

•
 

paušální příspěvek dle velikosti obce/počtu zapojených 
obcí:

obcím 1000 Kč –
 

3 500 Kč
Svazku obcí 3000 Kč –

 
10 000 Kč



První akce realizovaná 
v Olomouckém kraji

 Svazek obcí Mikroregionu 
Žulovska 
(6 obcí v termínu 
od 7. -

 
20. 1. 09 –

 
5 t EEZ)

Přihlášené akce: 
březen: Jihočeský kraj pro 24 

obcí, Vysočina pro 21 obcí, 
Zlínský pro 12 obcí

duben: Jihočeský kraj 
pro 7 obcí

Putující kontejner





Informační materiály pro obce
•

 
„Podpora zpětného odběru v obcích“ 
-

 
brožura s

 
komplexní informací o nabídce podpory 

kolektivního systému s postupy (připravujeme)
•

 
„Obec a zpětný odběr“

 -
 

leták s přehlednými informacemi o nabídce 
jednotlivých kolektivních systémů 

•
 

EWIN, letáky, plakáty… 



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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