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• Smlouva – vytvoření 

místa zpětného 

odběru

– moţno přenést plnění 

povinností na 

svozovou společnost

– zapojení do Systému 

WINTEJNER

• Zapojení 

prostřednictvím 

mobilních svozů

– svozová společnost

– Putující kontejner

Možnosti spolupráce s obcemi



Sběrná místa v Libereckém kraji

Česká Lípa Lomnice nad Popelkou

Český Dub Lučany nad Nisou

Doksy Nový Bor

Dubá Raprachtice

Frýdlant Rokytnice nad Jizerou

Harrachov Semily

Hrádek nad Nisou Smrţovka

Jablonec nad Jizerou Stráţ pod Ralskem

Jablonec nad Nisou Struţinec

Jablonné v Podještědí Tanvald

Jilemnice Turnov

Liberec Ţelezný Brod

24 smluvních obcí /24 míst zpětného odběru

95 posledních prodejců

19 obcí a měst zapojeno do mobilního svozu



Vytvoření místa                                    2000 Kč

Odměny - chlazení                               0,15 Kč/kg

- ostatní spotřebiče               1,45 Kč/kg

- roční bonus                         aţ 2 Kč/kg

Motivační program             15 000 Kč - 100 000 Kč

Inzeráty a články                             1000 - 2000 Kč

Informační materiály zdarma

Lokální informační kampaně 

A PŘEDEVŠÍM ÚSPORY

Spolupráce se obcím vyplatí 



PŘÍKLAD

MĚSTO 5000 OBYVATEL

Ročně:   34 t chlazení             =   5 100 Kč

28 t ostatní               = 40 600 Kč

5,6 kg/obyvatele       = 56 000 Kč

3 články a 1 inzerát  =   5 000 Kč

ekosklad                   = 50 000 Kč

broţura o třídění       = 10 000 Kč 

CELKEM  dostane            166 700 Kč

USPOŘÍ     443 300 Kč



Motivační program

Příspěvek 15 000 Kč – 50 000 Kč
(možno až 2x ročně) za pořízení:

- elektronického nebo mechanického zabezpečení 
sběrného dvora 

- uzavřeného, uzamykatelného shromaţďovacího
prostředku na velké spotřebiče nebo chladničky 
(obce, které nemají WINTEJNERY)



- uzavřeného, uzamykatelného 
shromaţďovacího prostředku 
na malé spotřebiče 
dle stanovených parametrů 
a podmínek

- zpevněné nebo rozšířené 
shromaţďovací plochy 

- vysokozdviţný prostředek 
pro obce s WINTEJNERY

Motivační program



Systém WINTEJNER

Umístění a odvoz 
výměnným způsobem:

- 1 kontejner na chlazení 

- 1 kontejner na velké 
a malé spotřebiče 



oddělený prostor pro malé 
spotřebiče

sklopná nájezdová rampa

bezpečnostní uzamykání

Systém WINTEJNER



Motivační program

Moţnost získat podporu za pořízení 
vysokozdviţného prostředku pro manipulaci 

s EEZ uvnitř kontejneru



• zdarma informační materiály - letáky, plakáty apod.

• CD s informačními články a inzeráty k otištění 

v místním zpravodaji za odměnu (finanční omezení/rok)

1000 Kč za zveřejněný 

článek s tematikou 

zpětného odběru 

elektrozařízení 

2000 Kč za zveřejněný 

inzerát propagující 

zpětný odběr 

elektrozařízení

Příspěvky všem obcím



Putující kontejner
svazky obcí, mikroregiony

Co od nás dostanete:

• plakáty

• kontejner na 1-3 dny

• odvezeme a zrecyklujeme spotřebiče

• finanční příspěvek

- obcím 1000 Kč - 3500 Kč 

- svazku obcí 3000 Kč – 10 000 Kč

Za co:

• harmonogram svozu

• zodpovědná osoba v obci



Svazek obcí mikroregionu 
Ţulovska 

Mikroregion Podřipsko 

Mikroregion Chelčicko 

Mikroregion Ostroţsko 

Svazek Novoměstsko 

Svazek Prachaticko 

Svazek obcí Povodí Loučka 

Mikroregion Za Moravú 

Mikroregion Morkovsko 

Svazek obcí Jestřebí hory 

Svazek obcí Plzeň jih

Putující kontejner

Mikroregion Staroměstsko

Mikroregion Bílé Karpaty 

Bojkovsko, sdruţení 
měst a obcí 

Mikroregion Telčsko

Dolní Poolšaví

Mikroregion Holešovsko

Svazek obcí 1866

Svazek obcí Metuje

Svazek obcí Úpa

Mikroregion Buchlov

Svazek obcí Novoborsko

2009 

349 obcí/240 000 obyvatel

307 t elektrozařízení 



Informační materiály pro obce

• „Podpora zpětného odběru v 
obcích“ 
- broţura s komplexní informací o 
nabídce podpory kolektivního systému 
s postupy

• „Obec a zpětný odběr“
- leták s přehlednými informacemi o 
nabídce jednotlivých kolektivních 
systémů 



- CD s informačními inzeráty

a články pro občany ke 

zveřejnění v lokálních 

tiskovinách 

(příspěvek 1000-2000 Kč)

- Informační letáky a plakáty 

pro občany

Informovanost pro občany/spotřebitele



Informovanost pro občany/spotřebitele

Program: Lokální informační kampaně
účel: podpora informovanosti – kampaně, výroba 

informačních materiálů apod.

příjemce: město, obec, kraj, mikroregion, svazek 

obcí 

podmínky 

v případě obce: podepsaná smlouva s KS 

Elektrowin nebo zapojení do KS prostřednictvím 

mobilního svozu

předloţení návrhu kampaně, vč. rozpočtu

Bližší podmínky - v infomateriálech pro obce, na 

www.elektrowin.cz (formulář ke stažení)

http://www.elektrowin.cz/


80 měst a obcí ČR

Kraje: Jihomoravský, Karlovarský, 

Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, 

Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, 

Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Liberecký kraj – vytipované obce:

Český Dub 

Doksy 

Frýdlant 

Jablonec nad Nisou 

Jilemnice 

Rokytnice nad Jizerou

Ţelezný Brod

Zatočte s elektroodpadem



Vybráno celkem: 64.829 kg

Průměr: 810 kg/akci

Průměr: 0,09 kg/obyvatele

Nejméně: Jeseník – 54 kg

Mnoţství/obyv.: nejvíce Rudolfov 0,367 kg
Mnoţství/obyv.: nejméně Hradec Králové  0,002 kg

Průměrný počet odevzdaných spotřebičů na akci : 177 ks 

(celkem cca 14.184ks)

Školy

- Účast na 76 akcích ( tj. 95%)

- 21.460 ţáků ze 183 škol 

- Průměr 2,3 školy a 268 ţáků /akci

Zatočte s elektroodpadem 

2009



Ukliďme si svět

• Spolupráce s Terra Klubem: Eurorébus – vědomostní 

soutěţ – 2500 škol, Dnešní svět – vzdělávací časopis

• Počet aktivních zapojených škol: 160

• Mnoţství zpětně odebraných elektrozařízení: 104 tun

Úspěšné školy:

» Červená Voda

» Křivoklát

» Dašice

» Příbor



• Nabídka spolupráce

- smlouva o zpětném odběru

- putující kontejner

- mobilní svozy

• Přínos spolupráce

- úspory a finanční odměny

- finanční podpora informovanosti

Závěr



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


