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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) 

Místo zp ětného odb ěru nemusí být 
SBĚRNÝ DVŮR

• 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



Vývoj odm ěn smluvním obcím 

2006 2007 2008 2009

administrativní odm ěna                     
(zřízení 1 místa)

paušální p říspěvek za kg

2 000 Kč

0,15 Kč/kg

roční bonus

čtvrtletní motiva ční příspěvek 

motiva ční program

shromaž ďovací prost ředky a bagy           
na malé spot řebiče

kontejnery na shromaž ďování chlazení, 
velkých a malých spot řebičů

až 100 000 Kč/obec

                bezplatně

bezplatně

                až 2 Kč/kg (vyjma CH)                                                                                                                                                                                                                                                               

                               1,50 Kč/kg (vyjma CH)



Motiva ční program

Příspěvek 15 000 – 50 000 za po řízení:
- mechanického nebo elektronického 

zabezpečení sběrného dvora 
- uzavřeného, uzamykatelného - uzavřeného, uzamykatelného 

shromažďovacího prostředku na velké 
spotřebiče nebo chladničky

- zpevněné nebo rozšířené shromažďovací 
plochy 

- manipulační techniky 



Motiva ční program

Kategorie: Kritéria:

15 000

1 výtěžnost VS a MS od 0,125 do 0,249 kg/obyvatele za čtvrtletí

2 objednávání prostřednictvím RECOS®

3 vystavování podkladů pro fakturaci prostřednictvím RECOS®

4 přístupnost MZO i pro poslední prodejce

výtěžnost VS a MS od 0,25 do 0,374 kg/obyvatele za čtvrtletí

20 000

5 výtěžnost VS a MS od 0,25 do 0,374 kg/obyvatele za čtvrtletí

6 závěr provedené kontroly - bez závad

30 000

7 výtěžnost VS a MS od 0,375 do 0,499 kg/obyvatele za čtvrtletí

8
umístění spotřebičů na pevné ploše (asfalt, beton) včetně příjezdové 
cesty

9
umístění zpětně odebraných elektrozařízení v uzamčené budově/hale 
nebo uzamčené shromažďovací prostředky

50 000 10
dosažení výt ěžnosti za čtvrtletí - VS a MS více než 0,5 kg/obyvatele



Motiva ční program
Přehled obcí zapojených do motiva čního programu v roce 2008

Bartošovice Jablonec Rybník

Beroun Kaplice Pelhřimov

Bělá nad Radbuzou Kladno Písek

Bělá pod Bezdězem Kopřivnice Poděbrady

Bílina Lanškroun Seč

Boršice Libáň Sedlčany

Březolupy Lomnice nad Lužnicí Semily

Bystré Lomnice nad Popelkou Slavkov u Brna

Čelákovice Louňovice Staré Město

Dobříš Mělník Toplolná

Dubicko Němčovice Trojanovice

Duchcov Nymburk Třinec

Dvorce Oseček Vlčnov

Frýdlant nad Ostravicí Ostrov Vyškov

Havlíčkův Brod Ratíškovice Žamberk

Horní Ředice Rousínov Žďár nad Sázavou

Celkem 1 710 000 Kč



Motiva ční program
nejčastěji po řízeno v roce 2008

skladové prostředky – „eko sklady“ 17

manipulační technika 12

mechanické zabezpečení (stavební úpravy apod.) 7

elektronické zabezpečení, kamerový systém 5

zpevnění plochy sběrného místa 2



Putující kontejner

• program pro Svazky obcí / mikroregiony
• určeno pro obce bez stabilního sběrného 

dvora / sběrného místa dvora / sběrného místa 
• 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

Putující kontejner

Svazkem obcí
• 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



První akce realizovaná 
v Olomouckém kraji
Svazek obcí Mikroregionu 
Žulovska 
(6 obcí v termínu 
od 7.-20.1.09 – 5 t EEZ)

Putující kontejner

od 7.-20.1.09 – 5 t EEZ)
Připravované v Jiho českém 

kraji: 
Březen - Mikroregion Chelčicko 

- Lhenický, svazek obcí - 25
Duben - Dobrovolný svazek 

obcí Prachaticko – 7





Informa ční materiály pro obce
• „Podpora zp ětného odb ěru v 

obcích“ 
- brožura s komplexní informací o 
nabídce podpory kolektivního systému 
s postupy

• „Obec a zp ětný odb ěr“
- leták s přehlednými informacemi o 
nabídce jednotlivých kolektivních nabídce jednotlivých kolektivních 
systémů 



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


