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Provozovatel kolektivního systému pro zpětný odběr 
elektrozařízení skupina 1., 2. a 6.

Předmět činnosti: 
- provozování a řízení kolektivního systému, zajišťujícího výrobcům podle

§ 37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
společné plnění jejich povinností stanovených v 8. dílu Hlavy II zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění pro oddělený sběr, zpětný

ELEKTROWIN a.s.

č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění pro oddělený sběr, zpětný
odběr, zpracování, využití a odstranění EEZ a elektroodpadu

Akcioná ři: ARDO ČR domácí spotřebiče, spol. s r.o., BSH
domácí spotřebiče s.r.o., CANDY ČR s.r.o.,ELECTROLUX
s.r.o., ETA a.s., FAGOR ELEKTRO s.r.o., Gorenje s.r.o.,
Groupe SEB ČR s.r.o., Indesit Company Česká, s.r.o.,
MIELE spol. s r.o., Philips Česká republika s.r.o., Whirlpool
ČR s.r.o.



Sběrná sí ť ČR



Sběrná místa v Jihomoravském kraji

Moravský Krumlov Ivančice Zbýšov Bzenec

Ivanovice na Hané Hodonín Blansko Strážnice

Hrušovany u Brna Boskovice Brno Adamov

Veselí nad Moravou Vyškov Podolí Tišnov

Slavkov u Brna Bučovice Ratíškovice Ostopovice

Nový Přerov Oslavany Pohořelice Dolní Loučky

Veverská Bítýška Rousínov Rosice Korolupy

Rájec-Jestřebí Mikulov Miroslav Hlohovec

Knínice u Boskovic Dubňany Ořechov Tvarožná

Klobouky u Brna Kyjov Vracov Prušánky

Ždánice Břeclav Modřice Lelekovice

Letovice Znojmo Hovorany Valtice

Smlouva 48 měst a obcí, 86 sběrných míst



Zaregistrovaní dopravci pro 469 obsluhovaných obcí: 
.A.S.A. spol. s r.o. - prov. Brno , provozovna Dačice
ASP služby spol.s r.o. 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
EKOR, s.r.o. 
ESKO-T, s.r.o. 

Mobiln ě svážené obce
v Jihomoravském kraji

ESKO-T, s.r.o. 
HANTÁLY a.s. 
Jan Daňhel, s.r.o. 
Miloslav Odvárka - ODAS 
RESPONO, a.s. 
RUMPOLD UHB, s.r.o. 
SITA CZ, a.s. - Blansko (divize JIH) 
TEMPOS Břeclav, a.s.
TESPRA Hodonín s.r.o.
TS města a.s. - Bystřice nad Pernštejnem 



Zpětný odb ěr v krajích 2006 - 2008

Sběr v jednotlivých krajích (v t)

1810,2

Výtěžnost sběru elektrozařízení na obyvatele (v kg) v jednotlivých krajích 
s vyznačenou průměrnou hmotností za rok 2008 (2,05 kg/obyvatele)

1,58



Zpětný odb ěr 2006 - 2009

chlazení 
velké 
spot řebiče 

malé 
spot řebiče 

(CH) v t (VS) v t (MS) v t Celkem 
v t

kg/obyv.

skupina 1 skupina 1 skupina 2 a 6

2006 9 925 (93%) 565 (5%) 230 (2%) 10 720 1,04

2007 12 888 (85%) 1 789 (12%) 502 (3%) 15 179 1,48

2008 14 935 (70%) 5 186 (24%) 1 159 (6%) 21 281 2,05 

2009/
1-7

10 125 (63%) 4 675 (30%) 1 180 (7%) 15 980 1,56



- CD s informa čními inzeráty
a články pro ob čany ke 
zveřejnění v lokálních 
tiskovinách 
(příspěvek 1000-3000 K č)

- Informa ční letáky a plakáty 
pro ob čany

Informovanost pro ob čany/spot řebitele

pro ob čany







Informovanost pro ob čany/spot řebitele

Program: Lokální informa ční kampan ě
účel: podpora informovanosti – kampan ě, výroba 
informa čních materiál ů apod.

příjemce: m ěsto, obec, kraj, mikroregion, svazek 
obcí 
podmínky podmínky 

v případě obce: podepsaná smlouva s KS 
Elektrowin nebo zapojení do KS prostřednictvím 
mobilního svozu
předložení návrhu kampaně, vč. rozpočtu

Bližší podmínky - v infomateriálech pro obce, na 
www.elektrowin.cz (formulá ř ke stažení)



• Úspora za nakládání s elektroodpady
• Finanční příspěvky na provoz sběrného 

místa, mobilního svozu apod.
• Finanční odměny za zabezpečení 

Přínosy spolupráce s KS

• Finanční odměny za zabezpečení 
sběrných míst

• Finanční podpora informačních aktivit
• Bezplatné poskytnutí informačních 

materiálů



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


