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ELEKTROWIN a. s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých
elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 13 000 000
vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti 230 000 tun. Zaměřuje se na chladicí zařízení,
velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, jejími
akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou síť tvoří na 2 100
sběrných míst v 1 300 městech a obcích, 2 500 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy
ve více než 3 000 obcích.
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MÁTE-LI ZÁJEM O SPOLUPRÁCI, PAK STAČÍ:
1.

PROVÉST REGISTRACI
Máte sběrné místo vyhovující podmínkám (zabezpečený prostor se zpevněnou plochou)?
Vyplňte registraci na webové stránce www.elektrowin.cz v sekci Obce a sběrné dvory.
Po registraci Vám zašleme vyplněnou a připravenou smlouvu k podpisu.

2.

KONTAKTOVAT EXTERNÍHO PORADCE

tento
bonus

Za WINTEJNER (Ch) chlazení
můžete získat od 0,35 Kč/kg
do 0,95 Kč/kg.

Je zúčtovatelný čtvrtletně, vychází se z průměrné hmotnosti
svezených WINTEJNERŮ za toto období. Zahrnuje příspěvek
0,15 Kč/1 kg na provozní náklady sběrného místa dle smlouvy!

Cílem odměny je využití plné kapacity těchto velkoobjemových kontejnerů.
3.

ROČNÍ BONUSOVÝ PŘÍSPĚVEK

Obec, která má s kolektivním systémem uzavřenu smlouvu, získá
automaticky ﬁnanční bonus za zpětně odebrané elektrospotřebiče
(vyjma chlazení) podle výtěžnosti na obyvatele za celý kalendářní rok.
tento
bonus

Je vypočítán na základě údajů o svezené hmotnosti velkých spotřebičů
a malých spotřebičů (vyjma chlazení) za celý rok.

Rozdělení poradců podle krajů naleznete na konci brožury.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ZA ZPĚTNĚ ODEBRANÉ
SPOTŘEBIČE PLATNÉ PRO ROK 2015
1.

ČTVRTLETNÍ PŘÍSPĚVEK ZA VOLNĚ LOŽENÉ SPOTŘEBIČE

Výše odměny je patrná z níže uvedené tabulky.
roční výtěžnost zpětně odebraných
velkých a malých spotřebičů
(vyjma chlazení)
na obyvatele obce/města
do 0,5 kg/rok

A

B
Za chlazení činí 0,30 Kč/kg
(bez nároku na roční odměnu).

tento
bonus

Za velké a malé spotřebiče
je 2,15 Kč/kg.

Je zúčtovatelný čtvrtletně na základě hmotnosti předaných spotřebičů
v daném čtvrtletí. Zahrnuje příspěvek 0,15 Kč/1 kg na provozní náklady
sběrného místa dle smlouvy!
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MOTIVAČNÍ PROGRAM

Za WINTEJNER (VMS) velké
a malé spotřebiče můžete získat
od 1,95 Kč/kg do 2,35 Kč/kg.

WINTEJNER

a) stabilní sběrné místo zpětného odběru zabezpečené proti vstupu nepovolaných osob
b) kontejner na malé spotřebiče umístěné ve veřejném prostoru

roční odměna za zpětně odebrané
množství (Kč/kg)

0 Kč/kg

od 0,51 do 1 kg/rok

0,30 Kč/kg

od 1,01 do 2 kg/rok

0,80 Kč/kg

od 2,01 do 4 kg/rok

1,20 Kč/kg

nad 4,01 kg/rok

2 Kč/kg
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INFORMAČNÍ MATERIÁLY

VYTVOŘENÍ A PROVOZOVÁNÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU

ČTVRTLETNÍ PŘÍSPĚVEK ZA NAPLNĚNOST WINTEJNERŮ

SHROMAŽĎOVACÍ
PROSTŘEDKY

2.

PROJEKTY
PRO OBCE A MĚSTA

MOŽNOSTI SMLUVNÍ SPOLUPRÁCE

Nejpozději do dvou měsíců po skončení příslušného čtvrtletí.
Výjimka: Žádost za čtvrté čtvrtletí je třeba podat nejpozději do 22. ledna 2016. Žádosti
doručené po tomto datu již nebudou akceptovány.
Předmět podpory nesmí být pořízen z ﬁnančních prostředků poskytnutých v rámci dotačního titulu OPŽP nebo jiného programu.

MOTIVAČNÍ PROGRAM

TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTI

PROČ VYUŽÍT MOTIVAČNÍ PROGRAM?
2.
K zabezpečení sběrného
místa vytvořeného na
základě uzavřené smlouvy o zajištění zpětného
odběru s obcí nebo
shromážděných spotřebičů na tomto sběrném
místě

4.
Ke zvýšení kompletnosti
zpětně odebíraných
spotřebičů

Ke zkvalitnění
obsluhy sběrných
míst

3.
Ke zvýšení množství
zpětně odebíraných
spotřebičů

JAKOU ČÁSTKU MOHU ZÍSKAT?
Každá obec může získat maximálně 100 000 Kč/rok dle splněných kritérií.

CO LZE ZÍSKAT?
Obec má možnost pořídit:
• uzamykatelný shromažďovací prostředek na malé spotřebiče, na velké spotřebiče a chlazení
• elektronické či mechanické zabezpečení sběrného dvora
• sběrné místo rozšířit nebo nakoupit manipulační techniku pro obsluhu WINTEJNERŮ
Příslušná odměna dle níže uvedených kritérií bude obci přiznána za předpokladu, že nebyl
v době podání žádosti vyčerpán ﬁnanční limit.
CO MUSÍM SPLNIT?
Pro stanovení výše odměny je třeba splnit základní kritéria (viz tabulka na další straně):
příslušnou výtěžnost velkých a malých spotřebičů a objednat všechny tři logistické skupiny
ve čtvrtletí, za které je žádost podávána.

Pro vyplacení odměny je nutné doložit doklad prokazující pořízení příslušného předmětu
podpory a jeho fotodokumentaci.

Obec je povinna pořízený předmět podpory, na který uplatňuje nárok na vyplacení odměny,
užívat výhradně za účelem zajištění zpětného odběru elektrozařízení pro společnost ELEKTROWIN po celou dobu platnosti příslušné Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení nebo Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů uzavřené mezi obcí a společností
ELEKTROWIN.

KOLIK JE V MOTIVAČNÍM PROGRAMU?

PORUŠENÍ PLNĚNÍ

Maximální celkový objem ﬁnančních prostředků v roce 2015 činí 4 000 000 Kč.

Bude-li kontrolou, provedenou společností ELEKTROWIN zjištěno, že:
a) během čtyř let v případě plnění dle stanovených kritérií,
b) případně šesti let v případě pořízení shromažďovacích prostředků na malé nebo velké spotřebiče a chlazení

V případě, že bude pořizovací cena předmětu podpory nižší než nárokovaná odměna, je
provozovatel kolektivního systému oprávněn výši odměny zkrátit na pořizovací cenu doloženého předmětu podpory.

ELEKTROWIN a. s. je oprávněn ukončit program po vyčerpání maximálního objemu ﬁnančních prostředků, případně objem ﬁnančních prostředků navýšit či snížit.
KDO SI MŮŽE ZAŽÁDAT?
Obce, které mají uzavřenu Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN a. s.
6 l Podpora zpětného odběru v obcích 2015

WINTEJNER

1.

obec předmět podpory neužívá nebo neužívá výhradně jen pro potřeby zpětného odběru
elektrozařízení pro společnost ELEKTROWIN, popř. došlo k podstatnému porušení smluvních
povinností, je obec povinna vrátit společnosti ELEKTROWIN vyplacenou odměnu v plné výši.
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pro obce zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení provozovaného společností
ELEKTROWIN a. s.

JEDNOU:
Výjimkou je případ, kdy obec splnila
základní kritéria ve dvou odlišných
kalendářních čtvrtletích roku 2014
a nečerpala v roce 2014 žádnou
odměnu z tohoto Motivačního programu; pak může požádat o čerpání
součtu nárokových odměn na pořízení jednoho tomuto součtu odpovídajícího předmětu podpory.

PROJEKTY
PRO OBCE A MĚSTA

MOTIVAČNÍ PROGRAM 2015

DVAKRÁT:
za předpokladu, že obec splní
příslušná základní kritéria (případně
pořídí shromažďovací prostředek
na malé nebo velké spotřebiče
a chlazení) v odlišných kalendářních
čtvrtletích.

SHROMAŽĎOVACÍ
PROSTŘEDKY

KOLIKRÁT JE MOŽNÉ ŽÁDAT?

Za nedodržení podmínky použití se nepovažuje zásah vyšší moci nebo vandalismus, pokud
bude doložen příslušným policejním protokolem.

b) Zveřejnit výši odměny a účel jejího použití ve zpravodaji nebo na svých webových stránkách, kde zároveň uvede, že odměna je čerpána z Motivačního programu společnosti
ELEKTROWIN.

30 000 Kč

přístupnost MZO i pro poslední prodejce
závěr provedené kontroly – bez závad
umístění spotřebičů na pevné ploše (asfalt, beton) včetně příjezdové cesty

Výše odměny

Přesné znění pravidel Motivačního programu a formuláře žádostí naleznete na
www.elektrowin.cz v sekci Obce a sběrné dvory – Důležité informace.
ZÁKLADNÍ KRITÉRIA
Podmínky, které musí obec splnit pro získání odměny v příslušné kategorii.
Výše odměny je podmíněna splněním kritérií přiřazených příslušné kategorii a uvedených
v posledním sloupci níže uvedené tabulky.

50 000 Kč

Kritéria
výtěžnost VS a MS*) za čtvrtletí:
a) obce do 1000 obyvatel od 10,01 kg/obyvatele
b) obce od 1001 do 5000 obyvatel více než 6,01 kg/obyvatele
c) obce od 5001 do 20 000 obyv. více než 1,51 kg/obyvatele
d) obce od 20 001 do 100 000 obyv. více než 1,31 kg/obyvatele
e) nad 100 001 obyv. více než 0,51 kg/obyvatele
objednávání prostřednictvím RECOS®
přístupnost MZO i pro poslední prodejce
závěr provedené kontroly – bez závad

1. Žadatel označí splnění kritérií v příslušné kategorii odměny:

umístění zpětně odebraných elektrozařízení v uzamčené budově/hale
se zpevněnou plochou

Výše odměny

15 000 Kč

Kritéria
výtěžnost VS a MS*) za čtvrtletí:
a) obce do 1000 obyvatel od 0,91 do 2,5 kg/obyvatele
b) obce od 1001 do 5000 obyvatel od 0,31 do 1,5 kg/obyvatele
c) obce od 5001 do 20 000 obyv. od 0,21 do 0,55 kg/obyvatele
d) obce od 20 001 do 100 000 obyv. od 0,16 do 0,4 kg/obyvatele
e) nad 100 001 obyv. od 0,006 do 0,1 kg/obyvatele
objednávání prostřednictvím RECOS®
přístupnost MZO i pro poslední prodejce

Výše odměny

20 000 Kč

*) VS a MS – označení logistických skupin – velké spotřebiče (vyjma chlazení) a malé spotřebiče

2. Předmět podpory:
Označení

1

elektronické nebo mechanické zabezpečení sběrného dvora (včetně PC),
ve kterém jsou zpětně odebírána elektrozařízení na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené s provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN a. s. (dále jen Smlouva s ELEKTROWIN a. s.),
pořízené v roce 2014 nebo 2015

2

uzavřený, uzamykatelný shromažďovací prostředek, hala/budova na velké
spotřebiče nebo chlazení zpětně odebrané dle Smlouvy s ELEKTROWIN a.
s., podle vzoru uvedeného v příloze č. 2, písm. B., pořízený v roce 2014 nebo
2015 obcemi (provozovateli míst zpětného odběru), které nemají uzavřenu
Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů

3

rozšíření místa zpětného odběru (zpevnění plochy, vybudování nového
prostoru) provedeného v roce 2014 nebo 2015

4

nákup manipulační techniky, nákup plachty na zakrytí otevřeného WINTEJNERU na chladničky, pořízené v roce 2014 nebo 2015

Kritéria
výtěžnost VS a MS*) za čtvrtletí:
a) obce do 1000 obyvatel od 2,51 do 6 kg/obyvatele
b) obce od 1001 do 5000 obyvatel od 1,51 do 4 kg/obyvatele
c) obce od 5001 do 20 000 obyv. od 0,56 do 1 kg/obyvatele
d) obce od 20 001 do 100 000 obyv. od 0,41 do 0,8 kg/obyvatele
e) nad 100 001 obyv. od 0,11 do 0,2 kg/obyvatele
objednávání prostřednictvím RECOS®
přístupnost MZO i pro poslední prodejce
závěr provedené kontroly – bez závad
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SHROMAŽĎOVACÍ
PROSTŘEDKY

a) Umístit, dle charakteru pořízeného předmětu podpory, veřejně viditelné označení, dodané společností ELEKTROWIN, informující, že tento předmět podpory byl pořízen z ﬁnančních prostředků nebo s ﬁnančním přispěním společnosti ELEKTROWIN z programu
Motivační program, a to dle pokynů společnosti ELEKTROWIN.

WINTEJNER

POKUD JE OBCI ODMĚNA PŘIZNÁNA, PAK JE POVINNA:

Kritéria
výtěžnost VS a MS*) za čtvrtletí:
a) obce do 1000 obyvatel od 6,01 do 10 kg/obyvatele
b) obce od 1001 do 5000 obyvatel od 4,01 do 6 kg/obyvatele
c) obce od 5001 do 20 000 obyv. od 1,01 do 1,5 kg/obyvatele
d) obce od 20 001 do 100 000 obyv. od 0,81 do 1,3 kg/obyvatele
e) nad 100 001 obyv. od 0,21 do 0,5 kg/obyvatele
objednávání prostřednictvím RECOS®

MOTIVAČNÍ PROGRAM

Výše odměny
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Pokud dojde k ukončení smlouvy o zajištění zpětného odběru ve výše uvedených lhůtách,
je obec povinna vrátit adekvátní část odměny.

PROJEKTY
PRO OBCE A MĚSTA

UKONČENÍ SMLOUVY

SHROMAŽĎOVACÍ
PROSTŘEDKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ
SHROMAŽĎOVACÍHO PROSTŘEDKU
NA MALÉ SPOTŘEBIČE

WINTEJNER

Uzavřený, uzamykatelný shromažďovací prostředek na malé spotřebiče zpětně odebrané
dle příslušné Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, uzavřené se společností
ELEKTROWIN, určený k umístění na volné prostranství.
MŮŽE ZÍSKAT OBEC/ŽADATEL POKUD:
A
uzavře Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení v roce 2015
B

Kontejner na malé spotřebiče k venkovnímu použití
Součástí kontejneru je vybavení k jeho ukotvení, je však nutné počítat se zabudováním kotvicího zařízení zabetonováním.

Poté ELEKTROWIN a. s. dodá kontejner/y, a to v počtu 1 kontejner obci do 500 obyvatel
a další kontejner/y v počtu maximálně 1 kontejner na každých dalších 500 obyvatel.
Výše odměny je ve stejné výši, jako jsou náklady na pořízení kontejneru, jeho polep a dopravu, a to podle počtu pořizovaných kusů.
OBEC/ŽADATEL SE ZAVAZUJE:
a) svážet z veřejně umístěných kontejnerů zde odložené spotřebiče do místa zpětného odběru a ukládat je dle smluvních podmínek a dále je předávat do systému zpětného odběru
provozovaného společností ELEKTROWIN
b) udržovat kontejnery v řádném stavu

Více informací naleznete na www.elektrowin.cz v sekci Obce a sběrné dvory – Důležité informace – Motivační program.

10 l Podpora zpětného odběru v obcích 2015

Podpora zpětného odběru v obcích 2015 l 11

PROJEKTY
PRO OBCE A MĚSTA

INFORMAČNÍ MATERIÁLY

vyplní, podepíše a zašle žádost o vyplacení odměny z Motivačního programu 2015

SHROMAŽĎOVACÍ
PROSTŘEDKY

MINIWINY
Klecový kontejner na malé spotřebiče určený na sběrná místa smluvních obcí.

WINTEJNER

Na sklonku loňského roku zavedla naše společnost výměnný systém klecových kontejnerů
určených pro shromažďování malých spotřebičů (do velikosti rozměrů 49x80x50 cm) nazvaných MINIWIN. Kontejner má rozměry 100x120x200 cm a je opatřen otočnými kolečky
s aretací.
Kontejnery jsou dodávány v poštu 1–2 kusů na všechna sběrná místa a mají nahradit doposud používané drátěné klece s bagy. Kontejner je od ostatních odlišitelný žlutým spodním dílem v přední otevírací části a nápisem v horní části s uvedeným logem společnosti
ELEKTROWIN a.s. na zeleném podkladu. Po naplnění MINIWINU a jeho objednání dopravce přistaví kontejner prázdný a naplněný odveze.

MINIWIN - klecový kontejner
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Pro usnadnění manipulace by měly být tyto kontejnery umístěny na zpevněnou plochu.
V případě jejich poškození neprodleně kontaktujte provozní oddělení naší společnosti
(sber@elektrowin.cz), uveďte číslo poškozeného kontejneru a pokud možno i fotodokumentaci.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
A

B
Doporučená plocha pro
pohodlné umístění a manipulaci
s WINTEJNEREM je
19 × 3 metry.

Systém velkoobjemových kontejnerů tzv. WINTEJNERŮ zvyšuje úroveň zpětného odběru
elektrozařízení.
Obce, jejichž roční hmotnost zpětného odběru elektrozařízení překročí 16 tun, mají možnost pro sběrné místo získat dva velkoobjemové kontejnery (dále jen WINTEJNER) – jeden
určený k shromažďování chlazení a druhý k shromažďování velkých a malých spotřebičů.
Jedná se o výměnný systém – po jejich naplnění bude na základě objednávky zajištěn odvoz dopravcem, který zároveň dodá výměnou WINTEJNERY prázdné.
ELEKTROWIN zajistí umístění WINTEJNERŮ do míst zpětného odběru vytvořených na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené s obcemi.
Jde zároveň o nabídku ze strany společnosti ELEKTROWIN naplňující čl. IV odst. 1 písm. b)
Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, kdy na základě oboustranné dohody
ELEKTROWIN dodá a umístí na své náklady na místo zpětného odběru elektrozařízení
podle této smlouvy 2 kontejnery o objemu do 40 m3 a 1 sběrný prostředek o objemu cca
2 m3.
Obcím, které uzavřou smlouvu a budou ukládat spotřebiče do WINTEJNERŮ, je také určena speciální čtvrtletní odměna, a to podle průměrné naplněnosti WINTEJNERŮ za jedno
čtvrtletí (blíže viz s. 5).
WINTEJNER – velkoobjemový
kontejner

WINTEJNERY je možné používat
jen za účelem shromažďování
elektrozařízení skupin spadajících pod ELEKTROWIN podle
platné uzavřené Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení.

Obec nebo provozovatel sběrného místa jsou povinni pořídit potřebný počet zámků (podle počtu
a typů umístěných WINTEJNERŮ), kterými se bude uzamykat
WINTEJNER v době nepřítomnosti obsluhy sběrného místa.

POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O INSTALACI WINTEJNERŮ
Obec, která bude mít zájem o instalaci WINTEJNERŮ, sepíše Smlouvu o umístění a provozování kontejneru, o kterou může požádat na kontaktní adrese.
ELEKTROWIN po obdržení podepsané smlouvy upřesní termín dodání kontejneru.
PŘÍSPĚVEK NA NÁKUP VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU A PLACHTY
ELEKTROWIN připravil pro obce nabídku z Motivačního programu, kdy každá obec, která
uzavře Smlouvu o umístění a provozování kontejneru, má nárok na ﬁnanční příspěvek ve výši pořizovací hodnoty vysokozdvižného vozíku pro usnadnění skládání spotřebičů
na sebe a na pořízení plachty k zakrytí WINTEJNERU umístěného ve sběrném místě.
Pokud bude obec s uzavřenou Smlouvou o umístění a provozování kontejneru požadovat
dodání vozíku nebo plachty, musí vyplnit žádost z Motivačního programu, podepsat ji a zaslat na naši adresu.
Po doručení vyplněné a podepsané žádosti o vyplacení odměny z Motivačního programu
objednáme dodání vozíku nebo plachty u výrobce. Dodací lhůta je až tři měsíce.

INFORMAČNÍ MATERIÁLY

SYSTÉM WINTEJNER

D

WINTEJNER

C

WINTEJNERY mohou být umístěny pouze na zpevněné ploše
(asfalt, beton), která je oplocená
(ať již samostatně, nebo v rámci
většího areálu), a v době nepřítomnosti obsluhy je oplocený
objekt možné uzamknout.
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PROJEKTY
PRO OBCE A MĚSTA

Více informací naleznete na www.elektrowin.cz v sekci Obce a sběrné dvory – Důležité informace.

INFORMAČNÍ MATERIÁLY ZDARMA
1.

LETÁČEK

informuje o procesu zpětného odběru elektrozařízení.

2.

CEDULE

označuje místo zpětného odběru – je určena pro sběrné dvory a další místa k umístění
na vstup.

INFORMAČNÍ PODPORA ZPĚTNÉHO ODBĚRU
Kolektivní systém ELEKTROWIN připravuje informační materiály, které obcím poskytuje
zdarma. Stačí si je objednat v e-shopu na webové stránce www.elektrowin.cz v sekci
Informační materiály.
3.
METODICKÝ POKYN
Určeno pro obsluhu sběrného dvora

FIREMNÍ ZPRAVODAJ EWIN

vychází 2× ročně. Automaticky je zasílán výrobcům, všem smluvním obcím a prodejcům.

4.

PAPÍROVÉ PEXESO

obsahující informace o zpětném odběru.

DL LETÁK

informuje o nutnosti odevzdávat elektrospotřebiče kompletní.
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6.

PLAKÁT URČENÝ
PRO OBČANY
na nástěnky, do obecních vitrín apod.
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PROJEKTY
PRO OBCE A MĚSTA

5.

INFORMAČNÍ MATERIÁLY

Kolektivní systémy ELEKTROWIN, Ekolamp a Asekol připravily tento metodický pokyn,
který je určen převážně pro obsluhu sběrných dvorů s cílem usnadnit obsluze orientaci
v pravidlech provozování sběrného místa nastavených jednotlivými kolektivními systémy.

B) PROGRAM LOKÁLNÍ INFORMAČNÍ KAMPAŇE 2015
Obce, které spolupracují s kolektivním systémem ELEKTROWIN na bázi smlouvy a množství elektrozařízení odevzdaných kolektivnímu systému ELEKTROWIN činí minimálně 2 kg/
obyvatele za rok 2014, mohou požádat o příspěvek na akce zaměřené na podporu informovanosti obyvatel o zpětném odběru elektrozařízení (kampaně, výroba a distribuce
informačních materiálů týkajících se zpětného odběru, odpadového hospodářství apod.).
Účel: příspěvek na akce zaměřené na podporu informovanosti o zpětném odběru (kampaně, výroby informačních materiálů apod.) a zvýšení zpětného odběru elektrozařízení v roce
2015
Cílová skupina: občané daného regionu, školy, obce, poslední prodejci
Příjemce příspěvku: obec, která má uzavřenou nebo uzavře smlouvu s kolektivním systémem ELEKTROWIN

PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA INFORMOVANOST

O příspěvek lze žádat: v období od 1. 2. do 30. 11. 2015 s tím, že k realizaci předloženého návrhu musí dojít v roce 2014

A) NABÍDKA PRO ZPRAVODAJE OBCÍ A MĚST 2015

Podmínky získání příspěvku:
• Předložení návrhu kampaně nebo aktivity, jejíž součástí jsou informace o zpětném odběru
elektrozařízení, včetně rozpočtu s rozepsáním ﬁnančního předpokladu k jednotlivým aktivitám, který bude posouzen pracovníky kolektivního systému ELEKTROWIN a nejpozději
do 14 dní obdrží žadatel vyjádření, popř. požadavky na doplnění poskytnutých informací.
• Forma a výše příspěvku bude stanovena v závislosti na posouzení projektu ze strany
kolektivního systému.
• Každá obec smí o přípěvek na stejnou/obdobnou aktivitu požádat 1× za tři roky.
• Vystavená faktura musí mít splatnost 30 dní.

• Články – složka obsahuje články na téma zpětný odběr elektrozařízení.
• Inzerce – složka obsahuje graﬁcky zpracovanou inzerci
k tématu zpětný odběr elektrozařízení.
• Video – tato videa je možné bezplatně využít pro účely
propagace zpětného odběru, za zveřejnění videa neposkytujeme ﬁnanční odměnu.

Za publikování ČLÁNKU
obdržíte ﬁnanční odměnu

Za publikování INZERÁTU
obdržíte ﬁnanční odměnu

1000 Kč

2000 Kč

+ DPH.

+ DPH.

Přesné znění Projektů zaměřených na informovanost naleznete na www.elektrowin.cz
v sekci Obce a sběrné dvory – Důležité informace.

Maximální příspěvek za rok na jednu obec činí 5 000 Kč!
Nabídka je platná do 31. 10. 2015.
Vyfakturovat články a inzeráty je možné do 30. 11. 2015 s DÚZP.
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Většina obcí vydává pro lepší informovanost svých občanů různé informační bulletiny, zpravodaje či noviny. Právě jim je určena nabídka společnosti ELEKTROWIN, která si klade
za cíl zvýšit informovanost obyvatel o správném zacházení s vysloužilými elektrospotřebiči.
Vše, co je nutné vědět o zpětném odběru, je zpracováno do série krátkých článků na jednom CD, které obsahuje:

TIPY PRO OBCE
1) „ELEKTRONOVELA“ ZÁKONA O ODPADECH

3) SPOLUPRÁCE S HASIČI

„Elektronovela“ zákona o odpadech z roku 2014 neumožňuje obcím odebírat elektrozařízení
od občanů, pokud nemají zřízené místo zpětného odběru elektrozařízení. Za místo zpětného
odběru se považuje i mobilní svoz, ale to pouze v případě uzavření písemné dohody s provozovatelem kolektivního systému. Pro mobilně svážené obce našimi zaregistrovanými dopravci
máme připravenou smlouvu, která sběr spotřebičů v rámci mobilních svozů umožní v souladu
se zákonem. V praxi se nic nemění.

Nemáte v obci sběrné místo? Zapojte do zpětného odběru svůj sbor dobrovolných hasičů přes
projekt „Recyklujte s hasiči!“, více na www.recyklujteshasici.cz. Projekt recyklujte s hasiči
organizačně zajišťují kolektivní systémy ELEKTROWIN a ASEKOL.

Zda jste zaregistrováni zjistíte na www.elektrowin.cz v sekci Obce a sběrné dvory - Seznam
míst zpětného odběru, o smlouvu požádejte svozovou ﬁrmu nebo vašeho poradce (viz str. 23).
2) KOMPLETNOST SPOTŘEBIČŮ
Vzhledem ke znění „elektronovely“, upouští ELEKTROWIN a.s. od požadavku na přebírání
pouze kompletních elektrozařízení a v tomto smyslu je upraven i metodický pokyn. Nicméně
materiály – rozhodovací proces o součástech a komponentech spotřebičů i články připravené
ohledně kompletnosti, je možné nadále využít jako edukační materiál pro občany. Za vhodné
považujeme ještě doplnění informace o nepovoleném rozebírání spotřebičů zcela v kontextu
s doplněním §37k, odst. 9 – „Do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění.“
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Za každý předaný kus hasiči získají odměnu ve výši:
TV, monitory
chlazení

3 Kč/ks
30 Kč/ks

velký spotřebič

180 Kč/ks

malý spotřebič v bagu

180 Kč/ks

Navíc obce nad 1 500 obyvatel na základě uzavřené smlouvy získají z Motivačního programu
kontejner (viz str. 10).
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4) PUR HELP

KONTAKTY NA EXTERNÍ PORADCE

Kolektivní systém ELEKTROWIN ve spolupráci se zpracovatelem chladniček, společností
PRAKTIK systém s.r.o., připravil sadu ochranných prostředků určených všem aktivním obcím
a všem zaregistrovaným SDH do projektu Recyklujte s hasiči!

S dotazy se obracejte na naše externí poradce, kteří jsou připraveni je zodpovědět a poradit
Vám nejlepší řešení pro Vaši obec:

Tato sada obsahující polyuretanový sorbent, který je určen na odstranění rozlitých olejů, nafty,
brzdové kapaliny, chladících emulzí, ředidel a dalších ropných produktů z pevných ploch, 60
litrová nádoba s víkem na 60l pytel se sorbentem, 30l nádoba s víkem na použitý sorbent a dva
pytle na použitý sorbent, bude distribuována zmíněným subjektům během měsíců září a říjen.
Dodávaná sada je vyrobena z chladniček zpětně odebraných i na vašem sběrném místě. Kýble
jsou vyrobeny z 20–30 % z plastů z chladniček, sorbent ze 100 % z izolace z chladniček. Dochází tak k efektivnímu využití surovin získaných zpracováním zpětně odebraných chladniček
a materiál se vrací na místa zpětného odběru v podobě účinné a užitečné pomoci při eliminaci negativních dopadů provozu sběrného místa.
Dodání náhradní náplně – 60l pytel PUR HELP – si může každá obec i SDH objednat dvakrát
ročně, a to prostřednictvím objednávkového formuláře v sekci Obce a sběrné dvory/Informační
materiály – objednávka na webových stránkách www.elektrowin.cz, a to dvakrát ročně v měsících březnu a září, pytle jsou pak dodávány v následujících dvou měsících. Nové smluvní obce
a nově zaregistrované SDH obdrží kompletní sadu, tedy včetně nádob.

Sada PUR HELP

Liberecký
kraj

Ústecký
kraj
Karlovarský
kraj

Královehradecký
kraj
Praha

Plzeňský
kraj

Středočeský
kraj

Jihočeský
kraj

Pardubický
kraj
Kraj
Vysočina

Moravskoslezský
Olomoucký
kraj
kraj

Jihomoravský
kraj

Zlínský
kraj

KRAJ: Moravskoslezský, Zlínský
Ing. Marcela Zuzánková – tel.: +420 777 295 335, marcela.zuzankova@elektrowin.cz
KRAJ: Jihočeský, Plzeňský
Ing. Petra Machová – tel.: +420 724 215 535, petra.machova@elektrowin.cz
KRAJ: Karlovarský, Liberecký, Ústecký
Ing. Radka Patzáková – tel.: +420 734 457 362, radka.patzakova@elektrowin.cz
KRAJ: Jihomoravský, Olomoucký
Ing. Michal Jurda – tel.: +420 606 028 089, michal.jurda@elektrowin.cz
KRAJ: Pardubický, Královehradecký
Ing. Daniel Tomášek – tel.: +420 608 563 773, daniel.tomasek@elektrowin.cz
KRAJ: Středočeský, Praha, Vysočina
Ing. Tomáš Kirbs – tel.: +420 777 863 398, tomas.kirbs@elektrowin.cz

22 l Podpora zpětného odběru v obcích 2015

Podpora zpětného odběru v obcích 2015 l 23

ELEKTROWIN a.s.
Michelská 300/60
140 00 Praha 4
info@elektrowin.cz
www.elektrowin.cz

