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Splnění zákonem stanovených povinností výrobce 

1. Provozovatel kolektivního systému 

Výrobci účastnící se systému zpětného odběru odpadních elektrozařízení provozovaném 
společností ELEKTROWIN a.s. postupují v souladu se zákonem č. 542/2020 Sb. o výrobcích 
s ukončenou životností (dále jen zákon). Zákon umožňuje po přechodnou dobu dvou let realizovat 
činnost provozovatele kolektivního systému podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, tedy plnit za 
ně jejich povinnosti v rozsahu daném kolektivní smlouvou uzavřenou podle tohoto zákona a 
v rozsahu zápisu provozovatele kolektivního systému v Seznamu výrobců s evidenčním číslem 
KH001/05-ECZ.  

Akcionáři společnosti k 31. 12. 2020: 
1. BSH domácí spotřebiče s.r.o., zapsaný v Seznamu výrobců s evidenčním č. 00079/05/ECZ 
2. CANDY HOOVER ČR s.r.o., zapsaný v Seznamu výrobců s evidenčním č. 00080/05/ECZ 
3. ELECTROLUX, s.r.o., zapsaný v Seznamu výrobců s evidenčním č. 00089/05/ECZ 
4. ETA a.s., zapsaný v Seznamu výrobců s evidenčním č. 00092/05/ECZ 
5. FAST ČR, a.s., zapsaný v Seznamu výrobců s evidenčním č. 00094/05/ECZ  
6. Gorenje spol. s r.o., zapsaný v Seznamu výrobců s evidenčním č. 00028/05/ECZ 
7. Groupe SEB ČR s.r.o., zapsaný v Seznamu výrobců s evidenčním č. 05382/05/ECZ 
8. MIELE, spol. s r.o., zapsaný v Seznamu výrobců s evidenčním č. 00109/05/ECZ 
9. Philips Česká republika s.r.o., zapsaný v Seznamu výrobců s evidenčním č. 00189/05/ECZ 
10. Whirlpool CR, spol. s r.o., zapsaný v Seznamu výrobců s evidenčním č. 00070/05/ECZ 

 
S každým akcionářem je uzavřena jednotná smlouva o kolektivním plnění, totožná se smlouvami 
uzavřenými s dalšími výrobci. 

 

2. Evidence toku zpětně odebraných elektrozařízení 

V souladu s § 50, odst. 1, odst. e) zákona, je o každém ks, nebo kg spotřebiče převzatého ke 
zpětnému odběru veden záznam, který začíná zadáním objednávky odvozu zpětně odebraného 
odpadního elektrozařízení z evidovaného místa zpětného odběru a je ukončen výkazem o zpracování 
a seznamem osob, kterým byl materiál předán zpracovatelem k využití. 

Rozdělení sběrných skupin do skupin podle přílohy č. 1 zákona za účelem podání roční zprávy o 
plnění povinností výrobců elektrozařízení probíhá jednou za rok, a to na základě průběžného 
vzorkování zpracovatelů. 

3. Seznam výrobců 

Společnost vede v informačním systému záznamy o všech výrobcích a provozovatelích solárních 
elektráren, se kterými má, nebo měla uzavřenu smlouvu o kolektivním plnění. Údaje o výrobcích 
v zákonem stanoveném rozsahu jsou přenášeny a změny aktualizovány v Registru výrobců, vedeném 
MŽP. 

4. Sběrná síť 

Společnost ELEKTROWIN a.s. plní podmínku hustoty sběrné sítě v rozsahu § 65, odst. 2, písm. a) 
zákona, když má smluvně zřízená veřejná místa zpětného odběru v každé obci s počtem obyvatel více 
než 2000. Blíže k tomu níže článek Síť míst zpětného odběru. Místa zpětného odběru jsou v drtivé 
většině zřízena na základě smlouvy uzavřené s obcí, a to jak na zřízení místa zpětného odběru ve 
sběrném místě/dvoře obce, tak i na předávání spotřebičů v rámci mobilního svozu. V místech, kde 
obec neměla zájem o spolupráci, máme vytvořené místo zpětného odběru na základě smlouvy 
uzavřené s jiným subjektem (prodejce, hasiči, autoopravna apod.).  
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V Registru míst zpětného odběru elektrozařízení vedeném ministerstvem, jsou uvedena všechna 
místa zpětného odběru v členění na veřejná a neveřejná, ze kterých probíhá zpětný odběr. 

 
Společnost ELEKTROWIN a.s. smluvně zaručuje všem svým smluvním provozovatelům solárních 

elektráren, že na základě jejich objednávky, zajistí odvoz do zpracovatelského zařízení přímo z místa 
instalace. 

 
Tab. č. 1 Přehled zapojených subjektů, od nichž je realizován zpětný odběr 
 

  
Stav 
k 31. 12. 2019 

Stav 
k 31. 12. 2020 

Pohyb o 

  

 

ve
ře

jn
á 

sb
ěr

n
á 

m
ís

ta
 

Počet smluvních obcí 1466 1475 0,61 % 

Sběrných dvorů ve smluvních obcích 1554 1563 0,58 % 

Veřejná sběrná místa jiná než sběrný 
dvůr 

77 109 29,36 % 

Počet umístěných stacionárních 
kontejnerů 

783 777 -0,77 % 

n
ev

eř
ej

n
á 

sb
ěr

n
á 

m
ís

ta
 

Obcí s mobilním sběrem 3406 3406 0,00 % 

Počet zaregistrovaných posledních 
prodejců a servisů 

2524 2554 1,17 % 

Počet registrovaných dobrovolných 
hasičů bez smluvních SDH 

1549 1623 4,56 % 

Projekty – školy 3804 3753 -1,36 % 

Další místa - neveřejná (dopravní 
podniky, vězeňská služba, ČT apod.) 

843 846 0,35 % 

  

Sběrná místa celkem (bez mobilního 
sběru) 

11125 11225 0,81 % 

Sběrná místa celkem  14531 14631 0,62 % 

Počet obyvatel ČR - od nichž je 
zajištěn zpětný odběr odpadních 
elektrozařízení  

10 404 535 10 327 134 -0,75 % 

 

 

5. Financování 

Vyjma TV a monitorů a světelných zdrojů, je zajištěno oddělené financování nakládání 
s historickými domácnostními elektrozařízení, s novými elektrozařízeními určenými pro domácnost a 
s novými elektrozařízení neurčenými pro domácnost. Určení ani datum uvedení na trh u TV a 
monitorů a světelných zdrojů není sledováno. Rozdělení nákladů za nakládání s odpadními 
elektrozařízeními na historická (uvedená na trh před 13. 8. 2005) a nová (uvedená na trh po 13. 8. 
2005) probíhá na základě údajů zjištěných pravidelným a průběžným celoročním vzorkováním 
odpadních elektrozařízení dodaných zpracovatelům. V roce 2020 bylo takto z celkového zpětně 
odebraného množství testováno 17 % elektroodpadů  
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6. Výsledky zpětného odběru v roce 2020 

 
Průběh roku 2020 poznamenala celosvětová pandemie, která v České republice způsobila 

uzavření výroby a omezila pohyb obyvatel během jarního i podzimního nouzového stavu. Během jarní 
vlny došlo k několikatýdennímu uzavření sběrných dvorů, kamenné prodejny prodejců elektro byly 
uzavřeny v průběhu obou vyhlášených nouzových stavů. Tyto uzávěry způsobily významné výkyvy ve 
sběru a měly dopad na termíny svozů, když po otevření sběrných dvorů v květnu nastal 
„objednávkový boom“ v důsledku přeplňování sběrných dvorů ze strany občanů. V průběhu uzavření 
prodejen se významně posílil internetový prodej spotřebičů. Přesto se podařilo tyto výkyvy zvládnout 
a docílit navýšení množství zpětně odebraných spotřebičů oproti předchozímu roku. 

  
V průběhu léta byly obce postaveny do nepříjemné situace v důsledku sporu mezi konkurenčními 

systémy ohledně realizace sběru jednoho druhu elektrozařízení. Pro uklidnění situace a zejména 
pomoci obcím, se kterými máme i my smluvní spolupráci, jsme nabídli a následně realizovali možnost 
odvozu tohoto elektrozařízení ze sběrných dvorů a zajistili jeho následné předání příslušnému 
kolektivnímu systému. 

 
Díky nárůstu rozsahu elektrozařízení, na které se od roku 2020 vztahují zákonné povinnosti 

(zrušení výjimek, změna definice elektrozařízení) se podstatně se zvýšilo evidované množství výrobků 
uvedených na trh (meziročně o 26%). To má za následek zvyšování báze pro výpočet dosahované 
míry sběru. Tento vývoj má dopad i do výsledků za rok 2020, kdy celková míra sběru dosáhla 49,5 %, i 
když ve skupinách elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek, na které je kladen důraz, byla míra 
sběru 65 %, jejíž dosažení je povinné od roku 2021, překročena. Hlavní vliv na nízkou celkovou míru 
sběru mají nedokumentovatelné toky především velkých spotřebičů mimo systém zpětného odběru. 
Dá se předpokládat, že stávající stav bohužel nezlepší ani nově přijatý zákon, když nadále umožňuje 
přijímat spotřebiče v provozovnách zpracovatelů mimo sběrné sítě výrobců elektrozařízení.  

 
Dle metodiky výpočtu úrovně sběru (podíl zpětně odebraných elektrozařízení v roce 2020 na 

průměrném ročním množství uvedeném na trh za předchozí tři kalendářní roky 2017-2020), 
ELEKTROWIN a.s. dosáhl míry zpětného odběru pro rok 2020 ve výši 49,6%, ve skupinách 1-3 pak 
69,3 %.  

 
Zpětný odběr probíhal po skupinách chlazení, velké spotřebiče, malé spotřebiče, TV a monitory a 

světelné zdroje. Toto členění již převážně odpovídá v současné době platným skupinám dle přílohy č. 
7 zákona o odpadech, i když ve skupině malé spotřebiče jsou zastoupeny i výrobky ze skupiny 2 (např. 
notebooky), ze skupiny 3 (LED svítidla) i 6 (drobné IT). Proto bylo nutné zpětně odebrané množství do 
evidence v rozsahu 6ti skupin přerozdělit na základě pravidelného vzorkování zpracovatelů. Objem 
zpětně odebraných elektrozařízení, odděleně sebraných, vzorkovaných a zpracovaných v roce 2020 
dle tohoto členění ukazuje níže uvedená tabulka č. 2 a z následujících grafů je patrný vývoj sběru od 
počátku činnosti a podíl jednotlivých zdrojů na výsledcích sběru i v jednotlivých sběrných skupinách. 
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Tab. č. 2: hmotnost zpětně odebraných, odděleně sebraných, vzorkovaných a zpracovaných 
elektrozařízení podle zpracovatelských skupin v roce 2020 
 

Sběrná skupina celkem chlazení 
velké 
spotřebiče 

malé 
spotřebiče 

TV a 
monitory 

světelné 
zdroje 

celkem 
vzorkováno v t 

8 266,228 1984,374 4743,334 1449,110 89,410 0,000 

Celkem 
zpracováno v t 

50 352,066 16 598,979 24526,818 8 066,454 1158,456 1,359 

Celkem zpětně 
odebráno v t 

47 609,659 16026,300 23403,277 7068,061 1108,716 3,305 

Celkem 
odděleně 
sebráno v t 

1 592,915 544,909 755,329 290,992 1,649 0,036 

Celkem sběr v t 49 202,574 16 571,209 24158,606 7 359,053 1 110,365 3,341 

 
 

Graf č. 1: Vývoj podílu zpětně odebraných skupin na zpětném odběru v letech 2006 - 2020  
 

 
 
Graf č. 2: Vývoj sběru jednotlivých sběrných skupin zpětně odebraných elektrozařízení v letech 2006 – 2020 
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Graf č. 3: Podíl na zpětném odběru podle způsobu sběru v roce 2020 
 

 
 
Graf č. 4: Podíl na sběru jednotlivých skupin EEZ – chlazení v roce 2020 
 

 
 
Graf č. 5: Podíl na sběru jednotlivých skupin EEZ – velké spotřebiče v roce 2020 
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Graf č. 6: Podíl na sběru jednotlivých skupin EEZ – malé spotřebiče v roce 2020 
 

 
 
Graf č. 7: Podíl na sběru jednotlivých skupin EEZ – TV a monitory v roce 2020 
 

 
 
Graf č. 8: Podíl na sběru jednotlivých skupin EEZ – světelné zdroje v roce 2020 
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Graf č. 9: Zpětný odběr a oddělený sběr v krajích v t v roce 2020 
 

 
 

Vzhledem k různé velikosti a počtu obyvatel jednotlivých krajů, zůstává nadále hlavním ukazatelem 
úspěšnosti kraje výtěžnost na obyvatele. V hodnotách je uveden sběr bez ohledu na způsob sběru, 
vstupují sem tedy i data odděleného sběru. 
 
Graf č. 10: zpětný odběr a oddělený sběr v krajích dle výtěžnosti na obyvatele v kg v roce 2020 
 

 
 

Graf č. 11: zpětný odběr a oddělený sběr v krajích pouze ze sběrných míst v obcích dle výtěžnosti na 
obyvatele v kg v roce 2020 
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Motivační program obce 

Pro rok 2020 byla alokace částky vlivem pandemické situace upravena na 1,5 mil. Kč, a to včetně podpory 
informačních kampaní obcí. Částka byla přečerpána, zejména o nájezdové plošiny dodávané na místa vybavená 
kontejnery ke zjednodušení manipulace. 

Předmět MP Součet z Částka čerpaná Počet z Příjemce 

Informovanost                             192 370 Kč                              7  

manipulační technika                             488 875 Kč                            55  

Sběrný prostředek                                34 950 Kč                              3  

Uzamykatelný prostředek                             175 214 Kč                              6  

Zabezpečení                             735 172 Kč                            28  

Zpevnění plochy                                95 000 Kč                              3  

Zamítnuto                              2  

Celkový součet                          1 721 581 Kč                          104  

7. Zpracování 

1. Postupy zpracování 

U všech zpracovatelů je zaveden jednotný postup demontáže elektrozařízení spotřebičů s největším 
výskytem, jako jsou chladničky, pračky, sporáky, plotny, trouby, vysavače, sušičky, sekačka, myčky, 
radiátory a mikrovlnné trouby. Důraz je kladen na dodržení postupů stanovených zákonem 
s ohledem na dodržování příslušných ČSN norem, na jednotnou kvalitu a čistotu výsledných materiálů 
a jejich následné využití. Zavedený systém vyvolal na straně zpracovatelů investice jak do technologií, 
tak do změny prostor s dostatečnou kapacitou.  

2.  Využití 

Způsob spolupráce se zpracovateli je orientovaný na zajištění zákonné míry využití jednotlivých 
skupin, Celoevropsky je problematický odbyt ze zpracování zejména plastových částí 
elektrospotřebičů, proto se zaměřujeme postupně na řešení jednotlivých frakcí u nichž dokážeme 
společně se zpracovateli dotáhnout do finálního výrobku, což ovšem nelze v krátkodobém horizontu 
a na poměrně malý objem produkce našich zpracovatelů. Bohužel se nedaří najít odbyt pro většinu 
druhů plastů zejména z velkých spotřebičů, což se nepříznivě odráží v dosažené míře využití. Nutno 
také podotknout, že v dodaných spotřebičích ke zpracovateli jsou až 3 % z celkové hmotnosti vody, 
zbytků ostatních odpadů (prádlo v pračkách, olej ve fritézách, zbytky jídla v ledničkách) a dalších 
materiálů, které nelze považovat za elektrozařízení 
 
Tab. č. 4: Dosažená míra využití 
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8.  Informovanost 

1. Plnění informačních povinností výrobců 
 

ELEKTROWIN a.s. informuje občany o žádaném způsobu nakládání s vysloužilými spotřebiči 
nejen prostřednictvím vlastních aktivit, ale poskytuje a motivuje k šíření těchto informací v rámci 
spolupráce s kraji, a prostřednictvím obcí a prodejců.  

  
V prvním pololetí roku 2020 došlo ke spuštění 10. ročníku projektu Recyklujte s hasiči, k zahájení 

nových krajských projektů ve spolupráci s krajskými úřady, a to včetně dlouhodobé kampaně 
Spotřebič za dětskou vstupenku v zoologických zahradách. 

  
Během roku probíhal napříč všemi kraji ČR cyklus akcí Recyklace je legrace!, bohužel však 

vzhledem k situaci s COVID-19, v omezeném rozsahu, jak aktuálně umožnily vládní opatření. 
 

2. Projekty 

Recyklujte s hasiči 

Do projektu se k datu 31. 12. 2020 zapojilo 1623 sborů dobrovolných hasičů, což je o 74 více 
oproti roku 2020. Za rok 2020 hasiči odevzdali 4692,6 tun vysloužilých spotřebičů (nárůst o téměř  
18 % vůči roku 2020), z toho 862 tun televizí a monitorů. 

Pokračovala spolupráce při propagaci zpětného odběru a projektu spolupráce s SDH  s krajskými 
ředitelstvími SDH a jejich motivace k zapojení dalších sborů do projektu. 

Proběhla dvoukolová soutěž Recykloliga, do níž se v průběhu roku zapojilo 1268 sborů 
dobrovolných hasičů. 

ELEKTROWIN a.s. stejně jako v minulých letech inzeroval v ročence Hasičské čtení. 

Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět 

 
Školní recyklační program s cílem prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a 

umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení, 
cartridge a tonerů. 

 
Do projektu bylo ke dni 31. 12. 2020 registrováno 3781 škol. Tradičních výjezdů s programem s 

názvem Recyklace hrou se z důvodu omezené prezenční výuky uskutečnilo pouze 10 ze 70 
plánovaných. Celkem se v roce 2020 v rámci projektu vysbíralo 122,4 tun vysloužilého elektra. 

 

Spolupráce s kraji 

 
V první polovině roku obdržely všechny smluvní krajské úřady závěrečné zprávy 

s marketingovými aktivitami realizovanými v roce 2020, dále pak závěrečné zprávy týkající se sběru a 
zpracování elektrozařízení a elektroodpadu na území jednotlivých krajů. Zároveň pracovníci 
Elektrowinu společně s externími poradci a zástupci krajů připravili plány aktivit pro rok 2020. 
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Aktivity: 

V rámci smluvní spolupráce se všemi třinácti kraji bylo v roce 2020 realizováno celkem  
29 venkovních akcí. Výrazné snížení bylo způsobeno situací spojenou s protiepidemickými 
opatřeními. Naše účast se konala za dodržení hygienických opatření. 

Navzdory situaci se podařilo již pojedenácté uspořádat v zoologických zahradách akce  
S vysloužilci do ZOO. Celkem na deseti místech navštívilo akce přes 26 tisíc návštěvníků. 

18x se venkovní akce konala v rozsahu Recyklace je legrace! (součástí jsou nafukovací atrakce), 
1x informační stánek doplněný jednou soutěžní aktivitou.  

 

Jsem zpět 

V roce 2020 pokračoval projekt s názvem Jsem zpět, který spotřebičům dává druhou šanci. 
Zpětně odebrané plně funkční spotřebiče projdou odbornou kontrolou servisního technika, který 
zodpovídá za jeho bezpečnost, a spotřebič tak může být předán na místo, kde je nejvíce zapotřebí. 
 

Webové stránky projektu www.jsemzpet.cz nabízejí seznam servisních gestorů, kam je možné 
takový spotřebič odevzdat nebo možnost vyplnit jednoduchý formulář pro ověření vhodnosti 
spotřebiče. V roce 2020 pokračovala aktivní spolupráce s Krajem Vysočina a městem Brno.  
V roce 2020 bylo předáno 131 ks spotřebičů. 

 

Spolupráce s Národním technickým muzeem 

Již počtvrté probíhala od dubna do prosince akce Máte doma muzejní kousek? Majitelé 
vysloužilých spotřebičů měli opět možnost je nabídnout prostřednictvím zaslaného mailu pro potřeby 
Národního technického muzea. 

 
Tradiční Recyklační víkend se uskutečnil formou on-line chatu na facebooku, kdy kurátor expozice 

domácí spotřební elektroniky hned posoudil, zda je nabídnutý vysloužilý spotřebič vhodný pro účely 
Muzea nebo jen k recyklaci. Chatu byl přítomen i zástupce Elektrowinu, který poskytoval praktické 
informace z oblasti recyklace. 

 
Pro rozšíření sbírek NTM bylo vybráno 9 zachovalých spotřebičů. 

 
 

3. Podpora sběru u posledních prodejců 

 
V roce 2020 nadále pokračovaly kampaně na podporu sběru elektrospotřebičů se sítěmi 

elektroprodejen – Datart (HP Tronic), Expert Elektro (Expert ČR), Planeo Elektro (Fast), Baumax (BM 
Česko). Součástí těchto kampaní (např. otevírání nové prodejny, umístění sběrných míst  
v prodejně apod.) bylo šíření informace prostřednictvím rádií, tiskových zpráv, webových stránek, 
místního tisku, letáčků a poutačů na prodejnách, prodejního letáku, plakátů A2 v A stojanu před 
prodejnami, informačních materiálů u pokladen a spotů, které jsou pouštěny návštěvníkům prodejen. 
Z důvodu uzavření prodejen po značnou část roku byly posíleny informační aktivity na webových 
stránkách prodejců. 

 
Všechny naplánované prodejní veletrhy byly z důvodu vládních omezení zrušeny. 

http://www.jsemzpet.cz/
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4. Podpora informovanosti v obcích  

 
Elektrowin pro rok 2020 aktualizoval leták „Podpora zpětného odběru v obcích“, který byl 

distribuován prostřednictvím externích poradců a byl k dispozici na všech akcích určených obcím. 
 

V roce 2020 měly obce opět k dispozici možnost placeného zveřejnění článků a inzerátů 
obsahujících informace o zpětném odběru elektrozařízení. Nabídky využilo 40 obcí uveřejněním  
5 článků a 35 inzerátů. 

 

Motivační program 

V roce 2020 bylo obcím opět umožněno čerpat z Motivačního programu formou příspěvku na 
akce zaměřené na podporu informovanosti o zpětném odběru a zvýšení zpětného odběru 
elektrozařízení. 

 
Této možnosti využilo 6 obcí a měst. V 5 případech se jednalo o typizované akce (nafukovací 

pračka, hry s recyklační tematikou, informační stánek), v jednom případě obec zorganizovala vlastní 
sběrovou akci elektra. 

 

Komunální politik roku  

Již pošesté se stal Elektrowin partnerem soutěže Komunální projekt roku, vyhlášenou 
nakladatelstvím Profi Press, konkrétně kategorie Sociální projekt roku. Vítězem kategorie se stalo 
město Pacov s projektem rozšíření přístavby Domova seniorů s kapacitou 100 lůžek pobytové péče 
pro klienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími intelektovými poruchami. 

 
 

5. Ostatní akce pro veřejnost 

 

Již pojedenácté proběhly v zoologických zahradách akce S vysloužilci do ZOO. Na deseti místech, 
s největší návštěvností v Ostravě a Brně, celkem akce navštívilo přes 26 tisíc návštěvníků. 

 

EWIN 

Firemní zpravodaj EWIN v elektronické verzi obdrželi v květnu všichni zapojení výrobci, zástupci 
všech obcí v ČR, zástupci státní správy a další spolupracující subjekty. 
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6. PR a mediální podpora 

 

Média – podpora aktivit, vlastní inzerce 

Formou celostránkové inzerce nebo rozhovoru se ELEKTROWIN prezentoval v časopisech Moderní 
obec, Odpady a Odpadové fórum, v Hospodářských novinách a Právu, prostřednictvím bannerů na 
internetovém portálech ENVIWEB a RECYKLOHRANÍ. 
 

Webové stránky 

ELEKROWIN provozuje domovskou stránku www.elektrowin.cz, kromě toho má pro své projekty 
zřízeny speciální stránky www.recyklujteshasici.cz, www.recyklohrani.cz, www.jsemzpet.cz, 
www.firmadveplus.cz, www.nakrmte.cz, www.recyklacejelegrace.cz a www.hejbni.cz. 

 
Pro komunikaci jsou též využívány sociální sítě - na facebookových stránkách profily  

Elektrowin: Recyklace je legrace, Jsem zpět. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elektrowin.cz/
http://www.recyklujteshasici.cz/
http://www.recyklohrani.cz/
http://www.jsemzpet.cz/
http://www.firmadveplus.cz/
http://www.nakrmte.cz/
http://www.recyklacejelegrace.cz/
http://www.hejbni.cz/
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7. Obrazová dokumentace 

Jsem zpět                                          NTM – Recyklační víkend 

       
 
                

Venkovní akce 

      
 

      
 
 

Recyklujte s hasiči - Recykloliga  
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Spolupráce s posledními prodejci 

        

 

 
WEB s články a inzeráty                    Newsletter EWIN 
pro obecní zpravodaje            
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Výsledky zpětného odběru v roce 2020 v Jihočeském kraji 

 
V Jihočeském kraji bylo k 31. 12. 2020 zapojeno 123 obcí, které objednávaly ze sběrného dvora a 
dalších 285 prostřednictvím mobilních svozů. Celkem je do sběrné sítě vytvořené společností 
ELEKTROWIN a.s. zapojeno 1045 sběrných míst. 
 
Tab. č. 5 Přehled zapojených subjektů, od nichž je realizován zpětný odběr 
 

  Stav k 31. 12. 2020 

Počet smluvních obcí 123 

Sběrných dvorů ve smluvních obcích 136 

Počet umístěných stacionárních kontejnerů 27 

Obcí s mobilním sběrem 285 

Počet zaregistrovaných posledních prodejců a servisů 180 

Další místa (dopravní podniky, vězeňská služba, ČT apod.) 30 

Počet registrovaných dobrovolných hasičů bez smluvních SDH 175 

Projekty – školy 186 

Veřejná sběrná místa jiná než sběrný dvůr 26 

Sběrná místa celkem (bez mobilního sběru) 760 

Sběrná místa celkem  1045 

 

V roce 2020 bylo v Jihočeském kraji zpětně odebráno 6,65 % z celkového množství zpětně 
odebraných elektrozařízení v České republice. 
 
 
Tab. č. 6: Hmotnost zpětně odebraných elektrozařízení v kraji v roce 2020 v t 
 

Chlazení Velké spotřebiče Malé spotřebiče TV a monitory 
 

Světelné zdroje Celkový součet 

1033,76 1694,75 472,30 74,89 0,04 3275,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

Graf č. 12: Podíl na zpětném odběru podle způsobu sběru v Jihočeském kraji v roce 2020 
 

 
 

Graf č. 13: Podíl na sběru jednotlivých skupin EEZ – chlazení v Jihočeském kraji v roce 2020 
 

 
 
Graf č. 14: Podíl na sběru jednotlivých skupin EEZ – velké spotřebiče v Jihočeském kraji v roce 2020   
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Graf č. 15: Podíl na sběru jednotlivých skupin EEZ – malé spotřebiče v roce 2020  
 

 
 
Graf č. 16: Podíl na sběru jednotlivých skupin EEZ – TV a monitory v roce 2020 
 

 
 
Graf č. 17: Podíl na sběru jednotlivých skupin EEZ – světelné zdroje v roce 2020 
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Podpora zpětného odběru v Jihočeských obcích 

 
V roce 2020 podalo v Jihočeském kraji žádost o příspěvek z Motivačního programu určeného   
obcím na podporu zkvalitnění sběrných míst a lokální informovanost 5 obcí, které obdržely  
celkem 187 450 Kč. 

 
Tab. č. 7: Přehled čerpání z Motivačního programu 2020 – Jihočeský kraj 

 

Popisky řádků Počet z Příjemce Součet z Částka čerpaná 

manipulační technika                                1                                 12 450Kč  

Zabezpečení                                4                              175 000 Kč  

Celkový součet                              5                              187 450 Kč  
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Informovanost v Jihočeském kraji v roce 2020 

 

Tab. č. 8: Souhrn akcí, jejich financování a stav jejich realizace v roce 2020 
 

JHC 2020
Plánované 

náklady 

Stav

plnění
Stav plnění plánu akcí

Rozšíření kontejnerového 

výměnného systému
3 535 000 Kč 60 000 Kč

V roce 2020 byly umístěny

4 miniwiny *

Podpora zabezpečení sběrných 

dvorů a informovanost
153 845 Kč 187 450 Kč

V roce 2020 čerpalo 

5 obcí finanční prostředky 

z Motivačního programu

Recyklujte s hasiči 5 000 Kč 8 000 Kč

K 31. 12. 2020 bylo v Jihočeském 

kraji registrováno 172 SDH, 

z toho 8 v roce 2020,

bylo sebráno 367,1 t

Inzerce a odborné články 

o zpětném odběru a o aktivitách 

souvisejících s projektem

13 000 Kč 1 000 Kč
1 obec uveřejnila

1 inzerát

Společné akce 215 290 Kč 204 655 Kč Přehled akcí v roce 2020 viz text

Školení obcí 30 000 Kč 0 Kč

Z důvododu vládních opatření se 

žádná školení v roce 2020 

neuskutečnila.

Soutěž obcí 65 000 Kč 65 205 Kč
Výsledky soutěže obcí 

„Elektrooskar 2020“ viz text

Akce v ZOO 15 000 Kč 15 275 Kč ZOO Hluboká 4. 10. 2020

Celkem 4 032 135 Kč 541 585 Kč

* Alokovanou částku obce s nárokem nevyužily většinou z kapacitních důvodů.

   Obcím nárok vzniká při sběru nad 16 tun EEZ/rok.  
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Společné akce Jihočeského kraje a společnosti ELEKTROWIN 
 
 

ZOO Hluboká nad Vltavou 
 

Již pojedenácté proběhla v zoologické zahradě Hluboká nad Vltavou akce s názvem S vysloužilci    
do ZOO. Akce se konala 4. 10. 2020 a za přinesený vysloužilý spotřebič dostal návštěvník dětskou  
vstupenku zdarma nebo slevu v hodnotě dětské vstupenky pro dospělého. 
  
Této příležitosti letos využilo 10 návštěvníků. 
 
 

Hluboká 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

návštěvnost 1 424 3 500 1 200 3 742 2 639 915 662 1 557 1 350 193 1 273

sběr EEZ 46 103 57 44 140 71 20 69 10 3 10  
 

 
 
 
 
 

V rámci projektu nakrmte.cz je v zoo trvale  
umístěn kontejner na malé spotřebiče. 
 

 
V průběhu roku návštěvníci nově přispívají  
doneseným spotřebičem na sysla obecného. 

  
    
 



23 

 

 

Školení a vzdělávání obcí 
 

Z důvodu omezení v důsledku pandemie se Elektrowinu nepodařilo se v průběhu roku zúčastnil   
seminářů ani školení. 
 
 

Soutěž obcí „O Elektrooskara“ 
 

V soutěži byl hodnocen meziroční nárůst sebraných elektrozařízení v obcích ve třech kategoriích:  
od 2 000 do 5 000 obyvatel včetně , od 5 001 do 10 000 obyvatel včetně a v obcích nad 10 000   
obyvatel. 
 
Celkové plnění ve výši 65 205 Kč (10 000, 20 000 a 30 000 Kč obdržely vítězné obce a města,  

       5 205 Kč činily náklady na realizaci). 
 
Osobní předání výhercům se uskutečnilo v průběhu měsíců listopad a prosinec 2020, byly   
vyhodnoceny tyto obce a města: 

 
 

Hodnocení sběru vysloužilých elektrospotřebičů za období 8/2020 – 7/2020 
  

1. kategorie: Nejvyšší meziroční nárůst – obce od 2 000 do 5 000 obyvatel včetně 

Borovany 368 % 
 

2. kategorie: Nejvyšší meziroční nárůst – obce od 5 001 do 10 000 obyvatel včetně 

Kaplice 34 % 
 

3. kategorie: Nejvyšší meziroční nárůst – obce nad 10 000 obyvatel 

Prachatice 85  % 
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25 

 

BOROVANY 

 
 

KAPLICE 

 
 

PRACHATICE 
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VENKOVNÍ AKCE NA PODPORU INFORMOVANOSTI 
 

Všechny venkovní akce uspořádané kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s. a Jihočeským krajem  
kladly důraz na osvětu a výchovu v oblastech zpětného odběru vyřazených elektrospotřebičů.  

 
       Na akcích byli účastníci informováni o principu recyklace, materiálovém využití, jakož i sběrné síti. 

Veškeré aktivity měly edukativní charakter a byly vedeny formou hry. Na většině akcí měli       
návštěvníci možnost prověřit své znalosti o recyklaci v soutěžním kvízu. 

 

MILEVSKO, sobota 29. srpna 2020 

      

 PRACHATICE, středa 2. září 2020 
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ČESKÉ BUDĚJOVICE, Bambifest, sobota 19. září 2020 
 

 

 

ČESKÉ BUDĚJOVICE, Den bez aut, úterý 22. září 2020 
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                     PŘEDMĚTY NA PODPORU INFORMOVANOSTI 
 

Pro zvýšení informovanosti v Jihočeském kraji byly realizovány v součinnosti s Jihočeským krajem a                   
EKO-KOMem netradiční předměty podpory: 

 
a) Kapesníky vybízející ke třídění odpadu – určeno pouze pro mateřské školy  

 

 
 
 

b) Informační kolotoč – vzhledem k pandemické situaci  
bude umístěný do zoo Hluboká až to situace dovolí  
v roce 2021 

 
 

 


