
 
Závazné podmínky zpětného odběru odpadních elektrozařízení  

pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu  
„Recyklujte s hasiči“ 

 
 
1. Předmět závazných podmínek  
Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v síti míst zpětného odběru kolektivního systému 
provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. pro zpětný odběr odpadních elektrozařízení za níže stanovených 
podmínek. 
 
 2. Kolektivní systém  
ELEKTROWIN a. s. je provozovatelem kolektivního systému pro zpětný odběr a recyklaci odpadních elektrozařízení a 
zajišťuje tak pro výrobce elektrozařízení plnění jejich zákonných povinností.  

Cílem společnosti je:  
a) umožnit spotřebitelům v dostupné vzdálenosti odložit odpadní elektrozařízení, které má zájem odložit ke zpětnému 
odběru;  
b) chránit lidské zdraví a omezit negativní dopady na životní prostředí, protože mnohá odpadní elektrozařízení 
obsahují látky, které mohou být pro lidské zdraví nebo životní prostředí škodlivé nebo nebezpečné  
 
3. Postup  
Na základě registrace Sboru dobrovolných hasičů do projektu „Recyklujte s hasiči“ (dále jen „SDH“), realizuje SDH zpětný 
odběr odpadních elektrozařízení od spotřebitelů, a to jejich shromážděním na určeném místě – tzv. neveřejném místě 
zpětného odběru a následným předáním smluvnímu dopravci kolektivního systému.  
 
Každý SDH obdrží po registraci 3 ks bagů na malé spotřebiče a cedulku „Místo zpětného odběru elektrozařízení“, kterou 
připevní na viditelném, veřejnosti přístupném místě.  

Minimální množství v jedné objednávce musí být 10 sběrných jednotek. 
 Sběrnou jednotkou se rozumí:  
• 1 velký domácí spotřebič (pračka, myčka, sporák…)  
• 1 chlazení (lednička, mraznička)  
• 1 bojler  
• 1 bag malých spotřebičů  
Televize a monitory lze objednat pouze společně s min. 10 sběrnými jednotkami a do výše maximálně stejného počtu 
objednaných sběrných jednotek. Příklad minimální objednávky – 5 ks praček, 2 ks chladniček, 1 bojler, 2 bagy malých 
spotřebičů a max. 10 televizí. 

Objednávku svozu je možné provést:  
a) na tel. č.: 731 822 540  
b) prostřednictvím webových stránek www.recyklujteshasici.cz/objednavkasvozu  

Elektrozařízení musí být pro dopravce snadno přístupné, umístěné na zpevněné ploše a předání musí probíhat v době od 
7 do 16 hodin ve všední den. Při předávání zpětně odebraných elektrozařízení dopravci je dopravce povinen vyplnit do 
svozového listu celkový počet předávaných odpadních elektrozařízení a u vybraných druhů jejich kompletnost a zástupce 
Sboru dobrovolných hasičů je povinen tento svozový list přepravci potvrdit svým podpisem. Pokud nebude tento údaj 
řádně vyplněn a potvrzen, není možné uplatňovat nárok na odměnu dle odstavce 6. těchto závazných podmínek.  

Dopravce není povinen převzít větší počet kusů zpětně odebraných elektrozařízení, než kolik bylo Sborem dobrovolných 
hasičů objednáno. Potvrzený svozový list slouží jako podklad ke kontrole a předkládá se pouze provozovateli kolektivního 
systému na vyžádání.  

http://www.recyklujteshasici.cz/objednavkasvozu


Partner musí zajistit řádnou evidenci svozových listů a jejich archivaci po dobu minimálně 7 let od data jejich vystavení.  

Dopravce má právo vizuálně zkontrolovat přebírané elektrozařízení a v případě, kdy bude bag nebo volně uložené 
elektrozařízení obsahovat výrobky poškozené nebo nekompletní, případně ty, které do zpětného odběru nepatří, je 
oprávněn je z přepravy vyjmout a nepřevzít. ELEKTROWIN má právo rozhodovat o vyloučení objednaných 
elektrospotřebičů z přepravy, popř. nevyplatit za odvezené spotřebiče odměnu, a to zejména v případech, kdy velikost 
nebo množství spotřebiče/ů neodpovídá charakteru elektrozařízení pocházejícího z domácnosti. 

5. Seznam zpětně odebíraných elektrozařízení  
Zpětně odebraná odpadní elektrozařízení se na místech zpětného odběru dělí do pěti sběrných a logistických skupin:  
a) chlazení  
b) velké domácí spotřebiče  
c) bag (ostatní spotřebiče - malé)  
d) bojlery 
e) televize a monitory  
 
Příkladmý výčet odpadních elektrozařízení spadajících do výše uvedených logistických skupin je uveden v příloze č. 1.  
 
6. Odměna  
Registrovaným Sborům dobrovolných hasičů bude vyplácena odměna za nashromážděné a určenému dopravci předané 
odpadní elektrospotřebiče, a to formou poštovní poukázky typu B, a to nejdříve po 20. dni měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém se daný svoz elektrospotřebičů uskutečnil.  
Odměna je rozdělena podle nashromážděného a předaného množství bagů a velkých spotřebičů dosaženého v provozovně 
Sboru dobrovolných hasičů v rámci jednoho svozu a odměnou za každý kus předaného spotřebiče nebo bagu. Celková výše 
odměny je součet odvezených velkých elektrozařízení a bagů vynásobený příslušnou částkou ve výši uvedené v příloze č. 
2. ELEKTROWIN a.s. si vyhrazuje právo, v případě potřeby, měnit výši odměny pro každý kalendářní rok. Aktuální sazba pro 
daný rok bude uvedena na stránkách www.recyklujteshasici.cz.  
 
7. Ostatní  
Jakékoliv změny (změna Vaší adresy, změna tel. čísla, změna místa předávání spotřebičů apod.) sdělte písemně na e-mail 
info@recyklujteshasici.cz, nebo na tel. číslo 731 822 540, nebo poštou na adresu uvedenou v záhlaví závazných podmínek. 
Podpisem registračního formuláře pro registraci Sbor dobrovolných hasičů potvrzuje souhlas s těmito závaznými 
podmínkami a zavazuje se k jejich dodržování, a to i v případě, že dojde k jejich změně. Aktuální znění závazných podmínek 
je vždy zveřejněno na www.recyklujteshasici.cz.   
 
8. Ukončení spolupráce  
V případě opakovaného nerespektování výše uvedených podmínek je provozovatel kolektivního systému oprávněn ukončit 
účast partnera v kolektivním systému ELEKTROWIN a.s. s okamžitou platností. Oznámení o ukončení účasti v kolektivním 
systému musí mít písemnou formu a doručuje se partnerovi buď poštou ve formě doporučené zásilky, nebo osobně s tím, 
že toto oznámení se stává účinným okamžikem doručení. V případě, kdy partner nepřevezme oznámení ve formě 
doporučené poštovní zásilky, považuje se poslední den úložní doby za den doručení zásilky. 
 
Seznam příloh:  
Příloha č. 1: Seznam zpětně odebíraných odpadních elektrozařízení - příklady  
Příloha č. 2: Aktuální výše odměn pro daný rok 
 

http://www.recyklujteshasici.cz/


Příloha č. 1  
 

Logistická skupina 

a) Chlazení: 

Chladničky, Mrazničky, Zařízení automaticky poskytující chlazené výrobky, Klimatizační zařízení, Odvlhčovací 
zařízení, Tepelná čerpadla, Radiátory obsahující olej a jiná zařízení pro tepelnou výměnu využívající k tepelné 
výměně jiné kapaliny než vodu 

 

b) Velké spotřebiče  

Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm 

Pračky, Sušičky, Myčky nádobí, Vařiče a pečící trouby, Elektrické sporáky, Elektrické varné desky, Svítidla, včetně 
svítidel s integrovaným světelným zdrojem, Zařízení reprodukující zvuk či obraz, Hudební zařízení (kromě kostelních 
varhan),  Zařízení používaná k pletení a tkaní  

 

c) bag malé spotřebiče 

 Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm 

Vysavače, Stroje na čištění koberců, Šicí stroje, Svítidla, včetně svítidel s integrovaným světelným zdrojem, 
Mikrovlnné trouby, Ventilační zařízení, Žehličky, Opékače topinek, Elektrické nože, Elektrické konvice, Hodiny a 
hodinky, Elektrické holicí strojky, Váhy, Přístroje pro péči o vlasy a tělo, Kalkulačky, Rozhlasové přijímače, 
Videokamery, Videorekordéry, Hi-fi zařízení, Hudební nástroje, Zařízení reprodukující zvuk či obraz, Elektrické a 
elektronické hračky, Sportovní vybavení, Počítače pro cyklistiku, potápění, běh, veslování a podobné aktivity, 
Detektory kouře, Regulační ventily topení, termostaty, Malé elektrické a elektronické nástroje, Malé zdravotnické 
prostředky, Malé nástroje pro monitorování a kontrolu, Mobilní telefony, GPS navigace, Kapesní kalkulačky, Routery, 
Osobní počítače, Tiskárny, Telefony, LCD fotorámečky, Laptopy, Notebooky 

d) bojlery 

Elektrický zásobník na vodu s rozměry nad 50 cm 

e) TV a monitory 

Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2 

Obrazovky, Televize, Monitory 

 



Příloha č.2 Aktuální výše odměn pro daný rok  
 
Odměny za ks  
Chlazení………….……………………………………………………………………………..………………..…..……..30 Kč/ks  
Bojlery…………….…………………………………………………………………………………………………………..30 Kč/ks  
Velké spotřebiče …..……………………………………………………………..……………………………........100 Kč/ks  
Bag s malými spotřebiči …………………………………………………………………………………………….100 Kč/ks  
Televize a monitory………………………………………………..……………………………………………………..5 Kč/ks 


