
 
 

Jihomoravský kraj si drží ve sběru spotřebičů bronzové místo 

Brno, 3. prosince 2013 – Téměř 16 000 tun vysloužilých elektrospotřebičů odevzdali obyvatelé 

Jihomoravského kraje během osmileté spolupráce k recyklaci prostřednictvím kolektivního systému 

ELEKTROWIN. Jihomoravský kraj se těmito výsledky dlouhodobě řadí na třetí místo v České republice.  

Daří se to i díky finanční podpoře, kterou ELEKTROWIN poskytuje na další zdokonalování zpětného 

odběru. Tato podpora činí v Jihomoravském kraji každoročně přes dva miliony korun. 

 

Obce Jihomoravského kraje díky spolupráci s ELEKTROWINem ušetřily v roce 2012 téměř 

18 000 000 Kč, v roce 2013 zatím necelých 15 000 000 korun. „Jsou to peníze, které by bylo nutné 

vynaložit na sběr a recyklaci elektrozařízení, kdyby neexistoval jejich systém zpětného odběru. Města 

a obce by tyto náklady musely hradit ze svých rozpočtů,“ říká Táňa Pokorná, ředitelka zákaznického 

oddělení ELEKTROWINu.  

„Spolupráce Jihomoravského kraje se společností ELEKTROWIN je velmi přínosná. Společné projekty se 

setkaly s příznivou odezvou u obyvatel a těší se velkému zájmu,“ shrnuje přínos spolupráce kraje a 

kolektivního systému Jaroslav Parolek, člen rady Jihomoravského kraje. 
 

Motivační program odměňuje aktivní města a obce 

Městům a obcím navíc vyplatil ELEKTROWIN v roce 2012 ze svého Motivačního programu na základě 

množství vysbíraných spotřebičů 548 040 Kč, o které se podělilo devatenáct žadatelů. Letos je to 

dosud 476 350 korun. Nejvíc prostředků - 330 000 Kč - zatím za šest let fungování Motivačního 

programu dokázala získat obec Ratíškovice.  

Tuto částku z Motivačního programu obyvatelé Ratíškovic použili na instalaci kamerového systému, 

stavbu zpevněné plochy a oplocení sběrného dvora. 

Letos zatím vede město Drásov, které čerpalo finanční prostředky na stacionární kontejner. 

V rámci všech dosavadních šesti ročníků programu bylo v celé ČR podáno na 530 žádostí městy a 

obcemi, které tak získaly téměř 15,5 milionu korun.   

Se sběrem pomáhají také hasiči, nejvíc odevzdal sbor v Křenovicích u Slavkova 

V celé České republice jsou stále významnějšími partnery při sběru vysloužilých elektrozařízení 

dobrovolní hasiči zapojeni do projektu Recyklujte s hasiči. 

Organizováním svozů, technikou i obyčejnou chlapskou silou pomáhají svým sousedům všude tam, 

kde není sběrný dvůr bezprostředně po ruce. 

 

 

 



 
 

„V Jihomoravském kraji se do projektu zapojilo už 78 hasičských sdružení,“ informuje Táňa Pokorná. 

Loni hasiči v kraji vysbírali 112 tun, za deset měsíců letošního roku už 123 tun starého elektra. 

Nejúspěšnějším sborem v množství elektrozařízení předaných k recyklaci v období jednoho roku se 

stalo SDH Křenovice u Slavkova se 6,611 tunami. 

Zpětný odběr podporují i další aktivity 

Na podpoře zpětného odběru a recyklace spotřebičů spolupracuje ELEKTROWIN s Jihomoravským 

krajem také prostřednictvím dalších aktivit.  

Více než  359 škol v Jihomoravském kraji se například zapojilo do projektu Recyklohraní aneb Ukliďme 

si svět. 

Důkazem fungující spolupráce kolektivního systému a kraje je „polepený“ autobus nabádající ke 

správnému zacházení s vysloužilými elektrospotřebiči. 

Možností nabízených v rámci projektu„Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu“ využilo již na 1 700 

žáků z Jihomoravského kraje. 

Odměnu v podobě nákupní tašky z recyklovaného materiálu za velký odevzdaný spotřebič na sběrný 

dvůr si mohlo užít už několik obcí kraje. 

V ZOO Brno získalo za přinesený spotřebič vstupenku zdarma nebo se slevou na 800 návštěvníků. 
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ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České 

republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 9 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové 

hmotnosti 175 000 tun. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. 

Zaměřuje se na chladící 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 1 250 sběrných míst v 1 145 

městech a obcích, 2 500 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 3 000 obcích. 

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:  

Táňa Pokorná, ELEKTROWIN, e-mail: tana.pokorna@elektrowin.cz 

Mgr. Denisa Kapitančiková, tisková mluvčí JMK, e-mail: kapitancikova.denisa@kr-jihomoravsky.cz,  
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