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Vážené dámy, vážení pánové,

předkládáme vám Výroční zprávu o podnikatelské činnosti 
společnosti Elektrowin a stavu jejího majetku za rok 2020.

Naprostou většinu roku 2020 ovlivňovaly překotné změny  
v činnosti celé světové společnosti, které přinesla pandemie. 
Přesto můžeme konstatovat, že se Elektrowinu podařilo úspěš-
ně překonat tuto nelehkou dobu a být připraveni na okamžik, 
kdy se vše bude vracet do běžného stavu. S výjimkou několika 
letních měsíců ale činnost společnosti probíhala se značnými 
omezeními a návrat do skutečně běžného stavu je doposud 
v nedohlednu. 

Rok 2020 ukázal, jak obtížně se celosvětová společnost vyrov-
nává s krizovými situacemi a jak složitě hledá recepty na jejich 
řešení. Jsme velmi rádi, že můžeme jako jedno z mála pozitiv 
vyzdvihnout fakt, že Elektrowin v této nelehké době obstál. 
Potvrdilo se, že nastavení našich procesů je správné. Díky pod-
poře správně fungujícího informačního systému RECOS jsme 
byli připraveni takřka okamžitě začít pracovat v režimu home 
office, aniž by to naši klienti i ostatní partneři jakkoli pocítili. 
Samozřejmě i tato krizová situace přinesla podněty pro někte-
rá zlepšení nastavených procesů.

Z pohledu hlavní činnosti společnosti, tj. zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení, jsme překročili stanovený plán, zajistili 
jsme zpětný odběr více než 49 000 tun vyřazených elektroza-
řízení a míra sběru se přiblížila 50 %. Pokračovali jsme rovněž 
v rozšiřování sběrné sítě, a to nejen v zákonem stanovených  
obcích nad 2 000 obyvatel. Celkový počet míst vytvořených 
naší společností překročil v roce 2020 výrazně hranici 14 000.

Výsledky naší činnosti nás opravňují ke konstatování, že spo-
lečnost Elektrowin je v dobré finanční kondici a transparentně 
plní zákonné povinnosti výrobců.

Tým naší společnosti má veškeré předpoklady, aby splnil úko-
ly stanovené pro rok 2021 a zároveň se připravil na náročné 
podmínky dané výrobcům i kolektivním systémům novým  
zákonem o výrobcích s ukončenou životností. 

Váš

    

Roman Tvrzník 
předseda představenstva
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Ladies and Gentlemen,

We are pleased to present you with the Annual Report on the 
Business Activities of Elektrowin and the state of its assets 
in 2020.

The vast majority of 2020 was affected by the rapid changes 
in worldwide society brought about by the pandemic. In spite 
of these circumstances, Elektrowin managed to successfully 
overcome this difficult time and prepare for the moment 
when society regains normality. Still, with the exception of 
a few months in the summer, the company‘s activities were 
carried out under considerable restrictions with the return 
to normality still being far away. 

This past year proved how difficult it is for a global society 
to cope with crises and how difficult it is to resolve them. 
We are very pleased to note that, even in this difficult en-
vironment, Elektrowin managed to succeed. This confirmed 
that our processes are set up correctly. Thanks to the RECOS 
information system, we could transition to the home office 
mode almost immediately without any adverse effects on 
our clients. At the same time, the crisis naturally inspired 
further improvements in our set processes. 

With regards to the company's main activity - ensuring the 
take-back of electrical equipment - we exceeded the plan, we 
ensured the take-back of more than 49,000 tons of discar-
ded electrical equipment and the collection rate approached 
50%. We also continued to expand our collection network, 
while not only focusing on the municipalities with more than 
2,000 inhabitants as is required by law. The total number of 
jobs created by our company in 2020 significantly exceeded 
14,000.

The results of our activities allow us to conclude that  
Elektrowin is in a good financial condition and transparently 
fulfils the legal obligations of producers.

Our team has met all the prerequisites to fulfil the deman-
ding tasks set for 2021 and, at the same time, prepare for the 
strenuous conditions set for producers and collection sys-
tems by the new law on end-of-life products.

Yours

 

    

Roman Tvrzník 
Chairman of the Board of Directors
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Vývoj zpětného odběru podle logistických skupin 2006–2020 (t) 
Take-back trends in logistic groups 2006–2020 (t)

�Chlazení / Cooling & freezing
  Velké domácí spotřebiče / Large household appliances
  Malé domácí spotřebiče / Small household appliances
�TV, monitory a světelné zdroje / TVs, monitors & light sources

Ostatní / Others  12 %

Oddělený sběr / Separated collection  3 %

Prodejci / Retailers  21 %

Obce / Municipalities  62 %

Mobilní svoz / Mobile collection  2 %

Podíl na zpětném odběru podle způsobu sběru 
Share in take-back by place of collection

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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13

17 858 21 805 24 159

16 57115 7809 925 12 888 14 935 17 929 15 870 15 694 14 247 13 852 14 422 16 006 17 271 15 711 15 918

49 203 t
VÝSLEDKY 2020 
Zpětný odběr v roce 2020 vzrostl o 9 %, ve skupinách 1-3 dosáhl 
úrovně 69,3 %.

RESULTS 2020 
Take-back increased by 9% in 2020, reaching 69.3% in groups 1-3.

starého elektra
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Vývoj zpětného odběru v krajích (t) 
Take-back development in the regions (t) 
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�2018
  2019
�2020

Zlínský kraj 

Zlín Region

 Kraj Vysočina 

Vysočina Region

Ústecký kraj 

Ústí nad Labem Region

Středočeský kraj 

Central Bohemian Region

Plzeňský kraj 

Pilsen Region

Pardubický kraj 

Pardubice Region

Olomoucký kraj 

Olomouc Region

Moravskoslezský kraj 

Moravian-Silesian Region

Liberecký kraj 

Liberec Region

Královéhradecký kraj 

Hradec Králové Region

Karlovarský kraj 

Karlovy Vary Region

Jihomoravský kraj 

South Moravian Region

Jihočeský kraj 

South Bohemian Region

Hlavní město Praha 

City of Prague 

49 203 t

ELEKTROWIN ANNUAL REPORT 2020 5



SBĚRNÁ SÍŤ 
Kolektivní systém Elektrowin neustále usiluje o rozšiřování kvalitní 
sběrné sítě. Tu v roce 2020 tvořilo více než 14 600 veřejných a neveřej-
ných sběrných míst. 

Již od počátku provozování kolektivního systému jsou nejdůležitějšími 
partnery obce a prodejci, následovaní hasiči, mobilními svozy, servisy 
a firmami.

SBĚRNÉ PROSTŘEDKY
�Wintejnery, velkoobjemové kontejnery určené především pro velké 

spotřebiče a chlazení
�Miniwiny, klecové kontejnery o objemu 2 m3 určené na sběr malých 

elektrospotřebičů
�Stacionární kontejnery na malé spotřebiče
�Drátěný program s výměnnými bagy o objemu 0,25 m3

MOTIVAČNÍ PROGRAM
Na základě dosažených výsledků sběru byly v roce 2020 z Motivačního 
programu čerpány finanční prostředky na elektronické a mechanické 
zabezpečení, shromažďovací a skladovací prostředky, v 7 případech též 
na podporu informování o zpětném odběru. Na základě 104 žádostí bylo 
vyplaceno téměř 1 800 000 Kč.

2554
Poslední prodejci, servisy  
Retailers, service centres 

VEŘEJNÁ SÍŤ 
PUBLIC NETWORK

NEVEŘEJNÁ SÍŤ 
NON-PUBLIC NETWORK

Elektrowin vytvořil celkem  
14 631 sběrných míst.

955
Další místa (firmy a jiné subjekty)  

Other collection points (companies 
and other institutions) 

1563
Sběrné dvory  

Collection yards

777
Stacionární kontejnery  
Stationary containers

14 631
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COLLECTION NETWORK
The Elektrowin collective system makes continual efforts to ex-
pand its quality collection network, a network that numbered more 
than 14,600 public and non-public collection points in 2020.

Ever since Elektrowin started with operating the collective system, 
the most important partners have been municipalities and retailers, 
the fire brigades, mobile collection, service centres and companies.

COLLECTION EQUIPMENT
�Wintejners, large-volume containers intended mainly for large 

appliances and refrigerators
�Miniwins, cage containers with a volume of 2 m3 intended for 

the collection of small electrical and electronic equipment
�Stationary containers for small appliances
�A wire programme using replaceable bags with a volume of  

0.25 m3

MOTIVATION PROGRAMME  
FOR MUNICIPALITIES
Based on our collection results, funds drawn from the Motivation 
Programme in 2020 were used on electronic and mechanical se-
curity, collection and storage facilities, and in 7 cases also on in-
creasing the level of awareness of take-back and increasing the 
take-back of electrical and electronic equipment. Almost CZK 
1,800,000 was paid out on the basis of 104 applications.

1623
Zapojené sbory dobrovolných hasičů  

Volunteer fire brigades 

14 631
Elektrowin has created a total 
of 14,631 collection points.

3753
Školy zaregistrované v projektu  

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět  

Schools registered in the „Recycle Games /  
Let´s Clean Up the World“ project

3406
Města a obce s mobilním sběrem  

Municipalities with mobile collection 

2+3=5

7ELEKTROWIN ANNUAL REPORT 2020



ZPRACOVÁNÍ 
A DOPRAVA
U všech zpracovatelů je zaveden jednotný postup demontá-
že spotřebičů, jako jsou chladničky, pračky, sporáky, plotny, 
trouby, vysavače, sušičky, sekačky, myčky, radiátory a mikro-
vlnné trouby. 

Důraz je kladen na dodržení postupů stanovených zákonem 
a na dodržování příslušných ČSN/CENELEC norem, na jed-
notnou kvalitu a čistotu výsledných materiálů a jejich ná-
sledné využití.

TREATMENT  
AND LOGISTICS
In the course of 2019, new technology for cooling treatment 
was launched at the Praktik System company, as well as full 
operation of the RUMPOLD RCHZ technology in Havlíčkův 
Brod and specialized crushers for large appliances at the 
company Steelmet in Staré Město.

Ensuring the material usage of concrete from washing ma-
chines by all contract treatment partners can be considered 
as a great success.

Mapa – geografické rozmístění  
vybraných zpracovatelů
Map – geomap of 
treatment partners

AVE Services

Charita Opava
Charita 

sv. Alexandra 

Steelmet
Rumpold-T

Praktik System

Praktik System

Enviropol 

EVOKUK

Elektroodpady 
recyklace 

Enviropol 

Enviropol Respono

Global Recycling

Enviropol 
Rumpold RCHZ

Praktik System

   Zpracovatel velkých a malých spotřebičů, TV, monitorů,  
a nebo světelných zdrojů
Treatment partner for large household appliances  
+ small household appliances, TVs, monitors or light  
sources

    Zpracovatel zaměstnávající osoby se ZPS 
Treatment partner employing people with limited  
capacity to work 

    Zpracovatel chlazení 
Treatment partner for cooling and freezing appliances

Zpracovatel s certifikací WEEELabex Organisation 
dle norem CENELEC 
Treatment partner with certification of WEEELabex  
Organisation in conformity with CENELEC norms

ELEKTROWIN VÝROČNÍ ZPRÁVA 20208



Mezinárodní
den elektroodpadu

14. října 2020

WEEE FORUM
I v roce 2020 společnost Elektrowin pokračovala v aktivním 
zapojení do činnosti evropského sdružení kolektivních sys-
témů WEEE Forum, bohužel silně poznamenané celosvěto-
vou pandemií a bez možnosti běžně konaných zasedání.

Na všech zasedáních WEEE Fora v roce 2020 byly diskutová-
ny otázky on-line freeridingu a především hledání možností 
a příležitostí, jak dosáhnout splnění sběrové kvóty 65 %.

Spolu se svými členy WEEE Forum vytvořilo novou vizi, kte-
rá požaduje přepracování současného systému rozšířené 
odpovědnosti výrobce, včetně cílů, které podle nás nejsou 
vhodné pro daný účel, také s ohledem na současně vyvíjený 
tlak na opravitelnost a prodlužování životnosti spotřebičů.

WEEE Forum je nadále aktivní v EU projektech zahájených 
v předchozích letech: C-SERVEES, COLLECTORS, CEWASTE.

Valná hromada zvolila na další čtyři roky nové, sedmičlenné 
představenstvo sdružení.

MEZINÁRODNÍ DEN ELEKTROODPADU
Po úspěchu v roce 2019 se 14. října 2020 pod patronací WEEE 
Fora uskutečnil již třetí Mezinárodní den elektroodpadu, 
který podporuje správné nakládání s elektronickým odpa-
dem po celém světě. V roce 2020 byla zvláštní pozornost  
věnována vzdělávání dětí a adolescentů ve způsobech 
správného řešení rostoucího objemu elektronického odpadu.

WEEELABEX ORGANISATION
V České republice byly v roce 2020 úspěšně certifikovány 
čtyři firmy. Tři z nich jsou partnery Elektrowinu. Praktik  
system – chlazení, Charita Opava – velké spotřebiče  
a Steelmet – malé spotřebiče.

WEEELabex Organisation aktuálně eviduje 183 certifikova-
ných zpracovatelů v 17 evropských zemích. Celkem působí 
65 auditorů, z toho 14 jsou zaměstnanci kolektivních systé-
mů, nezávislých auditorů je 51.

WEEE FORUM
In 2020, Elektrowin continued to be actively involved in 
the activities of the European Association of Collection 
Systems, the WEEE Forum, which was significantly affec-
ted by the global pandemic and could thus not hold regular 
meetings.

The topics discussed at all of the WEEE Forum in 2020  
included online freeriding, and above all the search for po-
ssibilities and opportunities to achieve the fulfilment of 
the collection quota of 65%.

Together with its members, the WEEE Forum has created 
a new vision that calls for a revision of the current system 
of extended producer responsibility, including targets that 
we believe are not fit for its purpose, especially given the 
current pressure on repairability and extending the life of 
appliances.

The WEEE Forum continues to be active in EU pro-
jects launched in previous years, notably C-SERVEES,  
COLLECTORS, CEWASTE.

The General Meeting elected a new, seven-member Board 
of Directors of the Association for the next four years. 

INTERNATIONAL E-WASTE DAY
After its success in 2019, the third International Day of 
Electrical Waste took place on 14 October 2020 under the 
auspices of the WEEE Forum, which supports the proper 
management of electronic waste worldwide. In 2020, spe-
cial attention was given to educating children and ado-
lescents on properly addressing the growing volume of 
e-waste.

WEEELABEX ORGANISATION
In the Czech Republic, four companies were success-
fully certified in 2020; three of them are partners of  
Elektrowin.

The number of treatment companies currently on record 
at the WEEELabex Organisation as being certified stands 
at 183, in 17 countries of Europe. The total number of au-
ditors rose to 65, of this figure 14 employees of collective 
systems, 51 independent auditors.

9ELEKTROWIN ANNUAL REPORT 2020



Rozjíždíme již 10. ročník Recyklujte s hasiči.
Děkujeme hasičům za obětavou práci v nelehké době!

PROJEKTY / PROJECTS
RECYKLUJTE S HASIČI
Do projektu je k datu 31. 12. 2020 registrováno 1623 sborů 
dobrovolných hasičů, kteří odevzdali 4 692 tun vysloužilých 
spotřebičů (nárůst o 18 % vůči roku 2019), z toho 862 tun te-
levizí a monitorů.

Proběhla dvoukolová soutěž Recykloliga, do níž se v průběhu 
roku zapojilo 1 268 sborů dobrovolných hasičů.

RECYCLE WITH FIREFIGHTERS
Some 1,623 voluntary fire brigades had signed up for the 
project by 31st December 2020, handing over 4,692 tons of 
used appliances (an increase of 18 % on 2019), 862 tons of 
which consist of televisions and monitors.

A two-round Recykloliga competition took place, in which 
1,268 volunteer fire brigades took part during the year.

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 použitých drobných elek-
trozařízení a baterií.

Do projektu bylo ke dni 31. 12. 2020 registrováno 3 753 škol. 
Tradičních výjezdních programů 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.

RECYCLE GAMES / 
LET'S CLEAN UP THE WORLD 
This school recycling programme is aimed at deepening pu-
pils’ knowledge of sorting and recycling waste and gaining 
personal experience of take-back of batteries and small used 
electrical and electronic equipment, cartridges and toners.

3,753 schools were registered in the project by 31st Decem-
ber 2020. The take-back within the project was 122.4 tons of 
appliances.
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SPOLUPRÁCE S KRAJI
V rámci smluvní spolupráce se všemi třinácti kraji bylo v roce 
2020 realizováno celkem 29 venkovních akcí. Výrazné sníže-
ní bylo způsobeno situací spojenou s opatřeními kvůli pan-
demii. Tam, kde akce konaly, naše účast proběhla za dodržení 
přísných hygienických opatření.

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

COOPERATION WITH THE REGIONS
As part of the contractual cooperation with all the thirteen 
regions of the Czech Republic, a total of 29 outdoor events 
took place in 2020. The significant drop in events was cau-
sed by the restrictions in reaction to the global pandemic. If 
the events took place, our participation was in compliance 
with strict hygiene measures.

In spite of the unfavourable situation, we managed to organi-
se the event called “S vysloužilci do ZOO” (“With the retirees 
to the zoo”), for the eleventh time in a row. In total, more 
than 26,000 visitors attended this event series across ten 
locations.

JSEM ZPĚT
V roce 2020 pokračoval projekt s názvem Jsem zpět, kte-
rý spotřebičům dává druhou šanci. Zpětně odebrané plně 
funkční spotřebiče projdou odbornou kontrolou servisního 
technika, který zodpovídá za jeho bezpečnost, a spotřebič 
tak může být zdarma předán do některého ze subjektů so-
ciální sféry.

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 bylo předáno 130 ks spotřebičů.

I AM BACK PROJECT
The project I am Back, aimed at providing appliances with 
a second chance, continued in 2020. Taken-back but fully-
functional, appliances underwent professional inspection by 
a service technician who made sure that they were safe to 
use and that they could be handed over to places where they 
were needed the most.

The www.jsemzpet.cz website provides a list of servicing 
sponsors where such appliances can be handed in, as well as 
the opportunity to fill in a simple form to check how suitable 
a particular appliance is.

In 2020, a total number of 130 appliances was handed over.
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SPOLUPRÁCE S NÁRODNÍM  
TECHNICKÝM MUZEEM
Ve spolupráci s NTM 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 tentokrát formou 
on-line chatu na facebooku, kdy kurátor expozice domácí 
spotřební elektroniky hned posoudil, zda je nabídnutý vy-
sloužilý spotřebič vhodný pro účely Muzea nebo jen k recy-
klaci. Chatu byl přítomen i zástupce společnosti Elektrowin, 
který poskytoval praktické informace z oblasti recyklace.

COOPERATION WITH THE NATIONAL 
TECHNICAL MUSEUM
The project titled “Do you have a museum piece at home?” 
in cooperation with the NTM continued in 2020. Owners 
had the opportunity to easily offer used appliances to the 
collections of the National Technical Museum by simply 
sending an e-mail.

The traditional Recycling Weekend was organized in the 
form of an online chat on Facebook. The curator of the hou-
sehold consumer electronics exhibition judged whether re-
tired appliances brought in on the day of the event were 
suitable for the purposes of the museum or would have to 
be recycled. The chat was also attended by a representa-
tive of Elektrowin, who provided practical information on 
recycling.

KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU
Již pošesté se stal Elektrowin partnerem soutěže Komunální 
projekt roku, konkrétně kategorie Sociální projekt roku.

MUNICIPAL PROJECT OF THE YEAR
Elektrowin was a partner to the Municipal Project of the 
Year competition for the sixth time, specifically in the  
Social Project of the Year category.

 

Více informací a podrobná pravidla na
www.elektrowin.cz/muzejnikousek.html

www.ntm.cz

ZPĚTNÝ  ODBĚR  ELEKTROZAŘÍZENÍ

Do 31. 12. pošlete fotografii spotřebiče a pokud 
opravdu patří do Národního technického  
muzea, odměna vás nemine! www.ntm.cz

I v době virové krize můžete obdarovat 
sbírky Národního technického muzea!

Vyfoťte spotřebič, o kterém se domníváte, že je „muzejní kousek“,  
doplňte jeho popis, odhadované stáří, stav, dochované příslušenství, pří-
padně další informace (manuál, návod, prodejní doklad apod.) a zašlete 
emailem do 31. 12. 2020 na adresu muzejni.kousek@elektrowin.cz.

Za každý spotřebič vybraný kurátorem Národního technického muzea 
pro rozšíření sbírky získá jeho majitel: 
l drobný dárek
l čestnou vstupenku do NTM pro dvě osoby s platností 6 měsíců

Kurátor NTM vybere vždy 5 spotřebičů s nejvýznamněj-
ším přínosem pro muzeum. Majitelé těchto spotřebičů 
získají poukázku na nákup spotřebního zboží  
v hodnotě 500 Kč.

Na konci roku 2020 pak bude kurátorem sbírky vybrán  
„NEJ muzejní kousek za rok 2020“, jehož majitel získá  
poukázku na nákup spotřebního zboží v hodnotě 5 000 Kč.

30. 6.
30. 9.

31. 12.

RECYKLAČNÍ
VÍKEND
16. – 17. října 2020

ONLINE
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KONTROLA KVALITY  
AUDITY
KONTROLY
Společnost v roce 2020 prováděla kontrolní činnost 
u výrobců, míst zpětného odběru a zpracovatelů s cílem 
poskytnout metodickou pomoc při realizaci spolupráce, ale 
i důsledně dbát na dodržování smluvních závazků ze strany 
našich partnerů.

V rámci kontrolních auditů bylo v roce 2020:
�zkontrolováno 16 výrobců,
�provedeny 4 externí kontroly zpracovatelů,
�realizováno 29 interních kontrol u zpracovatelů,
�uskutečněno 340 kontrol míst zpětného odběru.

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ
Společnost úspěšně absolvovala dohledový audit integro-
vaného systému řízení pro normy ISO 9001 systém mana-
gementu kvality, ISO 14001 systém environmentálního 
managementu, ISO 27001 systém řízení bezpečnosti infor-
mací. Ověření provedla certifikační společnost Tayllor & Cox.

Auditoři během auditu neidentifikovali žádnou neshodu, 
ocenili stabilitu a funkčnost zavedeného integrovaného 
systému řízení.

QUALITY CONTROL  
AUDITS
AUDITS
The company continued its regular audits of producers, 
collection points and treatment companies in 2019. The 
aim is to provide methodical assistance in the execution of 
cooperation and to consistently make sure that our partners 
adhere to their contractual obligations.

As part of audits in 2020:
�16 producers were inspected;
�4 external inspections of treatment partners were 

conducted;
�29 internal inspections of processing partners were 

realized;
�340 inspections of collection points were conducted.

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
The company successfully underwent a supervisory 
audit of its integrated management system for ISO 9001 
standard, quality management system, ISO 14001 standard, 
environmental management system, and ISO 27001, 
information security management system.

Certification company Tayllor & Cox undertook the audit, 
during which auditors did not discover any case of non-
conformity and valued the stability and functionality of the 
integrated management system in place.
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ROZVAHA (v tis. Kč) / BALANCE SHEET (in thousands of CZK)
2020 2019

Aktiva celkem / Total assets 947 086 966 320

Dlouhodobý majetek / Fixed assets 230 969 263 128

Dlouhodobý nehmotný majetek / Intangible fixed assets 1 862 3 713

Dlouhodobý hmotný majetek / Tangible fixed assets 9 990 14 836

Dlouhodobý finanční majetek / Financial investments 219 117 244 579

Oběžná aktiva / Current assets 712 006 695 961

Pohledávky / Receivables 37 091 45 361

Krátkodobý finanční majetek / Short-term financial assets 183 909 208 264

Peněžní prostředky / Cash 491 006 442 336

Časové rozlišení aktiv / Accrued assets 4 111 7 231

 
Pasiva celkem / Total liabilities 947 086 966 320

Vlastní kapitál / Shareholders' capital 137 690 217 426

Základní kapitál / Registered capital 2 200 2 200

Kapitálové fondy / Capital funds 133 351 213 141

Fondy ze zisku / Funds from profit 2 085 2 047

Výsledek hospodaření běžného účetního období / Profit or loss from current accounting period 54 38

Cizí zdroje / Third-party sources 26 002 30 045

Rezervy / Reserves 780 1 701

Závazky / Liabilities 25 222 28 344

Dlouhodobé závazky / Long-term liabilities 5 374 5 443

Krátkodobé závazky / Short-term liabilities 19 848 22 901

Časové rozlišení / Accrued liabilities 783 394 718 849

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY 2020
FINANCIAL RESULTS 2020

Zpráva auditora
Společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. provedla audit 
účetní uzávěrky pro rok 2020 a vydala souhlasné stanovisko 
s hospodařením společnosti ELEKTROWIN a.s. 

Audit report
KPMG Czech Republic Audit, Ltd. has conducted an audit 
of financial statements for 2020 with positive results for 
ELEKTROWIN Inc. management.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) / INCOME STATEMENT (in thousands of CZK)
2020 2019

Tržby z prodeje výrobků a služeb / Revenues from products and services 265 062 258 500

Výkonová spotřeba / Cost of sales 246 825 240 256

Osobní náklady / Personnel expenses 19 702 19 812

Úpravy hodnot v provozní oblasti / Adjustments relating to operating activities 7 306 8 972

Ostatní provozní výnosy / Other operating revenues 599 1 529

Ostatní provozní náklady / Other operating expenses 425 630

Provozní výsledek hospodaření / Operating profit/loss (+/-) -8 597 -9 641

Výnosové úroky a podobné výnosy / Interest revenue and similar revenue 17 835 21 317

Úprava hodnot a rezervy ve finanční oblasti / Adjustments and provisions relating to financial activity 0 0

Nákladové úroky a podobné náklady / Interest expense and similar expense 6 772 9 072

Ostatní finanční náklady / Other financial costs 177 150

Finanční výsledek hospodaření / Profit/loss from financial operations 10 886 12 095

Výsledek hospodaření před zdaněním / Profit/loss before tax (+/-) 2 289 2 454

Daň z příjmu / Income tax 2 235 2 416

Výsledek hospodaření po zdanění / Profit/loss after tax (+/-) 54 38

Výsledek hospodaření za účetní období / Profit/loss for the accounting period (+/-) 54 38

Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti / Receivables 180 days after due date 80 615

Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti / Payables 180 days after due date 0 0

DHM (účetní zůstatková hodnota) zatížený zástavním právem nebo věcnými břemeny /  
Low-value tangible assets (book value) encumbered with security interest or easement 0 0

 

V souladu s rozpočtem schváleným valnou hromadou 
společnosti vykázal ELEKTROWIN a.s. v roce 2020 zisk ve výši  
54 tis. Kč, který bude v celé výši převeden do Fondu na krytí 
budoucích ztrát.

In accordance with the budget approved by the company 
general meeting, ELEKTROWIN Inc. showed a profit of CZK 
54,000 in 2020, all of which will be transferred to the Fund 
to Cover Future Losses.
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Akcionáři společnosti  
ke dni 31. 12. 2020:
Company shareholders  
as of 31. 12. 2020:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Candy Hoover ČR s.r.o.
ELECTROLUX, s.r.o.
ETA a.s.
FAST ČR a.s.
GORENJE spol. s r.o.
Groupe SEB ČR s.r.o.
MIELE, spol. s r.o.
Philips Česká republika s.r.o.
Whirlpool CR, spol. s r.o.

2Traders CZ s.r.o.
4Leaders, s.r.o.
ALFATECH s.r.o. v likvidaci 
4PM s.r.o.
AB Klimatizace, s.r.o.
ABNER a.s.
ABV klima s.r.o.
ACOND a.s.
AGIDA s. r. o.
AHI CARRIER CZ s.r.o.
AIR - Matyáš, s.r.o.
Airtrend s.r.o.
AL-KO KOBER spol. s r.o.
ALCETEK s.r.o.
ALDA hotel equipment a.s.
ALDA hotel equipment s.r.o. 
ALFAPROJ s.r.o.
ALISEO Prag, s.r.o.
ALLMEDIA, spol. s r.o. –  

organizační složka
ALO Group s.r.o.
ALPHATEC comfort systems s.r.o.
ALTA TRADING s.r.o.
Alveare s.r.o.
ALVEUS CZ, spol. s r.o.
American Way CR spol. s r.o.
Amica Commerce s.r.o.
AmiNet s.r.o.
AMV Trading spol. s r.o.
Andreas STIHL, spol. s r.o.
APLED s.r.o. 
Applia, s.r.o.
APPM trade s.r.o.
APRO LUX, s.r.o.
AQ SPOL, s.r.o.
Ariston Thermo CZ s.r.o.
ARTTEC s.r.o.
ASKA PRAHA spol. s r.o.
ASKO Nábytek, spol. s r.o.
ATTACK heating CZ, s.r.o.
AutoMax Group s.r.o. 
Autronic s.r.o.
AVIKO TIME s.r.o.
AVON Cosmetics, spol. s r.o.
BABY DIREKT s.r.o.
Backer Elektro CZ a.s.
Backer ELTOP s.r.o.
BALTEA INVESTMENT s.r.o.
BARLOW s.r.o.
BAT NÁŘADÍ s.r.o.
Bazar Běšiny s.r.o.
BAZENSERVIS, s.r.o. 
Beam ČR s.r.o.
beconfiDent Czech s.r.o.
beeline Czech Republlic s.r.o.
BEIJER REF Czech s.r.o.

BEKO SPÓLKA AKCYJNA, 
organizační složka

BENEKOVterm s.r.o.
BENEPHARMA CZ, spol. s r.o.
BERRY-CZECH, spol. s.r.o.
BFT CZ s.r.o.
BG Technik cs, a.s.
BILLA, spol. s r.o.
BIMOK AIR, spol. s r.o.
Blažek Gastro s.r.o.
Blue Air s.r.o.
BM ČESKO s.r.o.
BOBBIN s.r.o.
BOHEMIA UNION TRADE s.r.o.
BONITO CZ s.r.o.
BONO-HS, s.r.o.
BORA - spol. s r.o.
BOSÁK spol. s.r.o.
Bosch Termotechnika s.r.o.
Boston Scientific Česká 

republika s.r.o.
BRALO CZ s.r.o.
BRANDSPARTNER s.r.o.
BS vinařské potřeby s.r.o.
Bučan s.r.o.
Caso CZ s.r.o.
CEDRO sole s.r.o.
Clarima, s.r.o.
Cleanshop s.r.o.
CMÍRAL s.r.o.
COFFEEBREAK s.r.o.
COLGATE - PALMOLIVE Česká 

republika spol. s r.o.
COMPEX, spol. s r.o.
CONTEG Cooling s.r.o.
Control Techniques Brno s.r.o.
COOL SERVIS s.r.o.
CRUSSIS elektrobikes s.r.o.
CS COMPANY CZ, s.r.o.
Curaden Czech, s.r.o.
CZ.NIC, z.s.p.o. 
ČEKO IMPORT a.s.
Český velkoobchod s.r.o.
D-IMPORT s.r.o.
DRUPOL, výrobní družstvo
DA Servis CZ s.r.o.
DAIKIN AIRCONDITIONING 

CENTRAL EUROPE - CZ s.r.o.
Daněk chlazení s.r.o. 
Da-So Group s.r.o.
David Lužný
Davona s.r.o.
DECIBAR s.r.o.
Deramax.cz s.r.o.
DESIGN STUDIO PLZEŇ s.r.o.
DESIGN TRADE, s.r.o.
DEXIM, družstvo
DG Tip, spol. s r.o.
DIAX, s.r.o.
Digestoře SIRIUS s.r.o.
DÍLYNAKOTLE s.r.o.
DOMAFIT FITNESS, s.r.o. 
DOMO - ELEKTRO  s.r.o.
DOMO SERVICE, spol. s r.o.
DomoSwiss s.r.o.
DoorHan s.r.o.
Dr. Max Pharma s.r.o. 
DRAWBRIDGE s.r.o.
Družstevní závody Dražice - 

strojírna s.r.o.
DSN, s.r.o.
DUHOVÁ PLANETA, s.r.o.

Dynamic  Trade Company, s.r.o.
DYNAMIC PRAHA spol. s r.o.
easyMed s.r.o.
EccentriCITY INVEST s.r.o.
ECOONE EUROPE s.r.o.
EGRIKON s.r.o.
Einhell-UNICORE s.r.o.
EKOGALVA s.r.o.
EKOLAB, v.o.s.
Electra company s.r.o.
Electra Trade, s.r.o.
ELECTRO BREEZE PRAHA s.r.o.
ELEGANT STYLE s.r.o.  
ELEKTRA PV s.r.o.
ELEKTRO Cígler, s.r.o. 
ELEKTROČAS s.r.o.
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
ELEKTRO-IMPORT JABLONEC s.r.o.
Elettromec CZ s.r.o.
ELIOS R.D. s.r.o.
ELKO Metal Parts, výrobní družstvo
ELNAS s.r.o.
ELTON hodinářská, a.s.
ELVO Hlinsko  s.r.o.
EMFI Group s.r.o.
engee ekobalance s.r.o.
EQUISERVIS, spol. s r.o.
ERAWAN, s.r.o.
ergo elektra, s.r.o.
ERSICO, spol. s r.o.
FOUCZECH energy saving 

systems s.r.o. 
ESBE s.r.o.
Espresso Professional s.r.o.
Espresso s.r.o.
ESSENS EUROPE SE 
EUJUICERS. COM s.r.o.
EUROFIT Prosperity s.r.o.
EUROGREEN CZ s.r.o.
Euromedia Group, k.s.
EUROPART CZ s.r.o.
eurotop in s.r.o.
EUSDE s.r.o. v likvidaci
Eva Chmelařová - Chmelař
EXCELSO s.r.o.
EXIHAND, spol. s r.o.
EXPRO MOBIL s.r.o.
F. Karafiát, s.r.o.
FAIR PLAY TREND, a.s.
Favia s.r.o.
FILSON s.r.o.
FIRESI s.r.o.
FLADA s.r.o.
FLEX-Elektronářadí, s.r.o.
Flexfill s.r.o.
Fontana Watercoolers s.r.o.
FOR BABY, spol. s r.o.
FRANKE, s.r.o.
František Karafiát
František Kubera
Freudenberg Potřeby 

pro domácnost, k.s.
GAMYS s.r.o.
GARDIM s.r.o.
Garsys, s.r.o. 
GASTROEXIN s.r.o.
GASTROMANIA CZ s.r.o.
Geberit spol.s r.o.
GEOSUN s.r.o.
GHIBLI a.s.
GLOBAL ENTERPRISES LTD spol. s r.o.
Globus ČR, k.s.

Goatle s.r.o.
GOLDTIME a.s.
GRANZ KOLÍN s.r.o.
Green–Swan Pharmaceuticals CR a.s.
GRIF ČR s.r.o. 
GS Partners s.r.o.
GT Energy s.r.o.
GÜDE CZECH s.r.o.
GUTMANN kuchyňské spotřebiče s.r.o.
HERDUCA spol. s r.o.
h2m eMobility s.r.o.
HACO, spol. s r.o.
HAGAS servis s.r.o.
HAHN, s.r.o.
Haišman s.r.o. 
HAITECO CZ s.r.o.
HANDY PRAHA s.r.o.
Harmonie Rajhrad s.r.o.
HBP měřicí technika s.r.o.
HDL Automation s.r.o.
Health Products s.r.o.
HECHT MOTORS s.r.o.
HENKEL ČR, spol. s r.o.
Hikoki Power Tools Czech s.r.o.
Hisense Czech s.r.o.
HOFMANN BOHEMIA - partner 

gastronomie, s.r.o.
HÖGNER s.r.o.
Holek Production s.r.o.
Holek Trade s.r.o.
HOME FUTURE s.r.o. 
HOME INTERIER s.r.o.
Horácké kovodružstvo Třebíč
HP ELEKTRO-SERVIS s.r.o.
HP TRADING DOBŘÍŠ, s.r.o.
HP TRONIC  Zlín, spol. s r.o.
HR technik s.r.o.
HUDDY DIAMONDS s.r.o.
Husqvarna Česko s.r.o.
Hygge lighting s.r.o.
CHI Beauty s.r.o.
CHINAPARTNER.EU s.r.o.
Chladírenský servis Jedlička s.r.o.
IDEAL TRADE, spol. s r.o.
IGLOO Technika s.r.o.
IMPROMAT KLIMA spol. s r.o.
In-duro s.r.o.
Ing. Ivo Bauer
Ing. Lubor Nešpor
Ing. Tomáš Lochman
Ing.Regina Bergerová
INSTALAČNÍ MATERIÁL - 

HERMAN, s.r.o.
ISOTRA a.s.
ITALEST GROUP s.r.o.
IVT Tepelná čerpadla s.r.o.
IVT, s.r.o., organizační složka
J.M. Trade international s.r.o.
JABLUM Czech s.r.o.
JAKUB a.s.
Jan Bajer
Jan Kopelent
Jan Lička
Jan Mládek
Jana Kahánková, MADISON
Japa Foods s.r.o.
Jaroslav Cankař a syn ATMOS
Jaroslava Tichá
JB-software s.r.o.
JESY, spol. s r.o.
Jindřich Valenta - Concept 
Jiří Režný - ELEKTROSERVIS

SEZNAM ZAPOJENÝCH VÝROBCŮ 
LIST OF PRODUCERS INVOLVED
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Jitka Vašáková
JIVA-Jirák výroba velkokuchyňského

zařízení, spol. s r.o.
Johnson Controls Building 

Solutions, spol. s r.o.
JORK, spol. s r.o.
Josef Kalous - IMEX
Jungheinrich (ČR) s.r.o.
JURA Czech s.r.o.
K+B Progres, a.s.
K24 International s.r.o.
KADEN - VODOMĚRY, s.r.o.
KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.
KAISER COMPANY s.r.o.
Kamil VARGA
Karel Čížek
Karma Český Brod a.s.
Kaufland Česká republika v.o.s.
KAXL s.r.o.
Kili, s.r.o.
KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o.
KL - TRADE, s.r.o.
KLIMA - CLASSIC s.r.o.
KLIMA RAPID, spol. s r.o.
Köder s.r.o.
KolKol 1 3 5, s.r.o. 
KOLMEK SPOL. s r.o.
KONCEPT EKOTECH s.r.o.
KONOTÉKA s.r.o.
KONZOLE a HRY, s.r.o.
Koopman International Prague s.r.o.
KOPR POOL s.r.o.
KOPŘIVA PRAHA s.r.o.
KOVIAN s.r.o.
KRÄNZLE, spol. s r.o.
KVART - CZ, s.r.o.
L´OREAL Česká republika s.r.o.
LADA šicí stroje, s.r.o.
Lamanti Czech s.r.o. 
LASER CUT s.r.o.
LEIFHEIT CZ a.s.
LEMA clear s.r.o.
LEROS, s.r.o.
Lersen CZ s.r.o.
Leszek Zelený
LEVIOR s.r.o.
LIFEsport, s.r.o. 
LORD Hausgeräte Distribution s.r.o.
Lorex s.r.o.
Maděra a Šípek, spol. s r.o.
MANI, spol. s r.o.
Manta PLUS, spol. s r.o.
Mapa Spontex CE s.r.o. 
MARCCRAB GASTRO CB s.r.o.
MarexTrade s.r.o.
MARK DISTRI, spol. s r.o.
Markéta Klubalová
MARO s. r. o., obchod a projekce
Martina Grošupová
Mary Kay (Czech Republic), s.r.o.
MASO - PROFIT, spol. s r.o.
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
MAVA spol. s r.o.
Mc TREE a.s.
MedHelp s.r.o.
Mechanik, spol. s r.o.
Melitta ČR s.r.o.
Merida Hradec Králové, s.r.o.
MERKUR CASINO a.s.
MESTRA HOUSE, s.r.o.
Metabo s.r.o.
Michal Roškot - Flex
Michal Tvrdík
Miloš Cmíral
Miloš Hakl
Miloš Mulač
Mipam bio s.r.o.
MMP METAL s.r.o
Mobi Trade plus s.r.o.

MODOM s.r.o.
MONACO int. s.r.o.
MORA MORAVIA, s.r.o.
MOTeC spol. s r.o.
MOTOR JIKOV GREEN a.s.
MSO Trade a.s.
MTD Products Czech spol. s r.o. 
MUSIL gastro spol. s r.o.
Naarden International s.r.o.
NaniNails s.r.o.
NAREX s.r.o.
NEOX GROUP spol. s r.o.
NEST, spol. s r.o.
Nestlé Česko, s.r.o.
NEUBING, s.r.o.
NEW PRESENCE JEWELS s.r.o.
NEWAG, spol. s r.o.
NEZA Pelhřimov, spol. s r.o.
Nicoll Česká republika, s.r.o.
Nilfisk s.r.o. 
Nobilis Tilia s.r.o. 
NOI concept s.r.o.
NOKO, spol.  s.r.o.
NORD LINE,spol. s r.o.
NORMA, k.s.
NORTH SHOP, s.r.o.
O2 IT Services s.r.o. 
OK business, s.r.o.
OMEGA Colt s.r.o.
OMICRON - svářecí stroje s.r.o.
OMNITECH spol. s r.o.
ONDRÁŠEK INK - JET SYSTEM 

spol. s r.o.
OPOP spol. s r. o.
Orbico s.r.o. 
ORESI s.r.o.
ORIFLAME CZECH REPUBLIC 

spol. s r.o.
OTT KLIMA, s.r.o.
OTTO INVEST s.r.o.
PackWay s.r.o.
PALAS import s.r.o.
Pavel Kydlíček
PAVIN CAFFE CZ s.r.o. 
PEACOCK BATTERIES s.r.o. 
PERLACASA s.r.o.
Petr Krábek
Petr Kubíček
Petr Vašák Panter
Petrojet Trade s.r.o.
PLASTIMEX Prostějov, spol. s r.o.
PONAST spol. s r. o.
Potten & Pannen - Staněk group, 

spol. s r.o.
POWER-TOOLS s.r.o.
PRAGOPOLAIR s.r.o.
Praha Music Center Spol. s r.o.
PREMO s.r.o.
PRIMAVERA ANDORRANA s.r.o.
Procter & Gamble Czech Republic 

s.r.o.
ProCzech s.r.o.
Professional DUTY, s.r.o.
Promtinvest spol. s r.o.
PROPULS SOLAR s.r.o.
Ptáček - velkoobchod, a.s.
PULS - PRAHA, s.r.o.
PZP HEATING a.s.
R spol. s r.o.
R.A.B. Veneto s.r.o. 
Radek Müller
Radek Svoboda
Ravensburger CEE s.r.o.
REFAX plast s.r.o.
Reg- Pharm, s.r.o. 
REGA BRNO, spol. s r.o.
REHAU, s.r.o.
REKLAMA CENTRUM spol. s r.o.
Rekuvent s.r.o.

REMOSKA s.r.o.
REPRE s.r.o.  
Retap, spol. s r.o.
R-FIN s.r.o.
RIHO CZ, a.s.
Richard Karafiát - GASTRO
Richter + Frenzel s.r.o.
RNDr. Drahoslav Dočkal - VEA
ROB k.s., společnost pro výrobu 

a prodej strojního zařízení
Robert Bosch odbytová s.r.o.  
Robimaus s.r.o.
ROBUR, s.r.o.
Roman Volák
RPR - Wterm s.r.o.
RRH Appliances Czech Republic s.r.o.
Rudolf Koller spol.s r.o.
Rukona spol. s r.o.
Řídící systémy, spol. s r.o.
S.C. Johnson s.r.o.
SALEMAX s.r.o.
Salon Professional, s.r.o. 
Sana Products s.r.o.
SatoshiLabs s.r.o. 
SC Johnson Europe Sarl
SCAME-CZ, s.r.o.
SCANBIS TRADE s.r.o.
Sconto Nábytek, s.r.o.
SEDLÁK INTERIER s.r.o.
SEVKO PLUS, s.r.o.
SEZAM spol. s r.o.
SFS Group CZ s.r.o.
Schindler, spol. s r.o.
SICK spol. s r.o.
Silvero s.r.o.
SINCLAIR Global Group s.r.o.
SINOP CB a.s.
SLOKOV kovo a.s.
Slovák Jaroslav
SMARTOMAT s.r.o.
SNOW-HOW ČR s.r.o.
SOKRA, s.r.o.
SOMFY, spol. s r.o. 
Soňa Budilová
Soňa Moupicová
SONYTRON s.r.o.
SPIKA.L s.r.o.
Spotřebiče s.r.o.
SPRINT spol. s r.o.
Stanislav Kotlár
Stanley Black & Decker Czech 

Republic  s.r.o.
STASAN s.r.o.
STAVIBET s.r.o. 
STEEN QOS s.r.o.
STEINEL Technik s.r.o.
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
STRIMA CZECH s.r.o.
Studio Moderna s.r.o.
Sun City s.r.o.
Sunexclean s.r.o.
Svatomír Begeni - Sokra
SVĚT KÁVOVARŮ s.r.o. 
Swardman, s.r.o.
Swarovski Bohemia spol. s r.o.
ŠIMEK proficentrum s.r.o.
Tauer Group a.s. 
TEDi obchodní s.r.o.
Techtronic Industries Czech s.r.o.
Techtronic Industries Eastern 

Europe spólka z ograniczona   
odpowiedzialnošcia

Teka - CZ s.r.o.
Telemeter Electronic s.r.o.
Telenákup Česká republika, s.r.o.
Tepelná čerpadla MACH, s.r.o.
TERAsport-Müller s.r.o.
TERMO KOMFORT, s.r.o.
Tesco Stores ČR a.s.

TESCOMA s.r.o.
TESORT, spol. s r.o.
TEXCENTRUM, spol. s r.o.
THERMAL TREND spol. s r.o.
Thermona, spol. s r.o.
TIBEX s.r.o.
TIPGAS s.r.o. 
TITAN spol. s r.o.
TKF, spol. s r.o.
TL GROUP CZ s.r.o. 
Tomáš Vachník
TOMILEDO s.r.o.
Tooltechnic Systems CZ, s.r.o.
TOP ROBOTICS s.r.o.
Tousek spol. s r.o. 
Trade Concept s.r.o.
Traminal s.r.o.
Transport Credit s.r.o.
TREVOS, a.s.
TS, s.r.o.
TULIPÁN, spol. s r.o.
TYP SERVIS s.r.o. 
ULTRAZVUK, s.r.o.
UNILEVER ČR, spol. s r.o.
UNIS COOL, s.r.o.
UNIVENT CZ s.r.o. 
UNIVEX CZ , v.o.s.
ÚSOVSKO FOOD a.s.
UZIN s.r.o.
VINIS, s.r.o.
VÁGNER POOL s.r.o.
Vaillant Group Czech s.r.o.
VARES Mnichovice a.s.
VARGA s.r.o.
VARI, a.s.
VARTA Consumer Czech spol. s r.o. 
Vaše DEDRA, s.r.o.
VČAS s.r.o.
VECTOR INTERNATIONAL spol. s r.o.
VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o.
VETRA International s.r.o.
VETRO-PLUS a.s.
Victoria Diamond s.r.o.
VIKTORIAPLAY, a.s.
Vision Solution Engineering s.r.o.
VisionQ.cz s.r.o.
Vitakraft CHOVEX s.r.o.
VIVANTIS a.s.
Vladan Ludvig
Vladimír Pachta
VOR spol. s r.o.
VORÁČEK s.r.o.
VORWERK CS k.s.
V-systém elektro s.r.o.
W.A.T.C.H. CZ, s.r.o.
Wacker Neuson s.r.o.
WAGO-Elektro spol. s r.o. 
WATERGATE s.r.o.
WAVELIT s.r.o. 
Weber-Stephen CZ&SK spol. s r.o.
Welding progress s.r.o.
WELT SERVIS spol. s r.o.
WILO CS, s.r.o.
XENKO TRIPLE s.r.o.
XLCZ Nábytek s.r.o.
YES computers s.r.o.
Yokogawa Czech Republic s.r.o.
YOKOGAWA GesmbH, 

organizační složka
YOO TOYS s.r.o. 
YPSILON PLUS s.r.o.
Zdeněk Kopr
Zdeněk Vít-VITA LONGA
Zdeněk Vorlický - STAVEBNÍ STROJE
Zdeňka Mrázková
Zoetis Česká republika, s.r.o.
Zuzana SMRČKOVÁ

SEZNAM ZAPOJENÝCH VÝROBCŮ 
LIST OF PRODUCERS INVOLVED
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ELEKTROWIN a.s.
Michelská 300/60

140 00 Praha 4
info@elektrowin.cz 
www.elektrowin.cz


