
 

Závazné podmínky  

pro registrované poslední prodejce/servisy 
 

 
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 elektrospotřebičů za níže 
stanovených podmínek. 

2. Kolektivní systém 

ELEKTROWIN a. s. je provozovatelem kolektivního systému pro zpětný odběr elektrozařízení. Kolektivní 
systém je zapsán v Seznamu výrobců na Ministerstvu životního prostředí pod evidenčním číslem 
KH001/05 – ECZ.  
Kolektivní systém zajišťuje pro výrobce domácích elektrospotřebičů, plnění jejich zákonných povinností 
spojených se zpětným odběrem elektrozařízení a recyklací elektroodpadů. 
 
Cílem společnosti ELEKTROWIN a.s. je: 

a) umožnit spotřebitelům v dostupné vzdálenosti odložit elektrozařízení, které má zájem odložit 
ke zpětnému odběru; 

b) chránit lidské zdraví a omezit negativní dopady na životní prostředí, protože mnohá 
elektrozařízení obsahují látky, které mohou být pro lidské zdraví nebo životní prostředí 
škodlivé nebo nebezpečné  

 

3. Partner registrovaný v kolektivním systému ELEKTROWIN a.s. 

Kolektivní systém ELEKTROWIN a. s. realizuje plnění povinností výrobců mimo jiné i prostřednictvím 
prodejců, v jejichž provozovnách mohou spotřebitelé odevzdat ke zpětnému odběru použité 
elektrozařízení při nákupu nového, nebo servisů, kde spotřebitelé zanechají neopravitelná 
elektrozařízení nebo ta, u kterých již nemají zájem na jejich opravě. Poslední prodejce je podle zákona 
definován v §37g písm. o) jako „právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která bez 
ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, dodává v rámci své 
podnikatelské činnosti elektrozařízení konečnému uživateli“. 

Na základě registrace partnera v kolektivním systému ELEKTROWIN a.s. je realizován zpětný odběr 
elektrozařízení od spotřebitelů, a to dvěma možnými způsoby: 

A) Předání zpětně odebraných elektrospotřebičů na místa zpětného odběru zveřejněné na  
       www.elektrowin.cz v sekci seznam míst zpětného odběru. 

B) Předání zpětně odebraných elektrospotřebičů přímo z provozovny partnera smluvnímu dopravci  
     kolektivního systému. 

  

http://www.elektrowin.cz/


 

 

3.1. Přehled povinností stanovených zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů posledním prodejcům: 

Povinnost Odkaz na 

příslušný 

paragraf 

Způsob řešení v KS ELEKTROWIN a.s. 

1. Ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrozařízení nepocházející od výrobce, který je zapsán v 

Seznamu podle § 37i, nebo je místo něj v Seznamu zapsán jeho pověřený zástupce, nese odpovědnost výrobce za 

plnění jeho povinností stanovených v tomto dílu zákona. 

§ 37j, odst. 3 a) neodebírat od dodavatelů elektrozařízení od 

výrobců nezapsaných v seznamu 

b) zapsat se do seznamu (individuálně nebo 

přenesením povinností na kolektivní systém)  

a plnit povinnosti za výrobce 

2.     Uvádí-li výrobce, ve smyslu ustanovení § 37n, odst. 4) nebo §37o, odst. 2, náklady odděleně, je takto povinen  

        je uvádět každý prodávající při prodeji v rámci své podnikatelské činnosti. 

§37n odst. 4, 

37o odst. 2 

Využít jeden z příkladů uvádění příspěvku uvedený 

na www.elektrowin.cz v sekci “poslední prodejci, 

servisy/zákonné povinnosti” 

3. Výrobce musí prostřednictvím posledního prodejce informovat spotřebitele o: 

a. způsobu provedení zpětného odběru těchto použitých výrobků 

§ 38, odst. 4 Informační materiály připravuje Elektrowin společně 

pro všechny výrobce, zaregistrováním jste zařazeni 

do distribuční sítě a tyto materiály budete průběžně 

dostávat. 

 

b. požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale aby 

byla odkládána na místa k tomu určená nebo v místech zpětného odběru,  

 

c. jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu,   

d. možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na 

lidské zdraví.  

e. významu grafického symbolu podle § 37k odst. 2 pro označování elektrozařízení pro účely zpětného 

odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpad. 

 

4. Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat 

končeného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen 

tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od konečného uživatele, po celou 

provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží. Poslední 

prodejce je při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, prostřednictvím prostředků 

komunikace na dálku povinen písemně informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru. 

§38, odst. 5 Doporučujeme umístit na viditelném místě v prodejně 

adresu nejbližšího místa zpětného odběru nebo 

sběrného dvora v rozsahu dle bodu 7. ELEKTROWIN 

a.s. nabízí jednotnou infosamolepku s možností 

doplnění požadované informace. V případě 

internetového prodeje umístit povinné informace na 

webové stránky, ke každému prodávanému 

elektrozařízení dát např. odkaz na tyto informace. 

http://www.elektrowin.cz/


 

 

  

5. Poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech zajistí, aby konečný uživatel měl možnost  

a) při nákupu elektrozařízení bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo 

dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a 

použití, 

b) odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru použité elektrozařízení, u něhož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 

25 cm, bez ohledu na výrobní značku a bez vázání na nákup zboží, v místě prodeje nového elektrozařízení nebo v 

jeho bezprostřední blízkosti po celou provozní dobu, jestliže velikost prodejní plochy určené k prodeji 

elektrozařízení je alespoň 400 m2. 

§ 37k, odst. 4 Využití nabízených forem spolupráce: 

Registrace v našem systému a vytvořit místo 

zpětného odběru a buď objednávat odvoz a získávat 

odměnu, nebo využít karty účastníka kolektivního 

systému a bezplatně odevzdávat na veřejné místo 

zpětného odběru. 

6. Zbavit se elektrozařízení pocházejícího z domácností nebo elektroodpadu smí jeho držitel (končený uživatel - občan, 

spotřebitel; v případě převzetí od nich prodejcem, pak se stává držitelem prodejce) jen jeho předáním zpracovateli 

podle § 37l nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru. Konečný uživatel se smí zbavit elektrozařízení 

pocházejícího z domácností také jeho předáním poslednímu prodejci podle předchozího bodu. Zpětně odebraná 

elektrozařízení a odděleně sebraný elektroodpad musí být předány pouze zpracovateli podle § 37l, není-li 

elektrozařízení jako celek opětovně použito. Tím není dotčena možnost předání zpětně odebraného elektrozařízení 

posledním prodejcem na místo zpětného odběru. Jiné osoby než zpracovatelé podle § 37l, provozovatelé míst 

zpětného odběru nebo odděleného sběru a poslední prodejci podle odstavce 4 nejsou oprávněny elektrozařízení 

pocházející z domácností a elektroodpad převzít. 

37k, odst. 5 Registrovaný prodejce je zároveň neveřejným místem 

zpětného odběru, přeprava spotřebičů ke 

zpracovateli je na naše náklady. Nabízené řešení 

zahrnuje i možnost předání na veřejné místo 

zpětného odběru na základě karty účastníka. 

Prodejce je povinen veškeré převzaté spotřebiče 

skupin podle této registrace předat výhradně do 

systému zpětného odběru! 

       6. Informace o způsobu zajištění zpětného odběru, kterou předává končenému uživateli, musí minimálně  

               obsahovat: 

                      a. název, adresu a telefonní spojení místa zpětného odběru, 

                      b. druhy zpětně odebíraných výrobků, 

                      c. provozní dobu zpětného odběru, 

                      d. upozornění na bezplatnost zpětného odběru. 

§38, odst. 7,  

vyhláška  

č. 237/2002 Sb. 

§ 3, odst. 2 

Viz bod 4. 

ELEKTROWIN a.s. průběžně doplňuje na webových 

stránkách seznam míst zpětného odběru 

 

7.   V případě provádění zpětného odběru přímo v provozovně posledního prodejce musí být místo zpětného odběru 

použitých elektrozařízení zřetelně označeno nápisem „Místo zpětného odběru použitých výrobků“, přičemž slova 

„použitých výrobků“ mohou být nahrazena názvem výrobku, který se na tomto místě odebírá. Toto označení musí 

být čitelné z míst přístupných pro spotřebitele. 

Vyhláška  

č. 237/2002 Sb. 

§ 3, odst. 3 

V případě uzavření smlouvy na vytvoření veřejně 

přístupného místa zpětného odběru dodává tuto 

informační tabuli, nebo samolepku ELEKTROWIN a.s. 



 

 

4. Zpětný odběr 

Způsob provedení zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu, jejich přeprava a 
předání zpracovateli nesmí ztížit opětovné použití nebo materiálové využití elektrozařízení nebo jejich 
komponentů, nebo materiálové využití elektroodpadu. Do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo 
elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění.  

Zpětný odběr použitého výrobku lze odmítnout v případě, že použitý výrobek z důvodu kontaminace ohrožuje 
zdraví osob, které zpětný odběr provádějí. 

Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění. 

5. Seznam zpětně odebíraných elektrozařízení 

Zpětně odebraná elektrozařízení se na místech zpětného odběru dělí do tří sběrných  
a logistických skupin: 

a. chlazení 

b. velké spotřebiče 

c. bag (ostatní spotřebiče1 - zařízení skupiny 1, 2 a 6 s rozměry menšími než 49x80x50 cm)  

 

sběrné boxy na světelné zdroje (umístěné ve vybraných prodejnách) 

TV monitory, klávesnice, dálkové ovladače, drobné komponenty k počítačům (jen na 
vybraných prodejnách) 

 

ad a) Do logistické skupiny chlazení patří: 

velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní velká zařízení 
používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační zařízení s obsahem regulovaných 
látek (tedy ještě nenarušených a neodsátých např. servisním technikem) s výjimkou splitových 
jednotek 

ad b) Do logistické skupiny velké spotřebiče (skupiny 1, 2 a 6, s rozměry většími než 40x80x50 
cm) patří: 

pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, ostatní velká zařízení pro používaná k vaření a 
jinému zpracování potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velká zařízení pro vytápění 
místností, lůžek a sedacího nábytku, elektrické ventilátory, ostatní ventilační a odsávací zařízení, 
ostatní velké spotřebiče z domácnosti výše neuvedené, vrtačky, pily, zařízení pro soustružení, 
frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo 
podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování 
nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování 

                                                
1 Pokud nejsou ostatní spotřebiče umístěny v bagu, tzn. že jsou volně ložené, prodejce nemá nárok na získání bonusu ani 
odměny 



 

 

nebo podobné použití, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných 
látek jinými způsoby, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, ostatní elektrické nástroje 

 

ad c) Do logistické skupiny bag patří níže vyjmenované ostatní spotřebiče (skupiny 1, 2 a 6, s 
rozměry menšími než 40x80x50 cm): 

mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení 
používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, 
mandlování a další péči o oděvy, topinkovače, fritovací hrnce, spotřebiče pro masáže nebo jinou péči o 
tělo, váhy, vrtačky, pily, zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, 
vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších 
materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, 
šroubů nebo pro podobné účely, nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení pro 
postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje pro 
sečení nebo jiné zahradnické činnosti, ostatní elektrické a elektronické nástroje z domácnosti výše 
neuvedené, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože, 
spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, hodiny, budíky a zařízení pro účely 
měření, indikace nebo registrace času, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené 

 

Do zpětného odběru patří pouze výše uvedená elektrozařízení, jiná elektrozařízení nebo jiné složky 
nebudou kolektivním systémem přijaty.  
 
 

6. Rozlišení elektrozařízení patřících do zpětného odběru 

Kolektivní systém přebírá odpovědnost za zpětný odběr historických elektrozařízení (elektrozařízení bez níže 
uvedeného označení a bez ohledu na značku). U nových elektrozařízení si ELEKTROWIN a.s. vyhrazuje právo 
přebírat elektrozařízení výhradně značek výrobců zapojených do kolektivního systému ELEKTROWIN a.s. V 
případě, že přistoupí k takovému opatření, budou tyto značky uvedeny na webových stránkách 
www.elektrowin.cz. 

 

Označení nových elektrozařízení: 

 
 

nebo    8/05 nebo      jakékoliv datum po 13. 8. 2005 
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7. Formy spolupráce 

Jako registrovaný partner, můžete využít jednu z možných forem předání zpětně odebraného elektrozařízení. 
Po zaregistrování vaší provozovny obdržíte potvrzení o registraci vaší provozovny v kolektivním systému 
ELEKTROWIN a.s. a účastnickou kartu. 

Varianta A: 
Předání zpětně odebraných spotřebičů na místo zpětného odběru zveřejněné na www.elektrowin.cz 
na základě karty partnera  

Odebráním elektrozařízení od spotřebitele se partner stává jeho držitelem a jeho povinností je odevzdat ho na 
místo zpětného odběru. Pro bezplatné odevzdání na veřejné místo zpětného odběru slouží „karta partnera - 
účastnická karta“ (náhled karty je uveden v příloze č. 1 těchto závazných podmínek) 

Po předložení účastnické karty na místě zpětného odběru může partner odevzdat jednorázově max. 5 ks 
velkých elektrozařízení (včetně chlazení) (5.a) a 5. b)), a/nebo 25 ks ostatních spotřebičů2 (5. c)). 

Nejbližší místo zpětného odběru zjistíte na webových stránkách www.elektrowin.cz v sekci seznam míst 
zpětného odběru. 

Účastnická karta bude zaslána partnerovi kolektivním systém v nejbližší možné době. 
 

!Na místě zpětného odběru se musíte prokázat kartou účastníka! 
 
 

Varianta B: 
Předání zpětně odebraného elektrozařízení přímo z provozovny partnera smluvnímu dopravci kolektivního 
systému  

Při nasbírání minimálně 5 ks velkých domácích elektrozařízení a/nebo 5 kusů chladniček a/nebo 35 ks malých 
spotřebičů a/nebo 3 ks bagů je partner oprávněn objednat si svoz spotřebičů přímo z provozovny. Partner, 
který má od nás poskytnuté boxy na sběr světelných zdrojů, má nárok přidat k výše uvedeným položkám, 
libovolný počet naplněných kartónových krabic na úsporné zářivky do 60 cm, kruhové zářivky a veškeré výbojky 

Objednávku svozu je možné provést: 

a) faxem na tel. č.: 241 091 834 (objednávkový formulář najdete ke stažení na našich webových stránkách 
www.elektrowin.cz, jeho vzor je v příloze č. 2 těchto závazných podmínek), 

b) emailem na: sber@elektrowin.cz, 

c) prostřednictvím přístupu do informačního systému umístěného na adrese www.elektrowin.cz 
(přístupové heslo Vám bude zasláno spolu s kartou partnera a manuálem pro objednávání odvozu 
prostřednictvím informačního systému). 

  
Partner je povinen při předávání spotřebičů dopravci poskytnout plnou součinnost s nakládkou spotřebičů. 
Spotřebiče musí být pro přepravu připraveny na místě dostupném přepravnímu vozidlu. 

                                                
2 V případě, že nejsou ostatní spotřebiče umístěny v bagu, tzn. že jsou volně ložené. 

http://www.elektrowin.cz/
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Při předávání zpětně odebraných elektrozařízení dopravci je dopravce povinen vyplnit do svozového listu 
celkový počet předávaných elektrozařízení a partner je povinen tento svozový list přepravci potvrdit svým 
podpisem a razítkem. Pokud nebude tento údaj řádně vyplněn a potvrzen, není možné uplatňovat nárok na 
příspěvek dle odstavce 7. těchto závazných podmínek. Dopravce není povinen převzít větší počet kusů zpětně 
odebraných elektrozařízení, než kolik bylo partnerem objednáno. 

Potvrzený svozový list slouží jako podklad ke kontrole a předkládá se pouze provozovateli kolektivního systému, 
nebo kontrolním orgánům jako doklad o plnění povinnosti stanovené prodejci zákonem o odpadech § 37k, 
odst. 4. Údaje o počtu kusů elektrozařízení předaných a potvrzených dopravcem do svozového listu slouží také 
ke kontrole fakturace příspěvků dle odst. 7. 

Partner jako neveřejné místo zpětného odběru musí zajistit řádnou evidenci svozových listů a jejich archivaci 
po dobu minimálně 5 let od data jejich vystavení. 

Dopravce má právo vizuálně zkontrolovat přebírané elektrozařízení a v případě, kdy bude kontejner nebo 
volně uložené elektrozařízení obsahovat výrobky které do zpětného odběru nepatří (viz bod 5), je oprávněn 
je z přepravy vyjmout a nepřevzít. 

 
8. Příspěvek partnerům 

Registrovaným partnerům bude vypláceno čtvrtletní plnění (čtvrtletní odměna) za nashromážděné a předané 
spotřebiče, a to jen v případě předání zpětně odebraného elektrozařízení přímo z prodejny kolektivnímu 
systému prostřednictvím smluvního dopravce (pouze varianta 6. B).  

8.1. Registrovaný partner nárok na vyplacení čtvrtletního plnění (čtvrtletní odměny) za každý shromážděný a 
předaný velký spotřebič, chlazení a bag ve výši uvedené v příloze č. 3, a to čtvrtletně na základě počtu 
shromážděných kusů předaných dopravci a potvrzených do svozového listu a následně potom i dopravcem do 
informačního systému RECOS®. Odměnu podle tohoto bodu za předané spotřebiče vyúčtuje partner čtvrtletně, 
a to na základě vystaveného fakturačního podkladu od společnosti ELEKTROWIN a.s. Faktura (daňový doklad) 
musí být registrovaným partnerem vystavena nejpozději do 15 dní po doručení fakturačního podkladu 
provozovatelem kolektivního systému, a to se splatností 30 dní od doručení.  

 

ELEKTROWIN a.s. si vyhrazuje právo, v případě potřeby měnit výši čtvrtletní odměny. Aktuální sazba 
čtvrtletní odměny je uvedena na stránkách www.elektrowin.cz  

Úplný seznam spotřebičů, za které bude vyplácena čtvrtletní odměna je uveden v příloze č. 4. 

 

9. Ostatní 

Jakékoliv změny (změna Vaší adresy, změna tel. čísla, změna předávání spotřebičů - bod 6.A., 6.B. - apod.), 
oznamte prostřednictvím webových stránek http://www.elektrowin.cz/faq/registracni-formulare/pro-
prodejce.html  nebo sdělte písemně na e-mail sber@elektrowin.cz, nebo na faxové číslo 241 091 834, nebo 
poštou na adresu: ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4. 

Podpisem dotazníku pro registraci poslední prodejce potvrzuje souhlas s těmito závaznými podmínkami a 
zavazuje se k jejich dodržování. 
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10. 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:  

Vzor karty účastníka systému 

Příloha č. 2:  

Objednávkový formulář 

Příloha č. 3:  

Aktuální výše čtvrtletní odměny 

Příloha č. 4: 

Seznam spotřebičů, za které bude vyplácen bonus 


