
STEJNOPIS č iy

Smlouva č. SML/2010/1640/OŽPAD 
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

uzavřená podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném zněni 
(dále jen „obchodní zákoník") a § 38 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, v platném zněni (dále jen „zákon o odpadech") a v souladu 
s 3. usnesením RMČ Praha 4 ze dne 8.12.2010 č. 3NR- 56/2010 mezi:

1. ELEKTROWIN a.s.
se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ; 140 00 
zastoupená Ing. Romanem Tvrzníkem, generálním ředitelem 
IČ: 272 57 843

(dále jen ELEKTROWIN a.s. nebo provozovatel kolektivního systému) 
na jedné smluvní straně

Městská část Praha 4
se sídlem Táborská 350, 140 45 Praha 4
zastoupená; Ing. Pavlem Horálkem, starostou městské části Praha 4
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: Lanny Dudra, pověřený vedením odboru
životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 4
IČ: 00063584

(dále jen městská část nebo m/sřo zpětného odběru) 
na druhé smluvní straně

Preambule
ELEKTROWIN a.s je provozovatelem kolektivního systému, zapsaný v Seznamu výrobců 
vedeném Ministerstvem životního prostředí s evidenčním číslem KH001/05-ECZ, 
zajišťujícího v souladu s ustanovením § 37h odst. 1, písm. c) a § 37n odst. 3 zákona 
o odpadech pro výrobce definované v § 37g, písm. e) zákona o odpadech, kteří jsou 
účastníky kolektivního systému, společné plnění jejich povinností pro zpětný odběr, 
oddělený sběr, zpracováni, využití a odstraněni elektrozařízení a elektroodpadu, 
stanovených v dílu 8 zákona o odpadech, a to pro skupinu elektrozařízení 1., 2, a 6., tj. 
velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje.
Městská část je vlastníkem sběrného místa/sběrných míst uvedeného/uvedených 
v příloze č. 1 této smlouvy.



tl.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění zpětného odběru elektrozařízení skupiny 1.. 2. a 6., tj. 
velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje na sběrném dvoře městské části. Zpětný 
odběr elektrozařízení podle této smlouvy se vztahuje na elektrozařízení pocházející 
z domácností, a to na elektrozařízení, které bylo uvedeno na trh před datem 13. 8. 2005, bez 
ohledu na jeho značku, u elektrozařízení, které bylo uvedeno na trh po datu 13. 8. 2005 jen 
na značky zveřejněné na webových stránkách provozovatele kolektivního systému a 
v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen zpětný odběr elektrozařízení).

Práva a povinnosti městské části
Městská část se tímto zavazuje:

a) vytvořit místo zpětného odběru elektrozařízení a zajistit jeho provozování na 
sběrném dvoře uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, a to v souladu s příslušnými 
platnými právními předpisy a touto smlouvou,

b) je-li provozovatelem sběrného místa jiná osoba než městská část, je městská část 
povinna smluvně zavázat provozovatele tohoto sběrného místa k plnění všech 
povinností podle této smlouvy, vztahujících se k provozování mista zpětného 
odběru elektrozařízení,

c) zajistit viditelné označeni sběrného dvora, uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, 
informační tabulí s označením „Místo zpětného odběru elektrozařízení skupiny 
elektrozařízení 1., 2. a 6.“ Informační tabuli zajistí na své náklady provozovatel 
kolektivního systému,

d) vymezit pro sběrné a logistické skupiny chlazení a velké spotřebiče dvě plochy 
v rozsahu potřebném pro zajištění zpětného odběru a umístit pro sběrnou skupinu 
malé spotřebiče sběrný prostředek o objemu cca 2 m^ a tyto užívat jen k určenému 
účelu v souladu s předmětem této smlouvy. Zajistit tříděni a zařazováni zpětně 
odebraného elektrozařízení způsobem podle metodiky, uvedené v příloze č. 2, této 
smlouvy,

e) zajistit, aby místo zpětného odběru splňovalo technické a bezpečnostní požadavky, 
stanovené prováděcími právními předpisy k zákonu o odpadech pro odběr a 
skladování elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek (viz čl. V. odst. 1. této 
smlouvy),

f) zajistit, aby způsob provedeni zpětného odběru elektrozařízení, jeho uskladnění a
následné předání přepravci neztížilo opětovné použití nebo materiálové využiti 
elektrozařízení nebo jejich komponentů,

g) zabezpečit objekt místa zpětného odběru tak, aby zpětně odebrané elektrozařízení 
bylo chráněno před poškozením, zničením nebo zcizením,

h) elektrozařízení, uvedená na trh před 13. 8. 2005, odebírat bez ohledu na jejich 
značku,

i) elektrozařízení, uvedená na trh po 13. 8. 2005, odebírat jen pokud se jedná o značky
zveřejněné na webových stránkách provozovatele kolektivního systému, a u těchto 
elektrozařízení vést evidenci o jejich zpětném odběru podle jednotlivých značek,

j) elektrozařízení, která jsou předmětem zpětného odběru podle této smlouvy, 
odebírat od občanů (spotřebitelů) bezplatně,

k) při odběru elektrozařízení od servisu a prodejců, odebírat bezplatně elektrozařízení 
jen od těch servisů a prodejců, kteří se prokáží kartou účastníka kolektivního 
systému provozovaného společnosti ELEKTROWIN a. s., vzor karty účastníka 
tohoto kolektivního systému je uveden v příloze č. 2, této smlouvy,

l) zajistit odvoz zpětně odebraného elektrozařízení při naplněni kapacity mista 
zpětného odběru v souladu s metodikou, uvedenou v příloze č. 2, této smlouvy, a to 
včasným objednáním jeho přepravy u provozovatele kolektivního systému a 
poskytnutím potřebné součinnosti k provedení jeho nakládky a odvozu, včetně



umožnění vjezdu auta přepravce do objektu, v němž je místo zpětného odběru 
umístěno. Nakládka a odvoz zpětně odebraného elektrozařízení bude realizován 
vždy v provozní době místa zpětného odběru, pokud se smluvní strany nedohodnou 
v konkrétním případě jinak,

m) zajistit, aby při předání zpětně odebraného elektrozařízení přepravci byl vždy řádné 
vyplněn a potvrzen dodací list, a to způsobem a postupem podle metodiky uvedené 
v příloze č. 2 této smlouvy. Dodací list je podkladem pro fakturaci (viz čl. VI. odst. 4 
této smlouvy),

n) zajistit, aby zpětně odebraná elektrozařízení byla předávána vždy pouze přepravci, 
který zajišťuje pro provozovatele kolektivního systému jeho přepravu z místa 
zpětného odběru určenému zpracovateli,

o) zajistit řádnou evidenci vystavených dodacích listů a jejich archivaci po dobu 
minimálně 5 let od data jejich vystavení,

p) umožnit provozovateli kolektivního systému provedeni kontroly podle čl. VII. odst. 1 
této smlouvy a poskytnout mu k tomu řádnou a včasnou součinnost; zajistit řádné a 
včasné odstranění nedostatků, zjištěných kontrolou, a zaplatit provozovateli 
kolektivního systému smluvní pokutu vyúčtovanou v souladu s čl. VII. odst. 2, této 
smlouvy,

q) sdělit provozovateli kolektivního systému do čtrnácti dní od podpisu této smlouvy 
identifikační údaje sběrného dvora, kde je umístěno místo zpětného odběru podle 
této smlouvy, a tyto údaje aktualizovat.

Městská část má právo:
a) přenést plněni svých povinnosti podle této smlouvy na třetí osobu, a to na 

provozovatele sběrného dvora, kde je nebo bude umístěno místo zpětného odběru 
podle této smlouvy. Využije-li městská část tohoto svého práva, je povinna o této 
skutečnosti bezodkladně informovat provozovatele kolektivního systému a sdělit mu 
identifikační údaje osoby, která provozuje nebo bude provozovat příslušný sběrný 
dvůr (zejména jeho obchodní firmu, sídlo, IČ, kontaktní osobu a místo). Přeneseni 
plnění povinnosti na provozovatele sběrného místa nezbavuje městskou část 
odpovědnosti za plněni jejich povinností podle této smlouvy, včetně odpovědnosti 
za škodu, která v důsledku neplnění jakéhokoli závazku městské části podle této 
smlouvy vznikne provozovateli kolektivního systému,

b) účtovat provozovateli kolektivního systému příspěvek na provozní náklady 
sběrného dvora podle čl. VI. této smlouvy,

c) žádat na provozovateli kolektivního systému sdělení přístupových kódů k přihlášení 
se do informační a evidenční databáze umístěné na internetovém portále 
www.elektrowin.cz za účelem využití tohoto způsobu komunikace pro plněni svých 
informačních povinností podle této smlouvy. Městská část se zavazuje uchovávat 
tyto přístupové kódy v tajnosti a neposkytnout je třetí osobě, vyjma provozovatele 
sběrného dvora, kterého zaváže k jejich utajeni. Při změně provozovatele sběrného 
dvora má městská část právo na změnu přístupových kódů.

IV.
Práva a povinnosti provozovatele kolektivního systému

Provozovatel kolektivního systému se tímto zavazuje:
a) dodat na své náklady na místo zpětného odběru elektrozařízení na sběrném dvoře, 

uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, informační tabuli s označením „Místo 
zpětného odběru elektrozařízení skupiny 1., 2. a 6.", a to do jednoho měsíce od 
podpisu této smlouvy,
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b) na základě oboustranné dohody dodat a umístit na své náklady na místo zpětného 
odběru elektrozařízení podle této smlouvy 1 wintejner o objemu do 40 m®.

c) dodat městské částí nebo městskou částí určenému provozovateli sběrného dvora 
metodiku s podrobným popisem postupu při zajišťování zpětného odběru 
elektrozařízení podle této smlouvy,

d) zajistit prostřednictvím určeného přepravce odvoz zpětně odebraného 
elektrozařízení, a to do nejpozději 7 pracovních dnů od obdržení objednávky 
městské části (provozovatele sběrného dvora),

e) uhradit městské části příspěvek na vytvořeni místa zpětného odběru a hradit 
městské části příspěvek na provozní náklady sběrného dvora ve výši a způsobem 
stanoveným v čl. VI. této smlouvy,

f) na vyžádáni městské části sdělit městské části přístupové kódy do informační a 
evidenční databáze umístěné na internetovém portále www.elektrowin.cz, a to do 
15 dnů.

Provozovatel kolektivního systému má právo;
a) provádět kontrolu plnění povinností městské části podie této smlouvy v souladu s čl. 

VII. odst. 1 této smlouvy,
b) jednostranně měnit a doplňovat přílohu č. 2 této smlouvy - metodiku podle aktuální 

potřeby praxe a vývoje legislativy; přílohu č.1 této smlouvy lze měnit či doplňovat 
jen na základě a v souladu s údaji, poskytnutými městskou částí.

Místo zpětného odběru
1. Sběrný dvůr jako místo zpětného odběru elektrozařízení skupiny 1., 2. a 6. musí být 

vybaveno tak, aby splňovalo technické a bezpečnostní požadavky, stanovené 
příslušnými právními předpisy pro sběrná místa sloužící i k odběru a skladování 
elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek.

2. Sběrný dvůr, který je místem zpětného odběru podle této smlouvy, musí být označen 
informační tabulí „Místo zpětného odběru elektrozařízení skupiny 1., 2. a 6.“ a vývěskou 
o provozní době mista zpětného odběru elektrozařízení s tím, že toto označení mista 
zpětného odběru a vyznačení jeho provozní doby musí být čitelné z veřejně přístupných 
míst.

3. Seznam sběrných míst, na nichž se zřizují místa zpětného odběru elektrozařízení podle 

této smlouvy, je uveden v příloze č.1 této smlouvy.

VI.
Úhrada nákladů zpětného odběru 

Platební podmínky
Provozovatel kolektivního systému uhradí městské části jednorázový příspěvek určený 
na náklady spojené s vytvořením místa zpětného odběru a související administrativou ve 
výši 1 680, 67 Kč bez DPH.
Provozovatel kolektivního systému hradí městské části náklady spojené s provozem 
místa zpětného odběru a související administrativou ve formě účelově vázaného 
příspěvku určeného na provozní náklady sběrného dvora ve výši 0,15 Kč bez DPH za 1 
kg zpětně odebraného elektrozařízení, předaného určenému přepravci v příslušném 
účtovaném období podle odst. 3 tohoto článku smlouvy. Provozovatel kolektivního 
systému dále hradí městské části bonus, který je určen na provozní náklady místa
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zpětného odběru, a to za podmínek a ve výši dle přílohy č. 3 k této smlouvě. Výše 
bonusu je určena výsledky zpětného odběru za příslušný kalendářní rok.

3. Příspěvek dle odst. 1 tohoto článku smlouvy vyúčtuje městská část provozovateli 
kolektivního systému do 30 dní od uzavření této smlouvy. Příspěvek podle odst. 2 tohoto 
článku smlouvy vyúčtovává městská část provozovateli kolektivního systému čtvrtletně, a 
to vždy do čtrnácti dní od skončení příslušného účtovaného kalendářního čtvrtletí. Bonus 
podle odst. 2 tohoto článku smlouvy vyúčtovává městská část provozovateli kolektivního 
systému jednou ročně, a to vždy do čtrnácti dní od ukončeni příslušného kalendářního 
roku.

4. Příspěvek vyúčtovaný podle odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy hradí provozovatel 
kolektivního systému na základě daňového dokladu (dále jen faktura), vystaveného 
městskou částí nebo pověřeným provozovatelem sběrného dvora. Splatnost faktury je 
sjednána na 30 dní od data jejího vystavení za předpokladu, že faktura je doručena 
provozovateli kolektivního systému minimálně čtrnáct dní před její splatnosti. Je-li 
faktura doručena později, prodlužuje se její splatnost o dobu, o kterou byla výše sjednaná 
doba pro doručení faktury zkrácena. Podkladem pro vyúčtováni (fakturaci) příspěvku dle 
odst. 2 tohoto článku jsou řádné vyplněné a potvrzené dodací listy, dokladující hmotnost 
(váhu) zpětně odebraného elektrozařízení za příslušné účtované kalendářní čtvrtletí.

5. Postup a způsob fakturace podle tohoto článku smlouvy je podrobně popsán v metodice,
uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

VI!.
Oalši ujednání

1. Provozovatel kolektivního systému je oprávněn provádět kontrolu plnění povinnosti 
městské části podle této smlouvy, zejména kontrolu správnosti údajů o množství 
(hmotnosti/váze) zpětně odebraného elektrozařízení ve vztahu kjeho vyúčtování. 
Kontrolu provádí osoba vybavená k tomu písemným pověřením od provozovatele 
kolektivního systému. Provozovatel kolektivního systému je oprávněn provádět kontrolu 
na místě zpětného odběru průběžně, a to kdykoli, kdy to vyžadují jeho oprávněné zájmy 
podle této smlouvy, maximálně však dvakrát za kalendářní rok. Toto omezení neplatí, 
pokud při předchozí kontrole bylo zjištěno závažné porušeni povinností městské části 
podle této smlouvy. Kontrola se provádí z podnětu provozovatele kolektivního systému, a 
to nejpozději do čtrnácti dnů od doručení sdělení o plánované kontrole mista zpětného 
odběru městské části (provozovateli sběrného dvora), pokud se smluvní strany 
v konkrétním případě nedohodnou jinak.
Městská část se tímto zavazuje poskytnout osobě pověřené provedením kontroly 
veškerou součinnost potřebnou k řádnému provedení kontroly, zejména se zavazuje 
zajistit, aby této osobě byl umožněn vstup do prostor sběrného dvora a aby ji byly 
předloženy veškeré jí vyžádané doklady, týkající se této smlouvy.
O výsledku kontroly se sepisuje zpráva, jejíž jedno vyhotoveni se doručuje městské části, 
je-li provozovatelem mista zpětného odběru jiná osoba něž městská část, doručuje se 
tato zpráva i tomuto provozovateli. Městská část se zavazuje zajistit odstranění 
nedostatků, zjištěných kontrolou, ve lhůtě stanovené provozovatelem kolektivního 
systému.

2. Provozovatel kolektivního systému je oprávněn vyúčtovat městské části smluvní pokutu, a 
to:
a) při používání kontejnerů či ploch určených ke zpětnému odběru elektrozařízení 

k jinému účelu než k plnéní předmětu této smlouvy, má provozovatel kolektivního 
systému právo vyúčtovat městské části smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý 
zjištěný případ,

b) při nesprávném zařazováni zpětně odebraného elektrozařízení v rozporu s metodikou,
uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy, má provozovatel kolektivního systému právo 
vyúčtovat městské části smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý zjištěný případ,



4,

5.

c) při nedostatečném zajištění mista zpětného odběru ve smyslu ustanovení čl. III., odst. 
1, písm. g) této smlouvy a neodstranění této závady ve lhůtě, stanovené 
provozovatelem kolektivního systému, která nesmí být kratší než šest měsíců, má 
provozovatel kolektivního systému právo vyúčtovat městské části smluvní pokutu ve 
výši 500 Kč,

d) při porušení povinnosti archivace dodacích listů podle čl. III., odst. 1, písm. o) této 
smlouvy, má provozovatel kolektivního systému právo vyúčtovat městské části 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ,

e) při nedodržení povinnosti objednávat svoz zpětně odebraného elektrozařízení až při 
úplném naplnění kapacity místa zpětného odběru (viz. čl. III., odst. 1., písm. I) této 
smlouvy) má provozovatel kolektivního systému právo vyúčtovat městské části 
smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý zjištěný případ.

Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo provozovatele kolektivního systému na 
odstoupeni od této smlouvy podle čl. Vlil. bodu 3. této smlouvy ani zákonný nárok na 
náhradu škody.

Městská část je oprávněna vyúčtovat provozovateli kolektivního systému smluvní pokutu, 
a to:
a) při nedodrženi termínu pro odvoz elektrozařízení dle čl. IV, odst. 1., písm. d) smluvní

pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ
b) při nedodržení terminu splatnosti faktury stanoveného v čl. VI., odst. 4. smluvní pokutu

ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodleni.
Smluvní strany se tímto zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných 
skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, a chránit 
důvěrnost informací druhé smluvní strany před jejich neoprávněným užitím třetími 
osobami.

Provozovatel kolektivního systému je oprávněn uvádět městskou část, její identifikační 
údaje, jakož i identifikační a provozní údaje míst zpětného odběru podle této smlouvy na 
svých webových stránkách \www.elektrowin.cz. jakož i dalších veřejně přístupných 
materiálech s tím, že městská část bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto údaje se 
nepovažují za důvěrné ve smyslu předchozího ustanovení tohoto článku smlouvy.

Vlil.
Doba platností smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem 1.1.2011.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2011 s možností jejího 
automatického prodloužení vždy o další kalendářní rok, pokud do 30. 11. 2011 (a dále 
vždy k 30. 11. příslušného roku) si smluvní strany písemně neoznámí, že trvají na 
ukončení této smlouvy ke sjednanému datu.

Provozovatel kolektivního systému je oprávněn od této smlouvy odstoupit z těchto důvodů:
a) městská část (provozovatel sběrného dvora) neodstranila závady specifikované v čl. 

VII. bodu 2 této smlouvy, ani přes písemné upozornění provozovatele kolektivního 
systému v dodatečně stanovené lhůtě,

b) městská část (provozovatel sběrného dvora) neposkytla opakovaně provozovateli 
kolektivního systému součinnost potřebnou k řádnému provedení kontroly podle čl. 
VII bodu 1 této smlouvy,

c) na majetek městské části byl prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu 
na majetek městské části nebo provozovatele kolektivního systému byl zamítnut pro 
nedostatek majetku,

d) nastala-li na straně městské části jiná závažná skutečnost odůvodňující závěr, že 
městská část není nadále schopna plnit řádně své závazky podle této smlouvy

http://www.elektrowin.cz


4. Městská část je oprávněna od této smlouvy odstoupit z těchto důvodů:
a) provozovatel kolektivního systému je v prodlení s úhradou příspěvku na provozní 

náklady sběrného dvora, řádně vyúčtovaného podle čl. VI. této smlouvy, a to po dobu 
delší než 3 měsíce,

b) na majetek provozovatele kolektivního systému byl prohlášen konkurs nebo návrh na 
prohlášení konkursu na jeho majetek byl zamítnut pro nedostatek majetku,

c) nastala-li na straně městské části nezávisle na její vůli taková skutečnost, která ji 
neumožňuje další plnění povinností způsobem sjednaným touto smlouvou a městská 
část nemá z objektivních důvodů možnost nabídnout provozovateli kolektivního 
systému jiný, nový způsob zajištění jejich plnění (nevydání souhlasu stavebního 
úřadu ÚMČ Praha 4 se změnou užívání stavby sběrného dvora Durychova).

5. Kromě důvodů shora sjednaných má každá ze smluvních stran právo od této smlouvy 
odstoupit z důvodů stanovených obchodním zákoníkem a zákonem o odpadech.

6. Z důvodu porušeni smluvních povinností podie bodu 3. odst. a), b) a bodu 4. odst. a) 
tohoto článku smlouvy lze od smlouvy platně odstoupit pouze v případě, kdy smluvní 
strana, která porušila svou smluvní povinnost, byla na toto porušeni povinnosti písemně 
upozorněna a smluvní strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, ji poskytla dodatečnou 
lhůtu k splnění povinnosti v délce alespoň jednoho měsíce s upozorněním, že při 
marném uplynutí této dodatečné Ihúty k plnění od této smlouvy odstoupí.

7. Odstoupeni od smlouvy se stává účinným, tj. smlouva pozbývá platnosti a účinnosti, 
okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupeni od smlouvy druhé smluvní 
straně. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo odstupující strany na smluvní 
pokutu, náhradu škody ani jiná práva, která ji vznikla na základě této smlouvy ke dni 
jejího ukončení.

8. Obě smluvní strany mají právo tuto smlouvu vypovědět, a to i bez uvedeni důvodů, v 3 
měsíční výpovědní lhůtě. Výpovědní Ihúta počíná běžet prvního dne kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní 
straně.

9. Výpověď i odstoupení od smlouvy se doručuje vždy poštou ve formě doporučené poštovní
zásilky. Pokud adresát zásilku nepřevezme nebo ji nevyzvedne v úložní době, považuje 
se poslední den úložní doby za den doručení.

10. Při ukončeni této smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vzájemné vypořádání 
svých závazků podle této smlouvy a učinit ve vzájemné součinnosti vše potřebné k tomu, 
aby v důsledku ukončeni této smlouvy nedošlo k porušení obecné platných předpisů, 
vztahujících se ke zpětnému odběru elektrozařízení.

2.

3.

IX.
Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen formou písemného dodatku podepsaného oběma 
smluvními stranami. Přílohy této smlouvy mají charakter jednostranného právního aktu 
s tím, že provozovatel kolektivního systému je oprávněn je měnit a doplňovat způsobem 
uvedeným v čl. IV. bodu 2. této smlouvy. Změny příloh musí být městské části předem 
oznámeny a novelizované přílohy musí být doručeny městské části přede dnem nabytí 
jejich účinnosti, a to v elektronické nebo písemné podobě. Platné přílohy jsou nedílnou 
součástí této smlouvy.
Ve věcech touto smlouvou neupravených se postupuje podle příslušných právních 
předpisů, platných na území České republiky, zejména obchodního zákoníku, zákona o 
odpadech a dalších souvisejících obecné platných právních předpisů.
Stane-li se některé z ustanoveni této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nemá toto vliv na platndsť ostatních ustanovení smlouvy, pokud 
z povahy smlouvy, z jejího obsahu nebo z okolností,’ža níž byla uzavřena, nevyplývá, že 
toto ustanovení nelze od ostatního obsahu smlouvy oddělit.



4. Tato smlouva je sepsána v 5 vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží čtyři vyhotovení
městská část a jedno vyhotovení provozovatel kolektivního systému.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byla smlouvy včetně příloh veřejně přístupná 
tím, že bude zveřejněna na webových stránkách městské části PRAHA 4. Smluvní strany 
prohlašuji, že skutečnosti uvedené ve smlouvě a jejich přílohách nepovažuji za obchodní 
tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a uděluji svolení k jejich užití a zveřejněni 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem pozorně přečetly, souhlasí s
celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými 
podpisy.

7. Smlouva obsahuje tyto přílohy:

Příloha č. 1 - specifikace sběrného místa 
Příloha č. 2 - metodika
Příloha č. 3 - bonus za zpětný odběr a způsob jeho výpočtu

V Praze dne 10. 12. 2010
1 'I -12- 2010

V Praze dne............2010

za provozovatele kolektivního systému; za městskou část;

Ing. Roman Tvrzník 
generální ředitel 
Eiektrowin a.s.

Elektrowin a.s. (2)
Michelská 300/60 
140 00 Praha 4

Č; 27257843 DIČ: CZ27267843

Nize podepsaní členové Zaslnpae,MTa městské části Praha 4. pověřer,”
snesením Z^piteistva městské části Praha 4 č. lZ-10/2010 ze dne
16. hstop^ZOlO, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního
Úkonu spLnény podmínky uvedené v ustanovení $ 43 zákona č. 131/2000 Sb. o “««eni t « Zákona

čJen Zaátupiteísiva 
městské časti Praná 4 člen Zastupitelstva 

Praha 4



Příloha č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Specifikace sběrného místa - místa zpětného odběru

Zveřejňované informace

Název místa zpětného odběru Adresa místa zpětného odběru Město PSČ
Sběrný dvůr Durychova Ul. Durychova, k. ú. Lhotka Praha 4 142 00

Otevírací doba;

od - do od - do
Pondělí 12:00-19:00 10:30-16:30
Úterý 09:00-15:00 09:00-15:00
Středa 12:00-19:00 10:30-16:30
Čtvrtek 09:00-15:00 09:00-15:00
Pátek 09:00-15:00 09:00-15:00
Sobota 09:00-12:00 09:00-12:00

kontaktní osoba Vlatimil Snížek, jednatel společnosti VS - EKOPRAG s.r.o.



METODICKÝ POKYN 
PRO OBSLUHU

SBĚRNÉHO MÍSTA/DVORA OBCE
týkající se provozování místa zpětného odběru použitých elektrozařízení kolektivním S3rstémem

ELEKTROWIN

Příloha č. 2 Smlouvy o zajištění zpelncho odběru elektrozařízení

Platnost od: 1. ř^na 2006



Příloha č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

1. článek
činnosti
1. Obecné 
podmínky

1. Obec/ město má uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru použitých elektrozařizeni (dále jen EEZ) ’ ze 
sběrného dvora {dále jen SD) s kolektivním systémem (dále jen KS) Elektrowin
2. Obec/ provozovatel SD umožni provozovateli KS anebo jim pověřené osobě vstup, vjezd a kontrolu či audit souladu 
provozu místa s právními předpisy a smluvními podmínkami
3. Sběrný dvůr má zpevněnou plochu, je oplocen, případné jinak zabezpečen proti vniknuti neoprávněných osob a 
v provozní době je přítomna odborná obsluha
4. Sběrný dvůr má dostatečnou minimální kapacitu, která je specifikovaná v článku 3., odst. 4., na shromažďováni EEZ 
podle jednotlivých skupin uvedených v Článku 3.
5. Obsluha SD odebírá EEZ kompletní a v takovém stavu, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost osob, které provádějí 
zpětný odběr a přepravu; provozovatel KS muže stanovit bližší specifikaci kompletností EEZ
6. Zpětně odebraná použitá EEZ nebudou uváděna do evidence odpadu a nebudou označována jako odpady
(identifikační iisty^ nebezpečné vlastnosti)
7. Obsluha sběrného dvora vydává potvrzeni o předáni EEZ pouze na žádost odevzdávajícího2, formuláře obdržíte na 
základě objednávky u kteréhokoliv KS.

2. Specifické 
podmínky

Ke zpětnému odběru jsou přebírána pouze kompletní EEZ v souladu s interním standardem provozovatele KS^

3. Označeni 
sběrného místa ve 
sběrném dvoře

Informační cedule"* pro označeni místa zpětného odběru použitých EEZ, viditelné umístěná a čitelná z veřejné 
přístupného prostranství (zpravidla u vjezdu do areálu SD)

4. Zpětný odběr ve 
SD

EEZ sk. 1.2. 6
Zpětný odběr je zajišťován pro veškerá historická BEZ výše uvedených skupin a EEZ uvedená na trh po 13.8.2005 značek, 
které budou sděleni/ nejpozději do 12. 7. 2007, včetně „nových EEZ'* bez možnosti identifikace (chybějící značky

5. označení B&Z 
uvedených na trh 
po 13.8.2005 
(tzv.nová EEZ)

EEZ uvedená na trh po 13. 8. 2005 jsou označena takto: 
nebo 8/05
nebo jakékoliv datum 
po 13. 8. 2005

1 Seznam všech používaných zkratek v tomto textu je uveden v příloze č. 1
2 Vzor potvrzeni o předáni EEZ ke zpětnému odběru je v příloze č. 2 
^ Obsah Interního standardu je přílohou č. EW5

Vzor informační cedule je uveden v příloze č. 3



Příloha č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

6. uživatelé 
systému zpětného 
odběru ve SD

1. spotřebitelé
2. poslední 

prodejci 
a servisy

3« obce

Spotřebitelé (kdokoliv, pokud odevzd.ává EEZ svým charakterem odpovidajicimu použití v domácnosti - tedy fyzická 
i právnická osoba), bez ohledu na jejich bydliště

Poslední Dxodeici s kartou účastníka svstému^ wdanou snolečností Elektrowin bez ohledu na místo oodnikání, neivvše 
však 5 ks velkých EEZ (včetně chlazení, nářadí a nástrojů) nebo 30 ks malých EEZ

Obce* reap, svozová společnost* která provádí mobilní svoz v daně obci a která se prokáže kartou účastníka 
systému^ wdanou společností Elektrowin. na základě předchozí obiednávkv a do dohodě s orovozovatelem SD ís 
ohledem na kapacitu SD), z mobilních svozů a ostatních způsobů sběru, bez ohledu na to, z jaké obce je svoz prováděn

7. Zařízeni, která 
se nesmí příjimat 
v rámci zpětného 
odběru

Průmyslová zařízení používaná podnikatelskými subjekty pro podnikatelskou činnost (zpravidla velkoobjemová), EEZ, 
které nebude obsahovat součásti a komponenty vyjmenované v interním standardu^ s účinnosti od 1. 10. 2006

s Vzor karty účastníka kolektivního systému Elektrowin je přílohou č. EWl



Příloha č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

2. článek
Objednáni odvozu Písemné -poštou, faxem, mailem nebo prostřednictvím internetu
1* objednávané EEZ Chlazení

Velké spotřebiče,
(malé spotřebiče - v případě připravené varianty zajištění společností ELEKTROWIN)

2. kontakt pro objednáni 
odvozu

maiksbeit^lektro win.cz
fax: 241 091 834
nebo prostřednictvím informačního software na www.elektrowin.cz/recos/index (přístupové heslo 
a manuál budou dodány na vyžádáni)

3. telefonický kontakt na KS 
pro řešeni smluvních 
a technických záležitosti

telefon: 241 091 842 - logistika
telefon: 241 091 843 - smluvní a technické záležitosti

4. doklady Svozovv list*'
Příslušnou část svozového listu^ obdrží obsluha SD od dopravce

5. archivace dokladů Doklady o nakládáni s EEZ archivovat minimálně po dobu 5 let od jejich vystavení
6. doba odvozu EEZ po jeho 

objednáni
Do 7 dnů po obdrženi objednávky. KS zajišťuje odvoz EEZ smluvním dopravcem

7. fakturace Podkladem pro fakturaci^ isou vyplněné svozové listv^, potvrzené dopravcem s uvedeným číslem přepravy, 
hmotností převzatého EEZ, za příslušné kalendářní čtvrtletí.

^ Vzor svozového listu Elektrowin je přílohou č. EW2 
Podrobnosti fakturace jsou uvedeny v příloze č. EW3

http://www.elektrowin.cz/recos/index


Příloha č. 2 Smlouvy o zajišlční zpětného odběru elektrozařízení

3* článek
Převzetí EEZ do SD - sbírané skupiny EEZ
Chlazeni 
(skupina č. 1)

Velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní velká zařízeni používaná pro chlazeni, uchováni a 
skladování potravin, klimatizačni zařízeni s obsahem regulovaných látek s výjimkou splitových jednolek

Velké 
spotřebiče 
(skupina č. 1 a 6)

Pračky, sušičky, myčky nádobí, pcčici zařízení, sporáky, plotny, mikrovlnné trouby, ostatní velká zařízení pro používaná k vaření a jinému 
zpracováni potravin, elektrická topidla, elektrické radiátory, ostatní velká zařízeni pro vytápěni místnosti, lůžek a sedacího nábytku, 
elektrické ventilátory, ostatní ventilační a odsávací ziiřízení, ostatní velké spotřebiče z domácnosti výše neuvedené, vrtačky s rozměry 
většími než 40x80x50 cm; pily s rozměry většími než 40x80x50 cm; zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drceni, řezáni, sekáni, 
stříhání, vrtání, dělání otvoru, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů s rozměry' většími než 
40x80x50 cm; nástroje pro nýtováni, přibíjeni nebo šroubováni nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely 
s rozměry většími než 40x80x50 cm; nástroje pro pájení, svařováni nebo podobně použiti s rozměry většími než 40x80x50cm; zařízení pro 
postřik, šířeni, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby s rozměry většími než 40x80x50 cm; nástroje pro 
sečeni nebo jiné zahradnické činností s rozměry většími než 40x80x50 cm; ostatní elektrické nástroje s rozměry většími než 40x80x50 cm

Malé
spotřebiče 
(skupina č. 2 a 6)

POUZE POKUD SE JEDNÁ O ZAŘÍZENÍ S ROZBIĚRY MENŠÍMI NEŽ 49x80x50 CM (sIcudIuv 2 a 6]:
Vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení používaná k šití, pleteni, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky 
a jiné spotřebiče používané k žehleni, mandlováni a další péči o odév\’; topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary a zařízení pro 
otevíráni nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože; spotřebiče pro střiháni vlasů, sušeni vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo 
jinou péči 0 tělo; hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času; váhy, ostatní malé domácí spotřebiče \ýšc 
neuvedené; vrtačky, pily, zařízeni pro soustruženi, frézováni, broušeni, drceni, řezáni, sekání, střihání, vrtání, dělání otvorů, ražení, 
skládáni, ohýbáni nebo podobné zpracováni dřeva, kovů a dalších materiálů; nástroje pro nýtování, přibíjeni nebo šroubováni nebo pro 
odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely; nástroje pro pájení, svařováni nebo podobné použití, zařízení pro postřik, 
šířeni, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby; nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti; ostatní 
elektrické a elektronické nástroje z domácnosti \ýše neuvedené

Chlazení Velké spotřebiče Malé spotřebiče
1. Způsob 
shromažďování

Určena plocha pro volné uložení 
(v případě poslcytnuti kontejneru 
dopravcem - kontejner min.
20m^i

Určená plocha pro volné uloženi 
(v případě poskytnuti kontejneru 
dopravcem - kontejner min. 20m^)

Určená plocha nebo sběrný prostředek 
(např« big bag^ paletový kontejner) cca
1-2 m3

2. Označováni 
zpětně
odebraných EEZ

na volné ložené velké SDOtřebiče a chlazení lenit samolenku s nánisem ,«zxiětně 
odebrané EEZ - Elektrowin*^ fsamokokv dodá Elektrowínl

Označen je přímo sběrný prostředek

3, Evidence je požadována podrobná evidence pouze u EEZ uvedených na trh po 13. 8. 2005, a to až po skončení záruční Ihúty, tedy od
12. 8. 2007 seznam značek, které Elektrowin nesbírá bude dodán nejpozději do 12. 7. 2007. Nové EEZ - druh a značka bude 
zaznamenáno při převzetí do formuláře pro nová EEZ^

4. Minimální 
množství EEZ 
pro odvoz

Dle vy^mezené kapacity SD ve vyplněném dotazníku, nejméně však 20 ks velkých 
vspotřebiču a/nebo 20 ks chlazení, popř. po naplněni kapacity kontejneru.

Naplněni kapacity sběrné nádoby.

® Vzor formuláře pro nová EEZ je v příloze č. EW4



Přaoha č. 1

Seznam zkratek:

SD sběrný dvůr
SM sběrné místo
TV televizor
PC počítače
EEZ elektrozařízení
ZOE zpětný odběr elektrozařízení
KS kolektivní systém



Příloha Č.2

0 asekol

www.asekol.cz

elekt in 
> ■

www.ekolanip.cz www.eiektrowin.cz

w r

POTVRZENI 0 převzetí POUZIHCH 
ELEKTROZAŘÍZENÍ KE ZPĚTNÉMU ODBĚRU

Do místa zpětného odběru; 
Provozovatelem:
Adresa místa;
Obec:
Kontaktní osoba;

Použité elektrozařízení; ks kg

Potvrzení se vydává pro:
(název lirmyl

Dne; Podpis:

http://www.asekol.cz
http://www.ekolanip.cz
http://www.eiektrowin.cz


Příloha č. 3

velké domácí spotřebiče vč. chladniček 

malé domácí spotřebiče 
elektrické nářadí a nástroje 
trubicové a úsporné zářivky a výbojky 
televizory a PC monitory 

výpočetní a telekomunikační technika 

spotřební elektronika 
hračky, vybavení pro volný čas a sport

elekt in o asekol
www.ekolainp.cz

Zde se zpětně odebírají elektrozařízení označených skupin. 
Bližší informace obdržíte u obsluhy tohoto sběrného místa.

http://www.ekolainp.cz


Přílohy kolektivní systém Elektrowin a. s.

Příloha č. EWl

Vzor karty účastníka systému Elektrowin

Ho 1í

f;rma:

nťísto:

IČ:

I ruyiSlruC''.! číslo:

eJektr w’i
3:0 i<STA rfir.’v^iij- '/ýf- trjc^dr.f x tž-jp-fel-íé-n. yJteV4:Jw'

rA ini^itý <^pétf éhc oHbbfj Hic zavaznvch DOOT,í-ck

elektr vvir

Eiektrowin a.s.
Michelská 300/60, 140 00 Prana 4

wwvv.e lektro win. cz

Drcvozovatel kolektivního systému p.'o t . 2 a 6 skupinu
a malé ccmáC' spotřebiče, elektrické a etekironiokc nastroic.

Aktuální vzor je zveřejněn na www.elektrowin.cz

http://www.elektrowin.cz


Příloha č. EW2
Vzor svozového listu

Svozový list č. 1222
elektiXwn

KO 333333

PfepiMé;

ICO 27353343

um* DOPRAVCE Název. Eiekirowvias

Ulice Oop raute Ulice Mitrieiská 300.50

Město MĚSTO Město Plata 1-Michle

PSČ 55S55 PSČ 14000

Telefon Telefon

fa* Fax

Email dODiavte^emaiUz Email

«{eUioz«iz«tv)e 2p«w Mleti mo v tytténwELEKTROMII i.i. i piepitveváne k i)KižjU V loUedu ee {íkMxnx. tIS M01 $t». e edpMkth, ()l.edft I. u zp^ MM>i»ný^oteli edpMiefn h ch# pied«u 
)»ebe opi ivnéflé li iete vyváti nebooihii^něiú.

Ndkladka;
Název

SaÉRNÉ MÍSTO

Ulke
SoémjřS

Metío
MĚSTO

PSC

5S555

KoniJld leMMi

LOf SliChÁ 5fc<4Wk1 

KleccKrá paieia
Vomé loženevřiKé scoiřetiče

iMetudiieks D.min

2 CelteoHiDotiMSt
7 Ódovaziiiolstlcii

RazHko a podpis sbéritétw) nsia a podpis dopravte

Vykládka;
Název
ZPfWCOVATEL

Lice

ADRESA

Uésto

MĚSTO

PSÍ

00000

KotilcM TeMon

Aktuální dokument má k dispozici dopravce



Příloha č. EW3

PODROBNOSTI FAKTURACE

Místo zpětného odběru za sběr elektrozařízení fakturuje čtvrtletně.
Fakturační údaje:
Náizev firmy: 
Sídlo firmy:

Elektrowin a. s. 
Michelská 300/60, 
Praha 4 PSČ 140 00

Podkladem pro fakturaci jsou vyplněné svozové listy, potvrzené dopravcem s 
uvedeným číslem přepravy, hmotností převzatého elektrozařizeni, za 
příslušné kalendářní čtvrtletí. Podklady uschovávejte po dobu 5ti let.

NEPŘIKLÁDEJTE K FAKTUŘE.

Do faktury je třeba uvést položkově vždy za jednotlivý odvoz doložený 
svozovým listem:

a) číslo svozového listu
b) u shromažďovacich nádob (kontejnery), jeho číslo (vyplněné na 

svozovém listu)
c) celkovou hmotnost 

např.:
fakturační období: od 1.1.2006 do 31.3.2006
číslo přepravy hmotnost cena/jednotka celková cena
1/12/2005 2,75 t 0,15 Kč/kg 412,50 Kč
5/12/2005 0,35 t 0,15 Kč/kg 52,50 Kč
28/12/2005 3,6 t 0,15 Kč/kg 540,00 Kč
CELKEM 6,7 t 1005,00 Kč



PřUoha č. EW4
Vzor formuláře - evidence BEZ uvedených na trh do 13. 8. 2006

ELEKTROWIN - evidence nových elektrozařizeni odevzdaných ke zpětnému odběru

Místo zpdtného odběru: Registrační číslo

Vyplnil:
Období; Měsíc/rok

NEVYPLŇUJTE
Datum Druh elektrozařízení Značka skupina podskupina

1
1



Příloha č. EWS

Standard provozovatele kolektivního systému Elektrowin a. s.
Součásti a komponenty elektrozařizeni určených ke zpětnému odběru

Ve vztahu k pojmu „zpětně odebíraně elektrozařízení" ze zákona o odpadech 
ě. 185/2001 Sb., v novelizovaném zněni

Výčet aspektů:
Pojem „zpětně odebírané elektrozařízení" je použit výhradně pro 

elektrozařizeni pocházeiicí z domácnosti a jedním z prvotních cílů 
direktivy, zákona a prováděcího předpisu je vyjmuti těchto zařízení z toku 
odpadů, především odpadů komunálních, umožněni zcela jiného režimu 
zacházeni s takto definovaným a zpětné odebíraným zařízením ve zněni 
následujících ustanovení:

a) určuje § 37m. Jedná se především o míru využitelnosti, která je 
stanovena taxativně včetně termínu plněni

b) § 38 - zpětný odběr některých výrobků v písmenu f) stanovuje povinnost 
zpětného odběru pro elektrozařízení pocházející z domácností |§37g, 
písm. f)], ve kterém se doslova píše: - použité elektrozařizeni pocházející 
z domácností

c) dále § 38 (8) říká, že zpětně odebraný výrobek se stává odpadem ve 
chvíli předání osobě oprávněné kjeho využití nebo odstranění.

Z výše uvedeného a z deklarovaných cílů jmenovaných předpisů (direktiva, 
zákon, prováděcí předpis) lze jednoznačně určit, že zpětně odebírané 
elektrozařizeni pocházející z domácností le takové elektrozařízení, které svým 
stavem odpovídá výrobku s ukončenou životnosti, bez bližšího určení 
důvodu. Stejně jednoznačně lze určit, že takovým clektrozařízenim není 
výrobek, který již prošel jakoukoliv fází „zpracování" či dílčího využiti, tedy 
činnosti, která je zákonem určena pouze osobám s příslušnými oprávněními. 
Takové elektrozařízení musí být posuzováno jako odpad, v některých 
případech dokonce nebezpečný odpad a nelze pro zachéizení s nim využívat 
„výhod" pro výrobky v režimu zpětného odběru elektrozařizeni a musí být 
jako odpad skladován, přepravován a zpracován. Pro úplnost je třeba 
konstatovat, že systém financování „pro splněni povinnosti výrobců ve 
věci zajištěni zpětného odběru elektrozsurizeni„ je nastaven pro režim 
zpětného odběru a nikoliv na zajištěni a financováni režimu odpadů.

Pro skupiny 1, 2 a 6 je možné, s přihlédnutím k výše uváděným obecným 
faktům, stanovit následující kriteria dle systému (způsobu) přeměny 
elektrické energie v užitnou:

1 - praní a sušení , myti, chlazení, vaření

2 - mechanická úprava pokrmů, tepelná úprava pokrmů a jejich kombinace



- mechanická úprava textilu, tepelná úprava textilu a jejich kombinace
- mechanické čištění a úklid, tepelné čištěni a úklid a jejich kombinace
- mechanická „péče o tělo", tepelná „péče o tělo" a jejich kombinace

6 - mechanickě stroje a nástroje 
tepelné stroje a nástroje

- jejich kombinace
- jiné

Popis užiti el. energie (výchozí veličina pro určeni elektrozařizeni 
z direktivy a zákona) spolu s obecným popisem základnich komponentů 
poskytuje také návod pro posouzeni, zda „elektrozařizeni" splňuje definici 
pro zpětně odebirané elektrozařizeni nebo svou zásadní nekompletností - 
neobsahuje základní komponenty měnící el. energii v užitnou - je pouhým 
odpadem, byť se zbytky kovů, plastů a ostatních materiálů vhodných k užití 
a zpracování.

Každé elektrozařízení je tvořeno určitým typem soustrojí komponentů a 
nosné konstrukce a toto spojení také výrobek určuje.

1. mechanické elektrozařizeni (točivé aj.) je spojením motoru, hnané 
části, nosné konstrukce

2. tepelné el. zařízeni je spojením „systému tvorby tepla", zařízeni 
umožňující užití získané tepelné energie (hnaná část), nosná 
konstrukce

3. kombinace výrobku užívajícího k podpoře své funkce oba druhy 
energie, tedy mechanické a tepelné, je ve své podstatě stejně 
jednoduchá s tím, že u většiny nebo dokonce všech těchto výrobků, lze 
stanovit ieiich ..základni charakter" mechanický/tepelný

4. pouze zdánlivě odlišné je elektrozařizeni k chlazeni a mrazeni. Tedy 
soustrojí motor/kompresor, chladicí okruh, nosná konstrukce - u 
tohoto typu elektrozařízení nelze opominout fakt, že zásah do 
motorkompresoru a chladícího okruhu, okamžitě přesouvá toto 
zařízení do kategorie nebezpečných odpadů.

5. poslední ze skupiny ^iné** jsou elektrozařizeni, která V3ruzivaji 
indukci. Patří sem svařovací přístroje, zařízení indukčního ohřevu. U 
těchto zařízení je možno identifikovat komponenty pouze dva: indukční 
zdroj, nosnou konstrukci.



Dělení e ektrozařízení skupin 1,2,6 , dle účelu použití el. energie
Užití elektrické 

energie /el.zafízenl
Základní

komponent Základní komponenty v praxi 1 • velké domácí 
spotřebiče

2-malé a střední 
domácí spotřebiče

6 - elektrické 
nářadí

1
mechanické 

elektrozařízení 
(točivé aj.)

hnací část motor

Příklady Odstředivky 
prádla, ventilátory

Vysavače,míxéry, 
odšťavňovače, 

mlýnky, 
ventilátory,šicí 

stroje

Vrtačky, 
brusky,pily,zahr. 
Sekačky, vibrační 
brusky, hoblíky, 
frézky, bourací 

kladiva, tlak. 
myčky

hnaná
část

buben
odstředivky,převodovka 
mai.spotřebičó a el. nářadí

nosná
konstrukce skříň/plášť spotřebiče

2 tepelné el. zařízení

hnací část topná tělěsa/topnó články

Příklady
Sporáky, vest. 
trouby,varné 

plotny a desky

Žehličky, fritovací 
hrnce,varné 

konvice

El. Pájky, zařízení 
na svařování 

plastů
hnaná
část

trouba na pečení, varné 
plotny, fritovací nádoba

nosná
konstrukce skříň/plášť spotřebiče

3 mechanické a 
tepelné

hnací část motor, topné články

Příklady Pračky, sušičky, 
myčky

Vysoušeče vlasu, 
kulmy na vlasy, 
teplovzdušné 

ventilátory

Horkovzdušné
páječky

hnaná
část

buben pračky / sušičky, 
hlavní čerpadlo myčky

nosná
konstrukce skřiň/plášť spotřebiče

4 elektrozařízení 
k chlazení a mrazení

hnací část motorkompresor

Příklady Všechny druhy 
chladící techniky 0 0hnaná

část chladící okruh

nosná
konstrukce skřiň/plášť spotřebiče

5
„jiné" jsou 

elektrozařízení, která 
využívají

indukci,mikrovlny

hnací část
indukční cívky/těfésa 
.mikrovlnné zdroje, 
elektromagnet

Příklady
Mikrovlnné 

trouby,indukční 
plotny

Nerotační holící 
strojky

_________________

Svařovací přístroje

_________________

hnaná
část varná deska,

nosná
konstrukce skřiň/plášť spotřebiče



Příloha č. 3
Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Bonus obci náleží při dosažení výtěžnosti na obyvatele obce, a to ve výši na základě 
stanoveného rozsahu:

VýíjSžnosl zpítnjf odebraných velkých a malých
SDOtřebíčb na obvvatele obce/mSsta v ke za rok

Rožní výše bonusu za zpětně 
odebrané množství

Do 0,5 ke 0 Kí/kK
Od 0,51 do 1 0,30 Kč/kR
Od 1,01 do 2 0,80 Kč/kg
Od 2,01 do 4 1,20 Kč/kg
Nad 4,01 2,00 Kč/ke

Při výpočtu výše bonusu se vychází z celkového množství zpětně odebraných elektrozařizeni 
sběrné skupiny velké a malé spotřebiče za kalendářní rok. Výsledek vydělení součtu 
hmotností uvedených dopravcem na svozových listech za celý kalendářní rok počtem 
obyvatel obce/města, zveřejněných ČSÚ k3I. 12. předchozího kalendářního roku, je 
základem pro zařazení do příslušné kategorie podle výtěžnosti na obyvatele a rok.
Pro fakturaci je nutné celkovou hmotnost zpětně odebraných velkých a malých spotřebičů 
vynásobit částkou odpovídající kategorii podle výtěžnosti na obyvatele.


