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Společnost Elektrowin slaví 10 let své existence a působení v oblasti zpětného odběru a recyklace 
elektrozařízení. O tom, čeho tento kolektivní systém za tu dobu dosáhl, s námi hovořil generální ředitel 
Elektrowin, a. s., Roman Tvrzník.  
 
- Název Elektrowin už čtenáři během posledních deseti let určitě někde viděli a mnozí si ho 
nepochybně spojují s recyklací. Můžete ale představit vaši společnost konkrétněji? Čím přesně se 
zabýváte?  
 
Velmi jednoduše a stručně řečeno zajišťujeme zpětný odběr elektrospotřebičů a plníme povinnosti 
jejich výrobců, které jim vyplývají ze zákona o odpadech. Organizujeme systém sběru od samotného 
sběrného místa přes logistiku až po recyklaci jednotlivých zařízení. Při recyklaci samozřejmě musíme 
dodržovat všechna pravidla daná zákonem jak pro zpracování, tak i pro materiálové využití. Náš 
provoz a celý proces sběru a recyklace je financován samotnými výrobci a dovozci elektrozařízení 
prostřednictvím takzvaných recyklačních příspěvků. Z každého nově prodaného spotřebiče odvedou 
příspěvek do kolektivního systému na zajištění jeho budoucí recyklace.  
 
- Letos slavíte 10 let své existence. Čeho jste za ty roky dosáhli? Jaké máte výsledky sběru 
elektroodpadu?  
 
Za tu dobu se nám podařilo vytvořit rozsáhlou a komplexní sběrnou síť, která se sestává celkem z 13 
000 míst. Tvoří ji jak samotné obce se sběrnými dvory a mobilním svozem, prodejci elektroniky, 
hasičské stanice a školy. A samozřejmě odebíráme spotřebiče také z firem. Za těch deset let našeho 
fungování jsme odebraly 245 tisíc tun elektroodpadu. Aby si toto množství čtenáři lépe představili, je to 
celkem téměř 15 milionů spotřebičů. Recyklací se ušetřilo například více než 143 milionů litrů ropy 
nebo skoro 1,5 milionu MWh elektrické energie.  
 
- Jak výročí oslavujete?  
 
Musím říct, že oslavujeme hlavně prací. Výročí jsme si samozřejmě připomněli s akcionáři, výrobci 
spotřebičů i dalšími partnery kolektivního systému, ale jinak žádné fanfáry nečekejte. Pro nás je 
největším dárkem k výročí fakt, že se ve velkých spotřebičích letos zvýšil sběr ve srovnání s loňskem 
o 30 %.  
 
- Abyste odevzdávání starých spotřebičů a jiných zařízení podpořili, používáte různé motivační 
programy a akce. Které z nich jsou nejpopulárnější a nejúspěšnější?  
 
Nejpopulárnější je nepochybně projekt "Recyklujte s hasiči", kde se každoročně zvyšuje sběr 
spotřebičů o 30 %. Přes sbory dobrovolných hasičů jsme za posledních pět let vybrali 7000 tun 
starých zařízení, přičemž musím zdůraznit, že zapojena je v tomto projektu celá pětina všech 
hasičských sborů v České republice. Dalším velmi úspěšným projektem je "Recyklohraní", což je 
projekt ušitý na míru školám. Jednak v jeho rámci mohou děti nosit do školy malé spotřebiče a jednak 
jsou školáci v rámci ekologické výchovy formou vzorové hodiny seznamováni se zpětným odběrem. 
Do tohoto projektu je aktuálně zapojeno více než 3000 škol.  
 
- Loni jste zahájili i charitativní činnost, kdy mohou starší, ale stále plně funkční spotřebiče směřovat k 
potřebným lidem. O jaký projekt se konkrétně jedná? A jak funguje?  
 
Tento projekt se nazývá "Jsem zpět" a hned na úvod musím zdůraznit, že jde čistě o charitativní 
činnost, žádný obchodní záměr v tom není. V podstatě dáváme sociálním institucím zdarma starší 
spotřebič, který odebereme, ale je zcela funkční. My ho samozřejmě zkontrolujeme a uvedeme do 
stavu, aby zcela odpovídal veškerým bezpečnostním předpisům. Naší jedinou podmínkou je, aby ho 
po skončení jeho životnosti tato instituce opět odevzdala nám a mohli jsme ho ekologicky zlikvidovat.  
 
- Možnost zbavit se ekologicky malých spotřebičů přímo v prodejnách bez nutnosti cokoliv koupit je 
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určitě pro spotřebitele zajímavé. Které velké řetězce jsou do této akce zapojeny?  
 
Z prodejců elektroniky jsou to Datart, Euronics, Expert, Planeo Elektro a Okay. Zapojeny jsou také 
řetězce Billa, Globus, Kaufland a Tesco. A spolupracujeme i s prodejcem nábytku Kika a hobby 
markety bauMax a Bauhaus.  
 
- V legislativním procesu jsou nyní nové zákony o odpadech a výrobcích s ukončenou životností. 
Sdružení výrobců domácích spotřebičů CECE D CZ má k zákonům výhrady. Obává se, že současné 
znění neúměrně podpoří zpracovatele odpadu na úkor výrobců, kteří mají systém financovat, ale 
podle sdružení nedostanou dostatečné nástroje ke splnění této povinnosti. Jaký máte názor na 
chystané zákony vy?  
 
Řekl bych, že ten zákon má dvě roviny. Jednou je, že by měl narovnat podmínky pro všechny 
kolektivní systémy v České republice. Není možné, aby někdo investoval do motivačních programů a 
marketingu, zatímco druhý nedělal vůbec nic. Druhá rovina zákona je problematičtější, protože v 
aktuálním znění návrhu by nás zákon omezoval v možnosti zapojit se do procesu zpracování 
spotřebičů. Zde chápu výhradu výrobců, protože to není úplně fér. Zpracovatelé zase za aktuální 
znění bojují, protože mají strach, že jim vstoupíme do jejich byznysu. Výrobcům spotřebičů se nelíbí 
ani to, že by jim zákon zamezil si například vybudovat vlastní továrnu na zpracování, na které by se 
jich mohlo například domluvit víc. Na jednu stranu proto říkám "ano", ať se nastaví stejné podmínky 
pro všechny kolektivní systémy, na druhou, ať výrobci dostanou nástroje pro plnění těchto podmínek. 
Nám například hodně pomohlo zamezení výkupu surovin za hotovost, kdy nám ihned prudce stoupl 
sběr praček a sporáků.  


