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RECYKLUJTE S HASIČI 

Sbor dobrovolných hasičů registrovaný v programu Recyklujte s 

hasiči organizuje sběrnou akci a za sesbírané elektrospotřebiče 

dostává finanční odměnu. 

ELEKTROWIN a.s. je neziskově hospodařící 

společnost založená výrobci velkých a malých domácích 

spotřebičů pro společné plnění povinností vyplývajících z 

platného zákona o odpadech. Zajišťuje zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a 

odstranění elektrospotřebičů. 

Registrační formulář naleznete na webové stránce: http://www.recyklujteshasici.cz/ke-

stazeni 

Po odeslání registrace od společnosti obdržíte do 10 dní balíček se třemi bagy (vak na 

malé spotřebiče), plakáty, cedulku pro označení místa zpětného odběru elektrozařízení. 

Pak už můžete sami zorganizovat svou první sběrnou akci. 

Pomocná Vám může být i znělka hlásiče, vyzývající občany k tomuto sběru. Naleznete ji v 

sekci Ke stažení. Po sečtení sesbíraných kusů vysloužilých elektrospotřebičů a při splnění 

stanovené minimální objednávky, nahlásíte tyto počty telefonicky na infolinku nebo 

vyplníte objednávku svozuv sekci Objednávka svozu. 

Poté je tato informace předána svozové firmě. Svozová firma nejpozději do 7 pracovních 

dní od přijetí objednávky kontaktuje v registraci uvedenou kontaktní osobu pro svoz, s níž 

si upřesní podmínky svozu (termín, množství). 

Při předávání zpětně odebraného elektrozařízení svozové firmě, je dopravce povinen 

zapsat do objednávkového formuláře celkový počet předaných elektrozařízení dle 

logistických skupin. Zástupce SDH je povinen tento objednávkový formulář přepravci 

potvrdit svým podpisem. 

CO PODLÉHÁ SBĚRU 

Malý i velký domácí spotřebič – „vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky, nebo funguje 

na baterie.“  Zpětně odebraná elektrozařízení se na 

místech zpětného odběru dělí do čtyř sběrných a 

logistických skupin: 

 

a) chlazení 

b) velké spotřebiče 

c) bag (ostatní spotřebiče - malé) 

d) TV, monitory   
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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. 

Do logistické skupiny velké domácí spotřebiče 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, velká 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, velká vrtačka ostatní velké elektrické nástroje, 

kopírka bez cartridge apod. 

Do logistické skupiny bag patří níže vyjmenované ostatní spotřebiče (elektrospotřebiče s 

rozměry menšími než 40x80x50 cm): 

mikrovlnné trouby, plotny, vysavače, zařízení pro čištění, zařízení 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, 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, DVD přehrávače, 

videorekordéry, ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené, tiskárna bez cartridge, počítače, wi-fi 

zařízení, klasické telefonní přístroje apod.  

Do logistické skupiny TV, monitory patří:  

televize a monitory  

Do zpětného odběru nepatří:  

žárovky a zářivky; výbojky, bojlery, cartridge, hrací automaty, pouliční osvětlení. 


