
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
50. Rady města

konané dne 15.11.2021

Kolektivní systém ELEKTROWIN - Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a 
zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Dne 22.06.2006 uzavřelo město Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s provozovatelem 
kolektivního systému ELEKTROWIN a.s. Praha viz. příloha č. 1 tohoto materiálu, ve znění dodatku č.1 ze dne 
09.08.2006, který upravoval sankce při nedodržení termínu odvozu a splatnosti faktury viz. příloha č. 2 tohoto 
materiálu, dodatku č. 2 ze dne 23.3.2007, který řeší sběrné prostředky a účelově vázané příspěvky viz. příloha 
č. 3 tohoto materiálu  a dodatku č. 3 ze dne 19.12.2018, který řeší úpravu místa zpětného odběru viz. příloha č. 
4 tohoto materiálu na jejímž základě jsme zapojeni prostřednictvím provozovatele kolektivního systému do 
zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu.
Dne 15.06.2021 jsme obdrželi návrh Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení viz. příloha č. 5 tohoto materiálu, která řeší úpravu stávajícího smluvního 
vztahu, a to ve vazbě na změnu legislativy, kdy koncem roku 2020 byl schválen nový balíček odpadových 
zákonů mezi něž patří i nový samostatný zákon o výrobcích s ukončenou životností. Tato právní úprava přinesla 
mnoho změn zejména ve stanovení povinností provozovatelů kolektivních systémů a jejich společníků, ale také 
sběrným místům a jejich provozovatelům.  
Zřízením a provozováním místa zpětného odběru vyřazených elektrozařízení nevznikají městu žádné náklady, 
naopak spolupráce s kolektivním systémem šetří městu finanční prostředky na systém nakládání s odpady a na 
základě množství odevzdaného elektrozařízení získáváme dle platného sazebníku finanční odměnu. Současně 
město plní platnou legislativu a cíle POH města.
Návrh na uzavření smlouvy je nyní předkládán RM k projednání. 

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení uzavřené mezi městem Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové 
Město na Moravě, IČ 00294900 a ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 27257843 z 
důvodu úpravy smluvních vztahů dle platné legislativy, a to dle základních podmínek uvedených v 
přiloženém návrhu smlouvy.

II. Rada města pověřuje
starostu města Michala Šmardu, v jeho nepřítomnosti místostarostu města, odsouhlasením a podpisem 
případných dílčích změn v textu Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení a jejích případných dodatků.
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Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Marcela Popelková

Vyjádření: Odbor SMM doporučuje schválit návrh usnesení v předloženém znění.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Od 13.8.2005 byla zákonem o odpadech stanovena odpovědnost 
výrobcům a dovozcům elektrických a elektronických zařízení za zajištění 
zpětného odběru od spotřebitelů a jejich následné odborné recyklace. 
Byly založeny kolektivní systémy, které řeší mimo jiné i spolupráci s 
obcemi z důvodu vytvoření a účinného provozování systému zpětného 
odběru EEZ.
Hlavním předmětem vzájemné spolupráce kolektivního systému a města 
bylo v rámci vytvořeného systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů do něhož náleží i 
sběrný dvůr, zřízení místa zpětného odběru, které umožňuje zpětný 
odběr elektrozařízení skupiny 1, 2 a 6 tj. velké a malé domácí spotřebiče, 
nářadí a nástroje, a to v souladu s ust. § 38 odst. 6 zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech za účelově vázaný příspěvek, který nám vyplácí 
provozovatel kolektivního systému dle množství převzatých a předaných 
elektrozařízení. Na místních částech lze předat vyřazená elektrozařízení v 
rámci mobilních svozů minimálně 1 x 2 roky. Za rok 2020 nám vyplatil 
kolektivní systém na účelových příspěvcích částku ve výši 
58.738,00 Kč. 
S ohledem na skutečnost, kdy byl na konci roku 2020 schválen nový 
balíček odpadových zákonů, mezi něž patří nový samostatný zákon o 
výrobcích s ukončenou životností přešla s účinností od 1. ledna 2021 do 
přísnější regulace odpovědnost výrobců elektrozařízení, na 
které byl během 15 let vybudován systém zpětného odběru 
elektrozařízení. V rámci zpětného odběru zůstala i v novém zákoně 
stávající povinnost minimálního rozsahu sběrné sítě kdy jsou v výrobci či 
kolektivní systémy povinni zřídit místo zpětného odběru v každé obci s 
počtem více než 2 000 obyvatel.

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 - Smlouva o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 2 - Dodatek č. 1 ke smlouvě (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 3 - Dodatek č. 2 ke smlouvě (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 4 - Dodatek č. 3 ke smlouvě (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 5 - Návrh smlouvy (Veřejná)

Materiál projednán:
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Přizváni:
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