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Stará chladnička, ale ani obyčejný topinkovač samozřejmě nepatří na skládku. Měly by skončit ve 
správných rukách, aby byly ekologicky zlikvidovány a jejich části zrecyklovány.  
Míst, kde je odevzdat, existuje přitom velká spousta, i když o nich povětšinou vůbec nevíme.  
 
Na recyklaci elektrospotřebičů se specializuje v Česku společnost ELEKTROWIN, zatímco jiné 
technické zboží mají pod palcem další kolektivní systémy. V případě spotřebičů můžete volit z 
několika možností včetně sběrných dvorů, prodejen elektra, mobilních svozů či kontejnerů. Podívejme 
se na vše podrobněji.  
 
Sběrné dvory  
 
V Česku naleznete 1700 sběrných dvorů, kde lze jakékoliv domácí spotřebiče odevzdat. Ale pozor, 
existují i neoficiální sběrná místa, která elektrozařízení ekologicky nelikvidují a nedochází k jejich 
recyklaci. Ověřte si proto raději na webových stránkách společnosti ELEKTROWIN, kde máte nejbližší 
sběrný dvůr zapojený do systému.  
 
Mobilní svoz a Putující kontejner  
 
Mimo větší města fungují takzvané mobilní svozy, které v obci probíhají zpravidla dvakrát ročně. Svoz 
je přitom prováděn a organizován samotnými obcemi. Další možností, jak se zbavit elektrozařízení 
mimo města, je využití takzvaného "Putujícího kontejneru", což je program kolektivního systému 
ELEKTROWIN pro mikroregiony a svazy obcí. Podle předem daného harmonogramu se v obci 
kontejner přistaví na určené místo a je zde po omezenou dobu k dispozici.  
 
Prodejci elektro  
 
U prodejců elektroniky lze odevzdávat domácí spotřebiče zdarma pouze v případě nákupu nového 
(stejné kategorie) – prodejci to mají dokonce povinné. Nelze ale do nejbližší prodejny přivézt starou 
chladničku a nechat ji tam bez nákupu nové. Prodejci samozřejmě odvezou starý spotřebič i přímo z 
vašeho bytu nebo domu, pokud si necháte doručit nový zakoupený přepravní službou. Trochu jiná 
situace panuje u malých spotřebičů, pro které jsou především v různých řetězcích, kde se prodává 
elektronika, připraveny boxy. Zde lze odkládat stará zařízení zdarma bez nutnosti kupovat něco 
nového.  
 
Malé kontejnery  
 
Na některých místech se sběrnými nádobami na papír, plasty a sklo můžete najít kontejnery, do nichž 
lze vhazovat malé elektrospotřebiče. Ale pozor! Nepatří do nich žárovky, zářivky, výbojky, ani cartridge 
nebo tonery tiskáren. Určeny samozřejmě nejsou ani pro elektrozařízení s obrazovkami jako jsou 
monitory počítačů nebo televizory.  
 
Další možnosti  
 
Odevzdávat spotřebiče lze i v rámci různých speciálních projektů, jako jsou Recyklohraní určené pro 
školy nebo Recyklujte s hasiči. Podrobněji je představuje generální ředitel společnosti ELEKTROWIN 
Roman Tvrzník v rozhovoru na str. 5. Dočtete se zde i o projektu Jsem zpět, v jehož rámci lze 
odevzdat nechtěný, leč funkční spotřebič vybraným servisním gestorům. Ti ho prověří a plně funkční 
předají například do Klokánků nebo azylových domů.  
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