
 

     

 

Vážení klienti,  

dovolte nám, abychom Vám poděkovali, že se Vaše společnost aktivně podílí na systému třídění a recyklace 

obalových odpadů EKO-KOM, který je jedním z největších environmentálních projektů v České republice.  Díky 

Vám je český systém třídění odpadů jedním z nejúspěšnějších a nejefektivnějších v Evropě! Podle 

posledního celoevropského srovnání Eurostatu jsme v celkové recyklaci obalů na druhém místě hned za Belgií. 

V procentu recyklace plastových obalů nám patří bronzová příčka a v recyklaci papíru jsme se posunuli na páté 

místo v rámci EU.  Prostřednictvím účasti Vaší společnosti v tomto systému se podílíte na poskytování 

kvalitní, a spotřebiteli vyžadované, veřejné služby. Dovolujeme si Vám poskytnout zprávu o tom, jaké 

praktické výsledky Vaše zapojení do systému EKO-KOM přineslo.  

 

VÝSLEDKY CELÉHO SYSTÉMU RECYKLACE za rok 2016 

Celková míra recyklace odpadů z obalů dosáhla 77 %. Pro jednotlivé materiály byla recyklace následující: 

papír 94 %, sklo 75 %, plasty 68 %, kovy 58 % a nápojové kartony 24 %. Celkem bylo recyklováno 793 658 tun 

odpadů z obalů. 

V roce 2016 se třídění odpadů účastnilo 72 % populace ČR a průměrná výtěžnost tříděného sběru dosahuje 

55,8 kg/obyv./rok. Díky aktivní spolupráci vás – klientů a 6 114 obcí zapojených v systému - je třídění odpadů 

pohodlně dostupné 99 % obyvatel České republiky. Kvalita této služby odpovídá nejvyšším standardům v EU, 

obyvatelé mají k dispozici více než 307 tisíc barevných nádob na tříděný odpad. Z toho tvoří přes 70 tisíc 

menší nádoby do 240 litrů, které se umisťují nově i do zástaveb rodinných domů.  

Díky zapojení klientů v systému EKO-KOM a snaze samotných spotřebitelů, kteří sběrnou síť pro třídění 

odpadů z obalů využívají, a díky recyklaci, se v roce 2016 snížily emise skleníkových plynů o 873 921 tun 

CO2 ekv., a uspořilo se tak 19 743 125 GJ energie. Jen pro představu – takové množství energie 

spotřebují za rok všechny domácnosti jednoho kraje, který svou velikostí odpovídá Jihočeskému kraji.  

 

PODÍL společnosti XXX NA SYSTÉMU RECYKLACE za rok 2016 

Díky Vašemu příspěvku byl zajištěn zpětný odběr a recyklace XXX tun obalových odpadů. Tyto odpady 

naplnily XXX svozových automobilů. 

Podíl Vaší společnosti na systému EKO-KOM odpovídá zajištění provozu a obsluhy XXX barevných nádob na 

tříděný odpad (pro papír, sklo, plasty a nápojové kartony) a XXX sběrných míst pro kovové obalové odpady. 

Třídit odpad jste tak umožnili více než XXX obyvatelům. 

Váš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činí XXX tun CO2 ekv., a tak bylo uspořeno XXX GJ 

energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaným XXX osobními automobily střední třídy za rok jejich 

provozu. Vámi uspořenou energii představuje XXX dnů spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v hl. 

m. Praze. 

 

Děkujeme Vám za Váš odpovědný přístup!  

 
Mgr. Martin Fojtík 

V Praze dne 22. května 2017                 ředitel klientského oddělení EKO-KOM, a.s. 


