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Projekt KORUNA ZA KILO: červená nit roku 2015
Deset let fungování zpětného odběru v ČR oslavil ASEKOL především osvětovým a charitativním projektem KORUNA ZA KILO, což je
společná aktivita s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR (NRZP). Kromě přínosu v podobě ochrany životního prostředí je
hlavním smyslem akce finanční podpora pro hendikepované občany při získávání pracovních příležitostí.
Finanční prostředky pro hendikepované sbírají totiž samotní občané ČR. Za každý kilogram starého elektra, který lidé v průběhu roku 2015
vhodí do červeného kontejneru, dostane nadační fond Rovná šance spolupracující s NRZP, jednu korunu. Podle odhadů založených na loňských výsledcích sběru by mohl nadační fond získat až 1 milion Kč.

2015

Bc. Zdeněk Kovářík, DiS.
regionální manažer
pro Olomoucký kraj

Kontakt:
e-mail: kovarik@asekol.cz
telefon: +420 725 008 214

Vážení čtenáři,

Roadshow s TV Prima přinesla
hendikepovaným téměř 200 tisíc Kč

jubilejní 10. rok fungování zpětného odběru
elektrozařízení v České republice se pomalu chýlí ke
konci. ASEKOL jej spolu s Vámi, našimi partnery, využil
k celé řadě sběrových, osvětových či charitativních
projektů, které už můžeme alespoň částečně bilancovat.

Populární nadstavbou tohoto projektu byla spolupráce s TV Prima a jejich zpravodajskou roadshow Prima jede za vámi. Červený tým ASEKOL
tak v průběhu 3 letních měsíců navštívil 15 měst
po celé ČR. Příspěvek pro nadační fond Rovná
šance byl během roadshow dokonce desetinásobný. Za každý kilogram, vhozený v den vysílání
zpráv do červeného kontejneru na náměstí jednotlivých měst, tak přispěl ASEKOL rovných10 Kč.

Již nyní ale plánujeme řadu nových aktivit a projektů pro
rok následující a o některých z nich se dozvíte více právě
v tomto vydání regionálního bulletinu.
Přejeme Vám příjemné čtení,
tým společnosti ASEKOL a.s.

V průběhu roadshow se na náměstích a v červených kontejnerech vybralo 166 547 kg vysloužilých elektrozařízení, což po přepočtu
představuje celkem 196 562 Kč, které pomohou
s financováním rekvalifikačních a vzdělávacích
kurzů pro hendikepované.

Dále čtěte:

Zároveň mezi sebou soutěžila ve sběru elektrospotřebičů i jednotlivá města.
Pokračování na straně 2
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Akce přilákala na česká náměstí velké množství zájemců.






Výsledky recyklace za 10 let
Snižujeme recyklační poplatky
ASEKOL úspěšný na mezinárodním poli
Sběrný dvůr roku zná své vítěze

R E G I O N Á L N Í Z P R AV O DA J P R O O LO M O U C KÝ K R A J
Pokračování ze strany 1

Díky recyklaci se za 10 let ušetřilo:

Kč
přes 7 miliard litrů vody, což
je dostatek vody pro město
velikosti Plzně na celý rok

Třídění starého elektra vzaly za své i tváře zpravodajství TV Prima.
Tři z nich, která měla na konci roadshow největší počet kilogramů odevzdaného elektra na obyvatele, pak obdržela od společnosti ASEKOL šek v hodnotě 30, 20 a 10 tisíc Kč na charitativní účely.
Nejlepšího poměru množství vytříděného vysloužilého elektrozařízení na jednoho obyvatele dosáhl Mělník, který jen těsně předběhl druhý Tábor. Na třetím místě skončila Plzeň. Podrobnější informace naleznete na webu www.korunazakilo.cz.

10 let úspěšné recyklace starého elektra
Právě před 10 lety začala v České republice platit povinnost zpětného odběru elektrozařízení. Češi se evropské směrnici přizpůsobili velmi rychle, za tu dobu odevzdali neziskové organizaci ASEKOL 137,4 tisíc tun vysloužilých elektrospotřebičů. Tedy stejně, kolik by vážilo
5 Titaniků.
Kolektivní systém ASEKOL se zpětnému odběru elektrozařízení k recyklaci věnuje od okamžiku, kdy
Česká republika 13. srpna 2005 přijala příslušnou evropskou směrnici. Za tu dobu dokázal objem
vrácených spotřebičů více než ztrojnásobit: v prvním roce fungování odevzdali lidé 5 500 tun elektroodpadu, loni to bylo téměř 17 000 tun. Recyklace přitom přináší výrazné ekologické úspory: šetří
vodu, snižuje spotřebu ropy i těžbu vzácných kovů.
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1 595 GWh elektřiny, tedy
více energie než dokázala
jaderná elektrárna Temelín
vyprodukovat za jeden měsíc
aktuálního provozu

přes 12 miliard Kč, což je částka vyšší než schválený rozpočet Ministerstva životního
prostředí pro rok 2015

Když v roce 2005 začal platit zákon o zpětném odběru, třídili Češi jen něco málo přes 2 kg elektrozařízení ročně. Dnes s 5 kg vráceného elektroodpadu na osobu a rok o čtvrtinu překračujeme závazné
evropské směrnice.
„Naší filozofií je recyklaci lidem co nejvíce přiblížit a usnadnit. Pokud se někdo chce chovat ekologicky, mělo by to pro něj být jednoduché a příjemné. Proto jsme během 10 let naší existence přišli s řadou
nápadů na snazší recyklaci,“ říká Jan Vrba, předseda představenstva společnosti ASEKOL, který stál
u zrodu společnosti i zpětného odběru elektrozařízení v Česku.
ASEKOL například jako první v Evropě zavedl speciální červené kontejnery na drobný elektroodpad, díky nimž výběr malých elektrospotřebičů narostl o 50 %. Obyvatelé měst tak již nemusí s každou kalkulačkou, telefonem či domácí tiskárnou jezdit do sběrných dvorů, a tím prudce stoupá
objem recyklovaného elektroodpadu. Zatímco v roce 2009 vrátili lidé zhruba 3 700 tun drobných
spotřebičů, loni to bylo již přes 5 500 tun.

Ve střední a východní Evropě nemáme konkurenci
Češi patří v recyklaci starých spotřebičů k jasným leaderům střední a východní Evropy. „Naše zkušenost je taková, že Češi třídit chtějí - stačí jim poskytnout patřičné zázemí a informace. A jelikož bereme
osvětu v této problematice velmi vážně, máme za sebou řadu velmi zábavných, ale i poučných akcí,“
doplňuje Martina Ďaďová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.
V krajském srovnání pak nejvíce odevzdaného elektroodpadu za uplynulých deset let připadá na
Prahu a Střední Čechy (oba přes 17 tisíc tun), zatímco na opačném konci pomyslného žebříčku stojí
kraj Karlovarský (2 800 tun).
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Od srpna letošního roku Evropská unie nároky na recyklaci elektra opět zvyšuje:

Povinné recyklační příspěvky budou opět nižší
ASEKOL opět snižuje povinné příspěvky za ekologickou likvidaci vysloužilých elektrozařízení, které
do systému odvádí výrobci a dovozci elektra. Celkem již příspěvky poklesly o desítky procent, nyní se
zlevní především u televizorů a počítačových monitorů.

domácí spotřebiče
a ruční nářadí - povinnost
zrecyklovat 55 % zařízení,
které bylo v zemi uvedeno
na trh

mobilní telefony a jiné
telekomunikační zařízení
- 70 % přístrojů

chladničky, pračky
a sporáky - dokonce 80 %

Úspora elektrické energie díky vytříděným televizorům, monitorům a drobnému
elektru v jednotlivých krajích ČR v letech 2005-2015
Sběr po krajích

Televizory
a počítačové
monitory

Ostatní
elektrozařízení

Celkem
(všechna
elektrozařízení)

Úspora
elektrické
energie

Kraj

t

t

t

MWh

Hlavní město Praha

12 604,54

5 234,99

17 839,53

220 688,81

Středočeský kraj

12 461,99

4 806,10

17 268,09

209 228,11

Moravskoslezský kraj

11 338,67

3 239,42

14 576,98

162 881,94

Jihomoravský kraj

11 001,76

3 734,74

14 736,49

172 387,84

Plzeňský kraj

6 316,80

1 707,74

8 024,55

88 390,92

Jihočeský kraj

6 063,82

2 106,71

8 170,53

96 184,51

Královéhradecký kraj

5 451,33

1 850,29

7 302,63

85 411,24

Kraj Vysočina

6 412,99

2 000,14

8 413,13

96 196,99

Zlínský kraj

7 570,22

2 327,44

9 897,66

112 740,38

Olomoucký kraj

6 293,67

1 797,31

8 090,98

90 390,99

Pardubický kraj

5 518,39

1 711,76

7 230,14

82 550,61

Ústecký kraj

5 638,15

1 510,88

7 149,03

78 569,92

Liberecký kraj

4 515,06

1 307,42

5 821,49

65 283,56

Karlovarský kraj

2 140,36

738,91

2 879,27

33 836,48

Celkový součet

103 328

34 074

137 402

1 594 742
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Příspěvek na likvidaci je od roku 2005 součástí ceny každého nového elektrospotřebiče a od ledna 2016 bude
jeho hodnota pro klienty neziskové organizace ASEKOL opět nižší. V tomto případě se sníží především recyklační
příspěvek u televizorů a počítačových monitorů, a to o rovných 7 %.
Za dobu svého fungování se podařilo kolektivnímu systému ASEKOL snižovat recyklační příspěvky každý rok,
celkově dosáhl u vybraných spotřebičů snížení i o desítky procent. „Největší změna proběhla v loňském roce, kdy
došlo u většiny výrobků ke zlevnění příspěvků o třetinu,“ říká Martina Ďaďová, manažerka komunikace společnosti
ASEKOL. Ta tak potvrzuje svůj závazek neustálého zefektivňování systému zpětného odběru a optimalizace
nákladů v oblasti zpracování a dopravy.
Největší pokles byl zaznamenán u počítačů, a to jak stolních, tak notebooků, kde příspěvky klesly celkem
o 83 %. Počítačové příslušenství a komponenty jsou od roku 2008 dokonce na nule. Celkově se příspěvky ve
skupině 3 (informační a telekomunikační zařízení) snížily o více než 60 %, ve skupinách 4 a 7 (spotřebitelská
zařízení, respektive hračky a vybavení pro volný čas a sporty) pak o 40 %.

Dvojí prestižní ocenění pro ASEKOL
Nezisková organizace ASEKOL byla vybrána jako jeden z 20 národních finalistů za Českou republiku
v mezinárodní soutěži European Business Awards 2015/2016. Stala se totiž národním šampionem
v kategorii Cena za environmentální a korporátní udržitelný rozvoj a v dalším kole bude o toto
prestižní ocenění soutěžit s firmami z celé Evropy. Porota o výsledcích rozhodne v březnu příštího
roku.
„Už jen úspěšný postup mezi národní šampiony je pro nás velkou odměnou. Ukazuje, že se můžeme měřit s firmami
z mnohem větších, bohatších a ekologicky vyspělejších zemí, jako jsou například ty skandinávské. Je to pro nás důkaz
toho, že děláme svou práci dobře a s nasazením,“ říká Jan Vrba, předseda představenstva společnosti ASEKOL.
Hlavním cílem soutěže European Business Awards je ocenit nejlepší firmy v EU s důrazem na inovace, kvalitu,
inovativnost a udržitelnost dlouhodobého vývoje. Soutěž zároveň přikládá veliký význam etickému chování
soutěžících společností.
Porota, složená z více než 150 členů, ocenila u ASEKOLu zejména dlouhodobou úspěšnou snahu o zlepšování
životního prostředí a rozvíjení spolupráce s hendikepovanými občany včetně jejich začleňování do běžného
života. Tyto aktivity značně převyšují běžnou praxi u ostatních společností, konstatovala porota.
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Ocenění i na domácí půdě
ASEKOL byl současně oceněn i v české soutěži „TOP odpovědná firma“, kde získal v kategorii „TOP odpovědná malá
firma“ stříbrnou příčku. Získaný stříbrný certifikát byl letos navíc nejvyšší udělenou známkou.
TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2015 je nezávislá cena platformy Byznys pro společnost, která každoročně vyzdvihuje
nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání. Oceňuje firmy, které se dlouhodobě
a strategicky věnují rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení.

Kategorii obcí nad 10 tisíc obyvatel ovládl sběrný dvůr ve středočeských Čelákovicích v ulici Mochovská. Ten od
společnosti ASEKOL získal dotaci ve výši 50 tisíc Kč. Mezi obcemi s počtem obyvatel menším než 10 tisíc zvítězil
sběrný dvůr v ulici Nádražní v Pacově v Kraji Vysočina, který obdržel na svůj další rozvoj 30 tisíc Kč. V těchto
sběrných dvorech se lidé nemusí obávat propíchnuté pneumatiky od střepů, odmítnutí, neochotné obsluhy či
nedodržované otevírací doby. Naopak se zde mohou spolehnout na ochotnou obsluhu, přívětivou pracovní dobu
i široký rozsah odebíraných komodit.
Souběžně s hlasováním se lidé mohli také zařadit do slosování o dva chytré mobilní telefony. Jejich novými
majiteli se stali Martin Konvalina a Michaela Valachová.
Více na www.sberne-dvory.cz.

Připravujeme na rok 2016

ASEKOL partnerem ankety Strom roku
Již od roku 2002 pomáhá anketa Strom roku budovat vztah ke stromům, ale také k místům, kde
tito velikáni rostou. V příštím roce se k partnerům ankety připojí i kolektivní systém ASEKOL s cílem
upozornit na smysl recyklace starých mobilních telefonů.

Prestižní ocenění převzal za ASEKOL obchodní ředitel Michal Mazal (vlevo).

Nejlepší sběrné dvory jsou v Čelákovicích a Pacově
Soutěž Sběrný dvůr roku 2015 zná své výherce. V kategorii obcí nad 10 tisíc obyvatel zvítězil sběrný
dvůr v Čelákovicích, mezi obcemi do 10 tisíc obyvatel bodoval dvůr v Pacově. O výsledcích v anketě
rozhodlo v tříměsíčním hlasování 80 tisíc lidí, dva z nich vyhráli mobilní telefon.
„Vysloužilé elektrospotřebiče svážíme z téměř 1 300 sběrných dvorů. Víme proto, jak důležité je příjemné prostředí,
vstřícná obsluha a kvalitní služby,“ upozorňuje Vojtěch Smoter, koordinátor sběrné sítě společnosti ASEKOL, která
soutěž pořádá již podruhé.
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Spojení se společností ASEKOL přinese celému projektu totiž ještě druhý rozměr. Kromě možnosti přihlásit strom
a hlasovat o ten nejlepší formou DMS nebo vyplněného hlasovacího archu budou mít lidé ještě třetí možnost, jak
svého favorita podpořit. Odevzdáním vysloužilého mobilního telefonu získají pro konkrétní strom 20 hlasů. Smysl
celého partnerství je jednoduchý. Sbíráním starých telefonů pomoci chránit a zlepšovat životní prostředí.

Celá anketa, a tedy i možnost začít přihlašovat jednotlivé stromy, se otevře v první jarní den, tedy 21. března 2016.
Výsledky budou známy v říjnu. Součástí ankety je rovněž putovní výstava fotografií zúčastněných stromů. Více
informací je k dispozici na stránkách www.stromroku.cz.

„Díky správné recyklaci starého mobilního telefonu jsme schopni využít až 80 % materiálů. Vzácné suroviny se tak
již nemusí náročně těžit, ale recyklací se dají získat k přírodě šetrněji,“ říká Martina Ďaďová za společnost ASEKOL
a dodává: „Obdivuhodné na anketě Strom roku je ohromné zaujetí široké veřejnosti o své okolí a jeho ochranu. Ať už
jedinec, škola nebo obec dokáží předat příběh toho svého stromu a pomoci tak při hlasování s ohromujícím zápalem.“

Nové červené kontejnery budou bezpečnější

Díky tomu, že hlasování je zpoplatněné, mohou navrhovatelé vybrané finance v následujícím roce využít například
na zajištění ošetření stromu, výsadbu nových stromů v okolí, umístění drobného mobiliáře v blízkosti stromu
nebo místní informační kampaň o stromech.

V roce 2016 plánuje společnost ASEKOL distribuovat dalších 1 000 červených kontejnerů na drobné
elektro. Pokračuje tak ve svém dlouhodobém záměru usnadnit občanům co nejvíce přístup k třídění
starých elektrospotřebičů. Nový prototyp kontejneru je zároveň výrazně bezpečnější než stávající
nádoby.
Kolektivní systém ASEKOL vyhlásil v říjnu tohoto roku výběrové řízení na dodání další tisícovky červených
kontejnerů. „Protože se neustále snažíme o vylepšování funkčnosti i designu našich sběrových nádob, přišli jsme
s novým prototypem kontejneru,“ říká Helena Nehasilová, manažerka logistiky společnosti ASEKOL, která
organizovala výběrové řízení. Nová betonová základna je pojistkou proti snadnému převrhnutí kontejneru. Pro
zvlášť exponovaná místa navíc bude určena speciální nádoba s betonovou spodní vanou.
Dalším bezpečnostním opatřením je nový typ plochého vhozového systému, který je dvoububnový, a je navržen
tak, aby nebylo možné vidět a vniknout dovnitř kontejneru.

ASEKOL hledá ke spolupráci další chráněné dílny
Kolektivní systém ASEKOL vypsal v říjnu tohoto roku každoroční výběrové řízení na zpracování
elektrozařízení pro rok 2016. Výsledky budou známy do konce tohoto roku.
Aktuálně spolupracuje ASEKOL s 8 chráněnými dílnami, prostřednictvím nichž dává práci přibližně 150 lidem
s postižením. Patří tak mezi nejvýznamnější zaměstnavatele hendikepovaných v České republice. V příštím roce
bude nutno rozebrat dalších tisíc tun televizorů a počítačových monitorů, pro něž nyní ASEKOL hledá zpracovatele.
I v letošním roce je veřejné výběrové řízení vypsáno za podpory a odborného dohledu zástupců Národní rady
osob se zdravotním postižením ČR a Svazu měst a obcí České republiky.

Speciální typ kontejneru s betonovou spodní vanou se umisťuje na zvlášť exponovaná místa.
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Výběrového řízení se mohla zúčastnit jakákoliv organizace působící na území ČR, která splnila zadávací podmínky
a zaměstnává alespoň 50 % přepočteného počtu zaměstnanců na vymezených chráněných pracovních místech.
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Fond ASEKOL v našem kraji pomohl 2 veřejně
prospěšným projektům

ASEKOL o recyklaci elektra na akcích v Hranicích a Zábřehu

Za osm let svého působení již Fond ASEKOL v Olomouckém kraji rozdělil statisíce korun mezi
19 projektů zaměřených na zefektivnění sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů.
Díky tomu se na mnoha místech výrazně zlepšily možnosti sběru starého elektra, který je
nyní pro občany pohodlnější a bezpečnější.
Letos Fond ASEKOL podpořil v Olomouckém kraji 2 projekty celkovou částkou 83 024 Kč. Nejvyšší
dotaci si odnesl projekt Zpevněné plochy včetně úpravy vrat k E-domku v Náměšti na Hané, který
na realizaci získal 50 000 Kč. Z pohledu celé České republiky bylo ve svých žádostech úspěšných
historicky nejvíce, tedy 57 projektů, které získaly částku 2 miliony Kč.

Během letošního září se stánek společnosti ASEKOL objevil na dvou tradičních, ekologicky
zaměřených akcích v Olomouckém kraji. Podrobnosti o třídění starých elektrozařízení se
mohli zájemci dozvědět na Barevném dni bez aut v Hranicích na Přerovsku a na Ekojarmarku
v Zábřehu na Šumpersku.
Obou akcí se zúčastnili především nejmenší obyvatelé zmiňovaných měst z tamních základních
a mateřských škol, pro něž byly připraveny soutěže zaměřené na třídění elektrozařízení. Malí
i velcí návštěvníci infostánku se mohli nenásilnou a hravou formou vzdělat v oblasti recyklace
starého elektra. Připraven pro ně byl mimo jiné zábavný kvíz, hra využívající klávesy z vysloužilých
počítačových klávesnic nebo házecí deska. Všichni účastníci, jichž se na obou akcích sešly více než
dvě tisícovky, získali drobné odměny.

„Nejvíce žádostí směřovalo ke zkvalitnění sběrných míst a zabezpečení sběrných dvorů kamerovým či
jiným systémem. Tyto projekty díky podpoře fondu nabídnou občanům pohodlnou a snadnou možnost
vyhodit staré elektro. Navíc se daří snižovat počet krádeží a celkově zvýšit bezpečnost sběrných míst,“
říká Eva Zvěřinová, ředitelka sběrné sítě společnosti ASEKOL.
Za dobu svého působení rozdělil Fond ASEKOL mezi více než tři stovky projektů z celé ČR
úctyhodnou částku přesahující 19 milionů Kč. Stejně jako celý chod kolektivního systému ASEKOL,
i Fond ASEKOL je financován klienty systému – výrobci a dovozci elektrozařízení.

Přehled letos podpořených projektů v Olomouckém kraji:
Místo/Organizace

Popis

Finanční plnění v Kč

Městys Náměšť na Hané

Zpevněné plochy včetně úpravy vrat k E-domku

50 000

EKO servis Zábřeh s.r.o.

Instalace kamerových systémů na SD Leštinská
a Dvorská

33 024

Exkurze zpracovatelského závodu ENVIROPOL
Zástupcům obcí je i nadále nabízena možnost účastnit se exkurze zpracovatelského závodu
společnosti ENVIROPOL v Jihlavě včetně prohlídky třídící linky. Ta využívá nejmodernější technologie
za účelem co nejefektivnějšího zpracování elektroodpadu a tím řeší aktuální potřebu zpracování
druhotných surovin ve městě Jihlavě a přilehlých obcích. Exkurze budou probíhat i v roce 2016.
V případě zájmu o exkurzi prosím kontaktujte svého regionálního manažera (viz první strana
zpravodaje).
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Pro malé návštěvníky obou akcí byla připravena řada zábavných atrakcí.

PF

2016

Veselé Vánoce a šťastný nový rok
Merry Christmas and Happy New Year
Veselé Vianoce a šťastný nový rok
Wesołych Świąt i szczęśliwego nowego roku
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