
Vážení klienti,

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

obalových odpadů EKO-KOM. Díky Vám je český systém třídění odpadů jedním z nejúspěšnějších a 

nejefektivnějších v Evropě! V roce 2019 se nám společně podařilo opět zvýšit výtěžnost tříděného 

sběru odpadu na současných 65,2 kg na obyvatele a rok.

Prostřednictvím účasti Vaší společnosti v tomto systému se podílíte na poskytování kvalitní, a 

spotřebiteli vyžadované, veřejné služby. 99 % obyvatel ČR má možnost třídit svůj odpad a díky 

rostoucímu počtu kontejnerů se jim zkrátila průměrná docházková vzdálenost jen na 91 metrů, což 

představuje asi 133 kroků.

Dovolujeme si Vám poskytnout zprávu o tom, jaké praktické výsledky Vaše zapojení do systému EKO-KOM 

přineslo.

VÝSLEDKY CELÉHO SYSTÉMU RECYKLACE za rok 2019

Celková míra recyklace odpadů z obalů dosáhla 73 %. Pro jednotlivé materiály byla recyklace následující: 

papír 88 %, sklo 79 %, plasty 69 %, kovy 57 % a nápojové kartony 25 %. Celkem bylo recyklováno 883 339 

tun odpadů z obalů.

V roce 2018 se třídění odpadů účastnilo 73 % populace ČR a průměrná výtěžnost tříděného sběru 

dosahuje 65,9 kg na obyvatele a rok. Díky aktivní spolupráci Vás - klientů a 6 146 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 473 tisíc barevných nádob na 

tříděný odpad. 

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 2019 snížily emise skleníkových plynů o 922 544 tun 

CO2 ekv., a uspořilo se tak 21 573 646 GJ energie. Díky třídění a recyklaci obalových odpadů jsme tak 

loni uspořili téměř 6 milionů MWh energie.

PODÍL společnosti  Jindřich Šíp - Chovprodej

NA SYSTÉMU RECYKLACE za rok 2019

Díky Vašemu příspěvku byl zajištěn zpětný odběr a recyklace 24 tun obalových odpadů. Tyto odpady 

naplnily 14 svozových automobilů.

Podíl Vaší společnosti na systému EKO-KOM odpovídá zajištění provozu a obsluhy 24 barevných 

kontejnerů na tříděný odpad (pro papír, sklo, plasty a nápojové kartony) a 1 sběrné místo pro kovové 

obalové odpady. Třídit odpad jste tak umožnili 624 obyvatelům.

Váš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činí 50 tun CO2 ekv., a tak bylo uspořeno 1 162 

GJ energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaných 23 osobními automobily střední třídy za rok 

jejich provozu. Vámi uspořenou energii představují 2 dny spotřeby elektrické energie na veřejné 

osvětlení v hl.m. Praze.

Děkujeme Vám za Váš zodpovědný přístup!

Mgr. Martin Fojtík
ředitel klientského oddělení EKO-KOM, a.s.

V Praze dne 19. června 2020


