Vážení klienti,
dovolte nám, abychom Vám poděkovali, že se Vaše společnost aktivně podílí na systému třídění a recyklace
obalových odpadů EKO-KOM. V roce 2020 se nám společně podařilo, navzdory pandemii, opět zvýšit
výtěžnost tříděného sběru odpadu na současných 66,8 kg na obyvatele a rok.
Prostřednictvím účasti Vaší společnosti v tomto systému se podílíte na poskytování kvalitní, a
spotřebiteli vyhledávané, veřejné služby. Možnost třídit svůj odpad má 99 % obyvatel ČR a díky
rostoucímu počtu barevných nádob se jim zkrátila průměrná docházková vzdálenost jen na 90 metrů, což
představuje asi 2 minuty chůze. Komfort třídění, kdy jedno sběrné místo slouží v průměru 112 lidem, je v
některých evropských zemích (i s tisíci obyvatel na kontejnerové místo) opravdu nesrovnatelný.
Dovolujeme si Vám poskytnout zprávu o tom, jaké praktické výsledky Vaše zapojení do systému EKO-KOM
přineslo.

VÝSLEDKY CELÉHO SYSTÉMU RECYKLACE za rok 2020
Celková míra recyklace odpadů z obalů dosáhla 76 %. Pro jednotlivé materiály byla recyklace následující:
papír 90 %, sklo 88 %, plasty 70 %, kovy 61 % a nápojové kartony 24 %. Celkem bylo vytříděno a předáno k
využití a recyklaci 926 055 tun odpadů z obalů.
V roce 2020 se třídění odpadů účastnilo 73 % populace ČR a průměrná výtěžnost tříděného sběru
dosáhla 66,8 kg na obyvatele a rok. Díky aktivní spolupráci Vás - klientů a 6 160 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 558 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 2020 snížily emise skleníkových plynů o 942 276 tun
CO2 ekv., a uspořilo se tak 22 354 445 GJ energie. Díky tříděnému sběru obalových odpadů a jejich
materiálovému a energetickému využití se uspořilo 376 868 432 m3 vody, což představuje objem
vodních nádrží Lipno a Rozkoš.

PODÍL společnosti ACTIVA spol. s r.o.
NA SYSTÉMU RECYKLACE za rok 2020
Díky Vašemu příspěvku byl zajištěn zpětný odběr a recyklace 293 tun obalových odpadů. Tyto odpady
naplnily 144 svozových automobilů.
Podíl Vaší společnosti na systému EKO-KOM odpovídá zajištění provozu a obsluhy 149 barevných
kontejnerů na tříděný odpad (pro papír, sklo, plasty a nápojové kartony) a 4 sběrná místa pro kovové
obalové odpady. Třídění odpadu jste tak umožnili 2 635 obyvatelům.
Váš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činí 169 tun CO2 ekv., a tak bylo uspořeno 4
017 GJ energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaných 80 osobními automobily střední třídy za
rok jejich provozu. Vámi uspořenou energii představuje 8 dnů spotřeby elektrické energie na
veřejné osvětlení v hl.m. Praze.
Děkujeme Vám za Váš zodpovědný přístup!

V Praze dne 14. června 2021

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

