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Tisková zpráva 

Staré Město, 18. 9. 2017 

Obyvatelům Zlínského kraje se daří třídit staré elektro 

Nejlepší města a obce ve Zlínském kraji získaly ceny a finanční odměny v rámci jedenáctého ročníku tradiční soutěže ve 
třídění odpadů „O keramickou popelnici“. Certifikáty a šeky předaly vítězům v kategoriích třídění vysloužilých 
elektrozařízení za účasti radní pro životní prostředí a zemědělství Zlínského kraje, paní Margity Balaštíkové (ANO), hned 
dvě neziskové společností, které se zabývají zpětným odběrem – ASEKOL a ELEKTROWIN. Slavnostní ceremoniál proběhl 
ve Starém Městě. Soutěž „O keramickou popelnici“ je již tradiční součástí komunikační kampaně o třídění odpadů, která 
ve Zlínském kraji každoročně probíhá a která je výsledkem úzké spolupráce Zlínského kraje s kolektivními systémy 
ASEKOL a ELEKTROWIN a autorizovanou obalovou společností EKOKOM.     

Ocenění od společnosti ASEKOL za období od loňského října do konce letošního srpna získaly obce, jejichž obyvatelé 
nasbírali v přepočtu na osobu největší množství drobných vysloužilých elektrozařízení na sběrných dvorech a ve 
stacionárních červených kontejnerech. Celkovým a hlavním vítězem se staly Vigantice, kde každý občan vytřídil 
průměrně 1,51 kg elektra. V kategorii menších obcí obsadil první místo Bratřejov, kde každý ze 765 obyvatel v průměru 
odevzdal k dalšímu využití 1,37 kilogramu elektrozařízení. V kategorii měst uspěla Bystřice pod Hostýnem s průměrnou 
výtěžností 1,37 kilogramu drobného elektra. 

„Třídění drobného elektra budeme i nadále podporovat, ať už ve formě propagačních a popularizačních akcí, tak díky 
červeným kontejnerům. Těch máme po celém kraji 223 kusů, snahou je umožnit recyklaci starého elektra opravdu 
všem,“ uvedl na ceremoniálu Daniel Hladilín, regionální manažer společnosti ASEKOL pro Zlínský kraj. 

Kolektivní systém ELEKTROWIN ocenil obce ve třech kategoriích odrážejících množství sběru elektrozařízení v přepočtu 
na jednoho obyvatele. Mezi městy nad 10000 obyvatel se nejvíce dařilo Uherskému Hradišti, ve kterém každý z občanů 
odevzdal k dalšímu využití průměrně 13 kg elektrozařízení. V rámci větších obcí a měst, v nichž žije méně než než 10000 
obyvatel, vyhrálo stejně jako v loňském roce Staré Město. Celkově obyvatelé města vytřídili téměř 38 tun nepotřebného 
elektra. V kategorii obcí do 2500 obyvatel zvítězily Buchlovice. Dohromady obyvatelé této obce ve sledovaném období 
odevzdali 17 tun vysloužilých elektrozařízení. 

 „V loňském roce jsme posunuli maxima dosažená v roce 2015 na výrazně vyšší úroveň, a to o celých 23 %. Celkově bylo 
v ČR zpětně odebráno více než 44 000 tun vysloužilých spotřebičů. Míra sběru přesáhla 50 %, tedy cíl daný evropskou 
směrnicí pro Českou republiku až pro rok 2018, “ sdělil Jan Marxt, vedoucí zákaznického oddělení ELEKTROWIN a. s. 
 
ASEKOL a.s. je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu 
vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ve všech oblastech, např. výpočetní, telekomunikační a 
kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a 

výdejní automaty (skupiny 1 – 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 4 300 městy a obcemi a 3 000  
opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. 
Provozovaných více než 15 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech 
kolektivních systémů v ČR i v Evropě. V roce 2016 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,89 kg elektroodpadu. 

 

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v  České republice. Od 
svého založení v roce 2005 již zrecykloval na 17 000 000 vysloužilých elektrospotřebičů o celkové hmotnosti 290 000 tun. Společnost zajišťuje 
sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladicí zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, 

elektrické a elektronické nástroje. Společnost není založená za účelem zisku, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácíc h 
spotřebičů. Sběrnou síť tvoří více než 13 500 míst zpětného odběru. 
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Zlínský kraj v rámci plnění cílů stanovených Plánem odpadového hospodářství věnuje již od roku 2005 velkou pozornost i osvětě v třídění 
vysloužilých vyřazených elektrospotřebičů. Stanovené cíle se po celou tuto dobu daří plnit beze zbytku, o čemž svědčí i to, že se pravidelně 
při hodnocení výsledků umísťuje na předních příčkách v rámci ČR.   

 
 
 
 
 
Odměny: 
 

ELEKTROWIN 
 

  Obec Buchlovice 20.000,- Kč 

Město Staré Město 20.000,- Kč 

Uherské Hradiště 20.000,- Kč 

  ASEKOL 
 

  Obec Vigantice  20.000,- Kč 

Město Bystřice pod Hostýnem 18.000,- Kč 

Obec Bratřejov 18.000,- Kč 

  
 
 
 
Kontakty: 
 
 
 

ASEKOL a. s., Čs. exilu 2062/8, Praha 4, tisková mluvčí: Martina Martinková, e-mail: martinkova@asekol.cz, tel.: 702 148 327, www.asekol.cz 

ASEKOL a. s., Čs. exilu 2062/8, Praha 4, regionální manažer pro Zlínský kraj: Daniel Hladilín, e-mail: hladilin@asekol.cz, tel.: 725 061 863, 

www.asekol.cz 

ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, Praha 4, vedoucí zákaznického oddělení: Jan Marxt, e-mail: jan.marxt@elektrowin.cz, tel.: 731 454 175, 

www.elektrowin.cz 
 

ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, Praha 4, poradkyně pro Zlínský kraj: Marcela Zuzánková, e-mail: marcela.zuzankova@elektrowin.cz, 

tel.: 777 295 335, www.elektrowin.cz 
 
Zlínský kraj, tisková mluvčí: Renata Janečková, tel.: 577 043 190, renata.janeckova@kr-zlinsky.cz 
 
Eufour PR, s. r. o., nám. Národních hrdinů 622/4, Olomouc, koordinátor informační kampaně na podporu třídění odpadů ve Zlínském kraji: 

Miroslav Grass, e-mail: grass@eu4.cz, tel.: 777 152 707, www.tridenijestyl.cz 

http://www.elektrowin.cz/

