Vážení klienti,
děkujeme Vám, že se Vaše společnost aktivně podílí na efektivním fungování jednoho z největších
environmentálních projektů v České republice - systému EKO-KOM. 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 v minulém roce přineslo.

VÝSLEDKY CELÉHO SYSTÉMU RECYKLACE za rok 2013
Celková míra recyklace odpadů z obalů dosáhla 71,8%. Pro jednotlivé materiály byla recyklace
následující: papír 87%, plasty 67%, sklo 76%, nápojové kartony 21%, kovy 56% a dřevo 34%. Celkem
bylo recyklováno 635 892 tun odpadů z obalů.
V roce 2013 své odpady aktivně třídí již 71% populace a průměrná výtěžnost tříděného sběru do
barevných kontejnerů v obcích stoupla na 39,7 kg/obyv./rok. Díky aktivní spolupráci vás - klientů
a 6 057 obcí zapojených v systému, je třídění odpadů pohodlně dostupné 99% obyvatel České
republiky a kvalita této služby odpovídá nejvyšším standardům v EU. Díky všem klientům tak mají
obyvatelé k dispozici přes 241 000 barevných kontejnerů na tříděný odpad.
Tříděním a recyklací odpadů v systému EKO-KOM se podařilo za rok 2013 snížit zátěž životního
prostředí o 1 176 339 tun CO2 ekv. a uspořit tak 27 953 183 GJ energie, což je produkce jaderné
elektrárny Temelín za 173 dnů. Tolik energie spotřebuje v průměru za rok více než 310 tis.
domácností, tedy zhruba jeden kraj.

PODÍL společnosti Czechoslovak Spirit s.r.o.
NA SYSTÉMU RECYKLACE za rok 2013
Díky Vašemu příspěvku byl zajištěn zpětný odběr a recyklace 321 tun obalových odpadů. Tyto
odpady by naplnily 188 svozových automobilů.
Podíl Vaší společnosti na systému EKO-KOM odpovídá zajištění ročního provozu a obsluhy 195
barevných kontejnerů na tříděný odpad (pro papír, sklo, plasty a nápojové kartony) Třídění
odpadů jste tak umožnili více než 8 617 obyvatelům.

Váš podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činí 590 tun CO2 ekv., a tak bylo
uspořeno 14 113 GJ energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaných 277 osobními
automobily střední třídy za rok jejich provozu. Vámi uspořenou energii představuje 27 dnů
spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v hl.m. Praze.
Děkujeme Vám za Váš zodpovědný přístup!

V Praze dne 21. května 2014
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