
 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Češi elektroodpad ve střední Evropě recyklují nejlépe 
 
Praha, 7. září 2010 –  Z nových členských zemí Evropské unie Češi recyklují nejvíce elektroodpadu. 
V loňském roce každý z nich odevzdal 5,6 kilogramů elektrošrotu. Například Slováci ho v loňském 
roce vysbírali jenom 4 kilogramy. Ve srovnání se západní Evropou ale máme stále co dohánět.  
 
 „Nejvíce jsou ke svému okolí ohleduplní Norové, kteří ročně odevzdají až 17 kilogramů elektroodpadu 
na osobu. Následují je Dánové s přibližně 14 kilogramy,“ uvádí Roman Tvrzník, generální ředitel 
kolektivního systému ELEKTROWIN, který u nás zajišťuje recyklaci více než poloviny veškerého 
elektroodpadu. „Na druhé straně žebříčku jsou pak Rumuni a Poláci. V obou zemích skončí většina 
použitých elektrospotřebičů na skládkách. Ekologicky se zpracuje pouze jeden kilogram elektroodpadu 
na osobu a rok,“ dodává. Všechny údaje pochází od neziskové organizace WEEE forum, jež sdružuje 
většinu kolektivních systémů zaměřených na recyklaci elektroodpadu v Evropě 
 
Stále je patrný výrazný odstup mezi vyspělou západní Evropou a zeměmi bývalého východního bloku. 
„Zatímco u nás elektroodpad recyklujeme jenom pět let, v mnoha evropských zemích má tato činnost 
mnohem delší tradici. Důležité je neustálé informování veřejnosti o důležitosti recyklace,“ vysvětluje 
Tvrzník. ELEKTROWIN pro tento účel využívá hned několik projektů. Zatočme s elektroodpadem je 
informační kampaň, která letos již podruhé navštíví 80 měst a obcí po celé republice.  
 
„Již třetím rokem spolupracujeme také se zoologickými zahradami po celé republice. Ve vyhrazených 
dnech v nich lze získat vstup zdarma či se slevou výměnou za použitý elektrospotřebič,“ uvádí Taťána 
Pokorná, vedoucí zákaznického servisu společnosti. „Kromě odpočinku na čerstvém vzduchu tak 
zájemci získají možnost zbavit se jednoduchým způsobem již nepoužívaných elektrozařízení,“ dodává.  
 
Podrobné informace po možnostech odevzdání použitého elektrospotřebiče jsou k dispozici na 
webové stránce www.elektrowin.cz.  
 
ELEKTROWIN a.s., je největším subjektem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České 
republice. Společnost byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému zajišťujícího 
oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na 
velké a malé elektrospotřebiče i elektrické a elektronické nástroje.  
Společnost je koncipována jako nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích 
spotřebičů. Prostřednictvím 749 sběrných dvorů v 584 městech a obcích, počet provozoven posledních 
prodejců se blíží 2500 a mobilních svozů zajištěných ve více než 4010 obcích smluvně pokrývá přes 93 % 
obyvatel ČR.  
Zpětný odběr více než 91 000 tun elektrospotřebičů realizovaný od roku 2005 do současnosti zajišťuje 
kolektivnímu systému ELEKTROWIN prvenství mezi kolektivními systémy v ČR v množství zpětně odebraných 
vysloužilých elektrozařízení. 
 
Pro více informací, prosím kontaktujte: 
 
Taťána Pokorná 
Email: tpokorna@elektrowin.cz; Tel.: 731 492 677 
 
Ivan Tučník,  Bison & Rose 
Email: ivan.tucnik@bisonrose.cz; Tel.: 777 923 401 
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