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Úvodní slovo
Uplynulý rok byl pro celou skupinu ASEKOL ve znamení rekordního
sběru elektroodpadu. Ve všech třech státech jsme dohromady sesbírali více
než 100 tisíc tun vysloužilých elektrozařízení. V ČR jsme dosáhli ještě před
několika lety těžko představitelných 44 580 tun, což je 8násobek sběru z prvního
roku existence kolektivního systému! ASEKOL tak i v roce 2021 navázal na
předcházející roky, kdy vždy splnil všechny zákonné povinnosti svých klientů
včetně splnění nové sběrové kvóty ve výši 65 %. Poděkování patří i kolegům
z kolektivních systémů na Slovensku a v Polsku, kde byly kvóty také splněny.
K dosažení těchto výsledků nám výrazně pomáhá hustá síť sběrných míst, kde
veřejnost může odevzdávat vysloužilé elektrospotřebiče.
Kolektivní systémy ASEKOL se za dobu své existence staly jedněmi
z největších kolektivních systémů pro sběr elektroodpadu, baterií a obalů ve
střední Evropě. O tom svědčí i celkový počet našich klientů, kterých je aktuálně
více než 14 400. Meziročně jsme tak opět narostli o stovky nových klientů, kteří
v nás mají důvěru.

Z dalších společensky odpovědných projektů, na kterých se podílíme, bych rád
zmínil Remobil, Počítače dětem a Opravárna podporující trvalou udržitelnost.
V roce 2021 jsme se stali opět jedním z hlavních partnerů projektu pod záštitou
MŠMT ČR Recyklohraní, který prohlubuje znalosti žáků v oblasti třídění
a recyklace odpadů.
Během 16 let jsme si vybudovali pozici spolehlivého partnera ve všech
zemích, ve kterých působíme. Důkazem toho je nejen neustále rostoucí počet
klientů, ale i účast v mezinárodních asociacích sdružující největší kolektivní
systémy. V roce 2021 jsme obdrželi prestižní ocenění EBA (Europe Business
Assembly) v kategorii „Best Enterprise“ v oblasti recyklace a podařilo se nám
obhájit titul Czech Business Superbrands. Pečeť Superbrands získávají značky
s vynikající pověstí – zákazníci si s nimi spojují významné hodnoty a mají k nim
osobní vztah.
Rád bych Vám všem, kteří se podílíte na budování naší skvělé značky,
poděkoval za vynaložené úsilí a popřál hodně energie do dalších společných let.

Jan Vrba
Předseda představenstva

Dalším dílčím úspěchem naší společnosti je rekordní sběr světelných
zdrojů v ČR o celkové hmotnosti 629 tun. ASEKOL sesbíral za rok 2021 rekordní
množství zářivek, žárovek, výbojek a LED zdrojů a stal se tak lídrem ve sběru
skupiny světelných zdrojů.
Nedílnou součástí dlouhodobé strategie zpracování elektroodpadu
je rovněž podpora zdravotně postižených spoluobčanů prostřednictvím
chráněných dílen. Kromě materiálové podpory i nadále zůstáváme hrdým
dlouhodobým partnerem Národní rady osob se zdravotním postižením.
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ASEKOL Group
v roce 2021

>14 400
klientů

102 625 t

sesbíraných elektrozařízení
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>22 000
sběrných míst
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Za posledních 16 let jsme sesbírali

ASEKOL
Česká Republika

310 257 t
elektroodpadu

Získání prestižních ocenění:
Czech Business Superbrands 2021 a EBA - Europe Business Assembly
v kategorii Best Enterprise v oblasti recyklace

44 580 t

Spuštění nového informačního systému ISA určeného pro všechna
smluvní sběrná místa, dopravce a zpracovatele v ČR

36 001 t

17 186 t

44 580 t

12 928 t

sesbíraných
elektrozařízení

sesbíraných
světelných
zdrojů!
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66,6 %

splnění sběrové
kvóty

16 558 t

17 139 t
15 692 t

25 619 t
18 460 t

16 981 t

9182 t
5792 t

25 %
meziroční
nárůst
klientů

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

629 t

17 657 t

19 554 t
17 743 t
19 185 t

Vývoj sběru za 16 let
(zaokrouhleno na celé tisíce tun)
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Za posledních 11 let jsme sesbírali

ASEKOL
Slovensko

71 518 t
elektroodpadu

Podíl ASEKOL SK na trhu obalů a neobalových výrobků se k 31. 12. 2021
zvětšil o víc jak 68 % oproti roku 2020

11 315 t
11 224 t

4 635 t

9 637 t

vytříděné složky
odpadů z obalů
a neobalových výrobků

6 341 t

6 814 t

5 770 t
5 158 t
4 347 t

sesbíraných
baterií

11 315 t

sesbíraných
elektrozařízení
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3650

4 902 t

2 381 t

sběrných míst
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

795 t

3 629 t

Vývoj sběru za 11 let
(zaokrouhleno na celé tisíce tun)
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ASEKOL
Polsko

Za posledních 6 let jsme sesbírali

100 248 t
elektroodpadu

Za 6 let naší existence ASEKOL PL jsme získali více než 1 250 klientů, mezi
které patří značky jako Gorenje, Dell, Dyson, Panasonic, Sharp, Emos,
Fast Poland, Viessman a další.

44 008 t

44 008 t
28 414 t

15 291 t
7 415 t

> 1000

sběrných míst

65,5 %

splnění sběrové
kvóty

2016
2017
2018
2019
2020
2021

3 864 t
1 256 t

sesbíraných
elektrozařízení

Vývoj sběru za 6 let
12

(zaokrouhleno na celé tisíce tun)
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• Největší kolektivní systém v ČR v uvedení
nových solárních panelů na trh – skupina 4B

• V roce 2021 činil sběr vysloužilých EEZ celkem
2 649,972 tun, což představuje požadovanou
65% hodnotu stanovenou Směrnicí EU pro ČR

• V roce 2021 RETELA, s.r.o. zajišťovala plnění
zákonných povinností pro 207 klientů

Společnost ASEKOL Solar byla
pro své klienty stabilním partnerem
i v roce 2021 a upevnila tak svou pozici
největšího kolektivního systému v oblasti
zpětného odběru a zajištění recyklace
solárních panelů v ČR.
Rok 2021 přinesl pro kolektivní
systém ASEKOL Solar první významnou
zatěžkávací zkoušku ve formě rozsáhlé
ekologické recyklace solárních panelů
jednoho z našich významných klientů.
Jednalo se o provozovatele z Hodonínska
na Moravě, jehož instalace byla zasažena
živelnou katastrofou v podobě ničivého
tornáda.

Právě tato událost ukázala
operativnost a flexibilitu našeho
kolektivního systému včetně schopnosti
se rychle adaptovat na rozsáhlou
zakázku. 3 720 panelů o celkové
hmotnosti 60 tun tak bylo během
několika týdnů odborně zrecyklováno.

• POČET KLIENTŮ 9825
• 71,902 tun sesbíraných
vysloužilých solárních panelů

• V souladu s platnou metodikou byl spočten
průměr POM za roky 2018 až 2020, a to
5 047,288 tun s panely resp. 4 080,671 tun
bez panelů (dle stanoviska MŽP)
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• CELKOVÝ VÝKON ke konci roku
2021 je 743,192 MWp
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Elektroodpad a jeho
následné využití
Podle odhadů společnosti ASEKOL, neziskově hospodařícího kolektivního systému
pro sběr a recyklaci elektroodpadu, od roku 1993 bylo uvedeno na trh v ČR cca
5 miliard kg elektrospotřebičů, z čehož se zhruba 70 % stalo odpadem. Elektroodpad
je nejen v ČR vůbec nejrychleji rostoucím druhem odpadu s asi tříprocentním ročním
růstem.
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Speciální legislativa, která například
stanovuje výrobcům elektrospotřebičů
konkrétní sběrné či recyklační cíle
elektroodpadu, je platná v ČR od
roku 2005. ASEKOL tedy již více než
16 let přispívá k ochraně životního
prostředí zpětným odběrem vyřazených
elektrozařízení a následnou recyklací
materiálů obsažených v elektroodpadu.
Podílí se tak na účinném využívání zdrojů
a získávání hodnotných druhotných
surovin.
V současné době se často používá
pojem „urban mining“ neboli „městská
těžba“. Ta je jednoduše definována jako
proces zpětného získávání surovin
z použitých produktů či obecně z odpadu.
V případě ASEKOLU nejde přitom jen
o recyklaci či „urban mining“, ale také
o odstraňování nebezpečných látek, které
se v elektrospotřebičích nacházejí.
Z určitého pohledu totiž existují na
naší zemi jen dva druhy zdrojů – přírodní
a antropogenní. Mezi přírodní zdroje
se počítají například primární suroviny,
tedy ty, které vytěžíme přímo z přírody.
Naproti tomu antropogenní zdroje byly
vytvořeny nebo přeměněny lidmi např. na

technologie. Tyto zdroje se nachází
v tzv. antropo sféře, tedy v domácnostech,
zemědělství, zdravotnictví či infrastruktuře.
Kvůli masivní těžbě hornin
a minerálů dochází k přeměně přírodních
zdrojů na antropogenní. Tato přeměna
je v některých případech tak výrazná,
že antropogenní toky už překonaly svou
mocností toky přírodní. Například tok
kadmia spojený s lidskou činností je tři až
čtyřikrát větší než přírodní tok způsobený
erozí, počasím, mobilitou nebo vulkanickou
činností. I proto je současná geologická éra
občas nazývána jako antropocén, jelikož
lidská činnost se stala globální geofyzikální
silou a hnacím mechanismem globálních
environmentálních změn.
Avšak ani kovy, které se v rámci
elektroodpadu recyklují, nenahradí zcela
těžbu z přírodních zdrojů. Například
mezi lety 2012 až 2019 bylo pro výrobu
smartphonů spotřebováno 172 tun zlata,
411 tun kobaltu nebo 14 tun palladia. Pokud
toto množství porovnáme s přírodní
těžbou, pak bychom ušetřili pouze pár dní
– v případě zlata 19 dní, v případě kobaltu
2 dny a v případě palladia 9 dní.

Udržitelná budoucnost tedy
nespočívá pouze v recyklaci, ale zejména
v prodlužování životnosti a předcházení
vzniku odpadu. Z hlediska potenciálních
úspor je předcházení vzniku odpadu
případné opětovné použití optimálním
způsobem nakládání s odpady.
A co může udělat běžný
spotřebitel pro zmírnění
environmentálních dopadů
elektroodpadu? Můžeme si zapamatovat
6R z anglických Rethink, Refuse, Reduce,
Reuse, Repair, Recycle.

RETHINK znamená přehodnocení,
zvážení, promyšlení. Při nákupu nového
elektrospotřebiče je dobré se ujistit,
že výrobce při výrobě dbá na ochranu
životního prostředí. Ty opravdu ekologické
výrobky mají často nezávislý certifikát,
který spotřebiteli zaručuje, že se výrobce
snažil zmírnit dopady na životní prostředí.
REFUSE je odmítnutí, odepření, nepřijetí.
Spotřebitel má možnost ihned odmítnout
kupovat spotřební zboží, např. v případě,
pokud je možné si danou věc zapůjčit.
REDUCE představuje redukovat, snížit,
omezit. Tedy přemýšlet o tom, zda existují
výrobky, bez kterých se můžeme obejít.
REUSE je opětovné použití výrobku. Je
dobré používat spotřební zboží co nejdéle
nebo ho předat tam, kde bude mít další
využití.
REPAIR znamená opravit, spravit. Jde
o udržování a opravy elektrospotřebičů tak,
aby z nich byl dlouhodobý užitek. Pokud
už například nefunguje baterie u mobilního
telefonu, je možné ji nechat vyměnit.
RECYCLE představuje recyklaci, využití
materiálů. Recyklujte to, co již nelze
opravit. ASEKOL zřídil v ČR tisíce sběrných
míst pro elektroodpad. Velké spotřebiče
lze typicky odevzdat na sběrných dvorech,
kdežto pro malé a drobné spotřebiče slouží
červené pouliční kontejnery. Tím vším
může každý z nás pomoci.
Více informací o tom, jak správně třídit
vysloužilé elektrospotřebiče, najdete na
www.asekol.cz
a www.cervenekontejnery.cz.
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Jak byste Vaši firmu představil?
Společnost Zumtobel Group je předním
mezinárodním výrobcem a dodavatelem
komplexních řešení profesionálních
interiérových i venkovních systémů
osvětlení budov. Již 70 let vyvíjíme
inovativní a individuální osvětlovací
řešení, která splňují ty nejvyšší
ergonomické, ekonomické a ekologické
nároky. Kromě toho se naše produkty
vyznačují také estetickým provedením na
velmi vysoké úrovni.
Jak působí světlo na lidský
organismus?

Rozhovor s klientem
Dipl. Ing. Jan Vacek
General manager Czech Republic
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Šetření přírodních zdrojů, úspora energií a snižování škodlivých látek jsou úkoly,
kterých se snaží dosáhnout výrobci všech skupin elektrozařízení. V segmentu výroby
světelných zdrojů a svítidel se odehrává poslední roky zásadní změna, kdy dříve
tradiční zářivky, žárovky a tzv. úsporky nahrazují LED zdroje. Společnost Zumtobel
group je celosvětově v tomto ohledu jedním z hlavních inovátorů.
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Světlo obecně navozuje pocit pohody.
K dosažení nejlepší možné kvality světla
zkoumá společnost Zumtobel group
pozitivní vliv světla na zdraví a stále
zlepšuje jeho využití. Zvláštní pozornost
se v aplikovaném výzkumu věnuje
energetické účinnosti. Systémy řízení
osvětlení v závislosti na denním světle
a svítidla se zvýšenou provozní účinností
poskytují při stejných charakteristikách
svítidel více světla a jasu než standardní
řešení.
Vaše společnost je známá svým
příkladným přístupem k ekologii
a trvalé udržitelnosti obecně, mohl
byste nám přiblížit, jak konkrétně?
Zumtobel group dodržuje zásadu
transparentnosti vlivu produktů
na životní prostředí. Jako první firma
v naší výrobní branži jsme zveřejnili
ekologické prohlášení o produktu podle
mezinárodních norem ISO 14025
a EN 15804. Ekologické prohlášení
o produktu (EPD) konkrétně uvádí, jaké

stopy produkt zanechává na životním
prostředí po celou dobu jeho životního
cyklu. To znamená, jaké suroviny jsou
zpracovávány, kolik energie je zapotřebí
pro výrobu, transport a likvidaci, kolik se
získá recyklací. Tyto informace nejsou
důležité pouze pro ekologické certifikace
jako LEED nebo ÖGNI, ale umožňují se
lépe rozhodnout zákazníkům dbajícím
o životní prostředí. Naší poslední
novinkou je používání vratných obalových
materiálů. V případě že se k nám nevrátí,
jsou 100% ekologicky rozložitelné.
V rámci odpovědnosti za sběr
a recyklaci vašich výrobků jste již
několik let klientem kolektivního
systému ASEKOL, který tuto činnost
vykonává. Jak byste ohodnotil
dosavadní spolupráci?
Nejprve bych rád připomenul, že naše
firma není typický prodejce svítidel
v obchodě, ale výměna světel probíhá dle
individuálních projektů přímo
u zákazníků. Pro zajištění recyklace
starých zařízení tedy potřebujeme
flexibilního partnera, který je schopen
tyto činnosti zajistit kdekoliv v rámci
ČR. U společnosti ASEKOL oceňujeme
zejména dostatečné množství
speciálních sběrných nádob pro světelné
zdroje a ochotu nám vždy vyjít vstříc.
ASEKOL se zároveň dlouhodobě snaží
o dostatečnou informovanost veřejnosti
o základních principech cirkulární
ekonomiky, je plně certifikovaný na ISO
normy, splňuje mezinárodní normu
SA 8000 společenské odpovědnosti
a dodržuje plnění sběrových kvót, což je
pro nás jako pro odpovědného výrobce
zásadní. Transparentnost a odpovědnost
jsou hodnoty, které naše společnosti
sdílejí.
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Ocenění

DIPLOM
Based on the decision of
the Superbrands
Business Brand Council Committee

ASEKOL

Kolektivní systém ASEKOL obhájil
prestižní ocenění, a značka
ASEKOL tak patřila mezi Czech
Business Superbrands i v roce
2021.

Za naše dlouhodobé úsilí
a inovativní přístup se nám
podařilo získat prestižní
mezinárodní ocenění EBA (Europe
Business Assembly) v kategorii
„Best Enterprise“ v oblasti
recyklace. Organizace EBA je
podnikatelská komunita zahrnující
více než 12 000 top manažerů
z různých společností působících
v 54 zemích světa. Akademická
a vědecká komunita EBA se skládá
z více než 400 profesionálů
a expertů v oblasti vědy a vzdělávání.

Superbrands je nejuznávanější
nezávislou globální autoritou
v oblasti hodnocení a oceňování
obchodních značek.

Předseda představenstva společnosti
ASEKOL, Mgr. Jan Vrba, byl taktéž
oceněn v rámci hodnocení
„Manager of the Year“.

Titul Supebrands je znakem
a uznáním vynikajícího postavení
značky na lokálním trhu. Toto
ocenění na základě sjednocených
kritérií a metod každoročně
identifikuje nejlepší z nejlepších
značek v téměř 90 státech na pěti
kontinentech.

has been awarded the

Czech Business Superbrands 2021
title.

András Wiszkidenszky

2021

Regional Director
Superbrands CE
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Josef Kratochvíl
President of the Brand Council
Czech Superbrands

The Universal Seal of Excellence
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ISO

Ve společnosti ASEKOL
máme zavedený
a certifikovaný
integrovaný systém
řízení, který propojuje
požadavky jednotlivých
norem

Environmentální
vyúčtování
ZPĚTNÝM ODBĚREM
JSME DOSÁHLI
TĚCHTO ÚSPOR:

ISO 9001
Systém managementu
		kvality

NEBYLO POTŘEBA VYROBIT
ELEKTRICKOU ENERGII V CELKOVÉ
VÝŠI 315 627 MWh

ISO 14001 Systém environmentálního
		managementu
ISO 45001 Systém managementu
		
bezpečnosti a ochrany
		
zdraví při práci

NEVZNIKLO 164 626 t CO2

ISO 27001 Systém managementu
		bezpečnosti informací
SA 8000

UŠETŘILO SE
27 322 732 litrů ROPY*
1 972 168 m3 PITNÉ VODY**

Systém managementu CSR

* Úspora takového množství
ropy se rovná spotřebě stejného
množství potřebného k ujetí
401 mil. km v běžném osobním
automobilu
** Úspora takového množství vody
se rovná stejnému množství, které
je spotřebováno při 26 mil. cyklech
sprchování

22

NEMUSELO SE VYTĚŽIT 32 592 t
PRIMÁRNÍCH SUROVIN
A USPOŘILO SE 3 174 t SO2
snížilo se tedy okyselování prostředí
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Projekty

PROJEKT OPRAVÁRNA

společenské odpovědnosti
RED BAG

ODLOŽ MOBIL V KNIHOVNĚ

Jako každoročně mohli lidé v obcích po
celé ČR prostřednictvím akce „Red Bag“
objevit ve svých schránkách červené tašky
s informačním letáčkem, které objasňují
důležitost recyklace a podněcují veřejnost
ke třídění vysloužilých elektrospotřebičů.

Odlož mobil v knihovně je společný
projekt kolektivního systému ASEKOL,
Kraje Vysočina, Olomouckého kraje
a Jihočeského kraje, jehož smyslem je
zvýšení informovanosti o třídění drobných
vysloužilých elektrozařízení. Na základě
výsledků sběru mobilních telefonů jsou
následně oceněny nejen knihovny, ve
kterých sběrové akce probíhají, ale
i čtenáři, kteří získávají hodnotné ceny
např. v podobě poukázek na nákup knih.
Za zmínku určitě stojí výsledky soutěže
v Olomouckém kraji, kterou jsme
zorganizovali s Olomouckým krajem na
základě iniciativy a pod záštitou senátorky
Jitky Seitlové. Koncem roku 2021 proběhlo
vyhlášení výsledků této sběrové akce
a čtenáři ve svých oblíbených knihovnách
v Olomouckém kraji odevzdali celkem
3 349 starých mobilních telefonů!

SOUTĚŽE VE SBĚRU ELEKTRA
V rámci osvěty veřejnosti a zvýšení
motivace k třídění elektrospotřebičů bylo
vyhlášeno několik soutěží oceňujících
města a obce v různých koutech ČR, např.
O keramické sluchátko, Zlatá popelnice atd.

PODPORA OSOB SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
ASEKOL dlouhodobě podporuje
a spolupracuje s Národní radou osob
se zdravotním postižením ČR. Jedná se
o neziskovou organizaci, která od roku
2000 zastupuje zájmy osob se zdravotním
postižením, přispívá k jejich integraci do
společnosti a podporuje vytváření rovných
příležitostí. Spolupráce spočívá zejména
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Projekt OPRAVÁRNA představuje
aktuálně největší síť drobných opravářů
i odborných servisů v České republice.
Cílem je naučit veřejnost nevyhazovat
zbytečně výrobky, které lze ještě opravit,
neopravitelné výrobky recyklovat a tím
chránit životní prostředí.

v podpoře handikepovaných občanů při
získávání pracovních příležitostí.
Podílíme se taktéž na zaměstnanosti
zdravotně znevýhodněných spoluobčanů
v rámci spolupráce s chráněnými
dílnami (např. Kovošrot GROUP CZ a.s.,
Dílna pro úpravu odpadů Maleč s.r.o.,
ELEKTROODPADY RECYKLACE s.r.o.,
PRAKTIK System s.r.o., STEELMET s.r.o.,
Zelená dílna s.r.o., Charita Opava s.r.o.).
Spolupracujeme také s organizací
Cesta za snem, a to na několika
úrovních. Jedná se především o účast
na jednotlivých akcích, které Cesta za
snem v průběhu roku pořádá pro všechny
bez rozdílu, a pomáhá tím sdružovat
zdravé i handicapované účastníky při
volnočasových aktivitách.

V rámci dlouhodobé spolupráce
a partnerství se společností OPRAVÁRNA
také usilujeme o to, aby vysloužilé
elektrospotřebiče, které již není možné
opravit, byly předány k odborné recyklaci.
Společnost ASEKOL tedy zajišťuje jejich
sběr a předání k recyklaci certifikovaným
zpracovatelům. Na kamenných
pobočkách samozřejmě nechybí ani
naše sběrné nádoby na vysloužilá
elektrozařízení a jejich součástky.

Smyslem projektu REMOBIL je ochrana
životního prostředí a zdraví člověka
zajištěním efektivního systému sběru
a recyklace starých mobilních telefonů.
Společnost ASEKOL je dlouhodobým
partnerem tohoto projektu a v rámci této
spolupráce zajišťujeme např. opětovné
využití vysloužilých mobilních telefonů,
které mohou být odborně repasovány
a znovu využívány.
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Projekt REMOBIL pravidelně organizuje
různé sbírky mobilních telefonů.
Za zmínku rozhodně stojí poslední
kampaň v rámci celosvětového dne
darování #GIVINGTUESDAY, neboli
zaměstnanecká sbírka mobilních telefonů,
která probíhala na podzim roku 2021.
Podíleli jsme se na zvyšování povědomí
o této sbírce a informovali jsme klienty
kolektivního systému ASEKOL
o možnostech, jak se zapojit. Do sbírky se
mohli zapojit firmy, školy, obce i jednotlivci
a pomoci tak dobré věci. Například každý
vysbíraný mobil představoval příspěvek
10 Kč na aktivity Jedličkova ústavu a škol.
PROJEKT POČÍTAČE DĚTEM
Jedná se o unikátní program, který
podporuje vzdělávání dětí v sociálně
slabších rodinách. „Starší nebo již
vysloužilé počítače jsou odborně
repasovány a poté předávány
dětem k výuce“, informuje předseda
představenstva společnosti ASEKOL
Mgr. Jan Vrba.
Společnost ASEKOL podporuje tento
projekt několika způsoby. V rámci
zpětného odběru elektrozařízení může
projektu předat potřebné funkční nebo
opravené počítače k dalšímu využití. Nebo
také na druhou stranu předat k odborné
recyklaci výpočetní techniku, kterou již
nelze v rámci projektu dále zužitkovat.
V neposlední řadě umožňujeme našim
zaměstnancům, aby se do projektu také
zapojili tím, že konají dobročinné činnosti
v rámci projektu. Ať už se jedná o opravu
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počítačů, zajišťování logistiky nebo
výpomoc s administrativou.
RECYKLOHRANÍ

Dozorčí rada

Jsme také hrdým partnerem projektu
Recyklohraní, který se zabývá vzděláváním
dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů.
Projekt je určen všem mateřským,
základním i středním školám v České
republice. Účast v něm je zcela bezplatná
a zahrnuje více než 3 800 registrovaných
škol.

Zdeněk Pech
předseda dozorčí rady
FAST ČR, a.s.

Vzdělávání dětí v oblasti recyklace
elektroodpadu je pro nás prioritou. Žáci
pomocí tohoto vzdělávacího programu
získávají zábavnou formou osobní
zkušenost se zpětným odběrem baterií
a použitých drobných elektrozařízení.
Součástí programu Recyklohraní jsou
různé tématické hry pro děti, praktické
úkoly, kvízy a další aktivity, v rámci kterých
se děti přímo učí třídit vysloužilá drobná
elektrozařízení, a tím se zvyšuje jejich
povědomí o nutností třídění a recyklace
elektroodpadu.

Libor Šlechta
člen dozorčí rady
MASCOM s.r.o.

Jaroslav Coufal
člen dozorčí rady
BaSys CS, s.r.o.

Libor Dubský
člen dozorčí rady
LG Electronics
Polska, Sp. z o.o.

Petr Jandík
člen dozorčí rady
ASBIS CZ, spol. s r.o.
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Rozvaha

v plném rozsahu k 31. prosinci 2021 (v tisících Kč)

31.12.2021
Brutto

B.

Korekce

Netto

31.12.2021

31.12.2020

Netto

Netto

Netto

AKTIVA CELKEM

826 489

- 183 986

642 503

680 013

Stálá aktiva

503 866

- 183 371

320 495

421 682

26 783

- 16 051

10 732

9 658

B.I.

A.

PASIVA CELKEM

642 503

680 013

Vlastní kapitál

569 486

621 607
- 1 470
2 200

A.I.

Základní kapitál

2 238
2 238

B.I.2.

Ocenitelná práva

26 586

- 15 958

10 628

394

A.I.1.

Základní kapitál

B.I.2.1.

Software

26 086

- 15 936

10 150

394

A.I.2.

Vlastní podíly (-)

B.I.2.2.

Ostatní ocenitelná práva

500

-22

478

A.II.

197

-93

104

A.II.2.

B.I.4.
B.I.5.
B.I.5.2.
B.II.

- 3 670
- 94 525

- 94 525

- 94 525

- 94 525

149

149

- 94 674

- 94 674

660 225

660 225

200

200

660 025

660 025

A.IV.

56 376

46 675

9 264

A.II.2.2.

9 264

A.II.2.5.

Kapitálové fondy

241 967

- 167 320

74 647

83 793

- 2 177

1 742

1 988

A.III.1.

Ostatní rezervní fondy

A.III.2.

Statutární a ostatní fondy

A.III.

Fondy ze zisku

B.II.1.

Pozemky a stavby

3 919

B.II.1.2.

Stavby

3 919

- 2 177

1 742

1 988

B.II.2.

238 048

- 165 143

72 905

81 805

B.III.

235 116

235 116

328 231

A.IV.1.

45 773

36 072

79 568

A.IV.2.

10 603

10 603

- 54 828

10 702

B.III.1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.2.
B.III.5.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

C.

224 000

224 000

238 000

11 116

11 116

10 663

A.V.
B. + C.

Cizí zdroje

53 413

45 245

53 413

45 245

743

826

743

826

52 670

44 419

25 898

19 365

26 772

25 054

261 260

-615

260 645

201 233

C.

Závazky

103 372

-615

102 757

67 236

C.I.

Dlouhodobé závazky

C.II.

Pohledávky

C.II.1.

Dlouhodobé pohledávky

29 760

29 760

C.I.3.

C.II.1.5.

Pohledávky - ostatní

29 760

29 760

C.II.

C.II.1.5.4.

Jiné pohledávky

29 760

29 760

C.II.4.

C.II.2.

Krátkodobé pohledávky

73 612

-615

72 997

67 236

C.II.8.

42 353

-615

41 738

46 274

C.II.8.3.

1 729

1 074

963

599

C.II.2.1.

Krátkodobé závazky

Závazky ostatní

C.II.2.2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

12 006

12 006

12 000

C.II.8.4.

C.II.2.4.

Pohledávky - ostatní

19 253

19 253

8 962

C.II.8.5.

176

199

C.II.8.6.

23 904

23 182

9 387

9 387

7 814

944

944

467

D.

19 604

13 161

1 482

1 482

681

D.1.

19 604

13 161

7 440

7 440

157 888

157 888

133 997

C.IV.1.

52

52

18

C.IV.2.

157 836

157 836

133 979

61 363

61 363

57 098

D.1.

1 047

1 047

1 314

D.3.

60 316

60 316

55 784

C.II.2.4.3.
C.II.2.4.4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

C.II.2.4.5.
C.II.2.4.6.

Jiné pohledávky

C.IV.

Cash

D.
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Výkaz zisku a ztráty

druhové členění za rok končící 31. prosincem 2021 (v tisících Kč)
31.12.2021
271 906

I.
II.

- 28 299

5 147

297 440

**

- 54 828

10 702

41

**

- 54 828

10 702

***

- 54 828

10 702

329 773

315 092

241 947

246 760

A.2.

2 557

2 571

A.3.

239 390

244 189

A.

D.

Osobní náklady

37 618

28 445

D.1.

Mzdové náklady

27 900

20 691

D.2.

a ostatní náklady

9 718

7 754

9 309

7 070

409

684

D.2.1.
D.2.2.

Ostatní náklady

E.

Úpravy hodnot v provozní oblasti

18 815

2 523

E.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku

18 815

18 797

E.1.1.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku - trvalé

18 815

18 797

E.3.

Úpravy hodnot pohledávek

III.
III.1.

1 664

1 207

964

812

700

395
15 405

F.1.

55

352

F.3.

590

1 157

1 074

13 896

- 26 529

5 555

F.

F.5.

Ostatní provozní náklady

Jiné provozní náklady

*
IV.

50 900

IV.1.

50 200

IV.2.

700

G.

80 854

V.

64

10 655

64

10 655

2 949

40 488

4 988

5 556

4 977

5 026

11

530

V.2.

majetku

H.
VI.
VI.1.
VI.2.

ovládající osoba

*

= I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

- 16 274

1 719

III.3.

- 30 000

I.

30

*

31.12.2020

VII.

251

193

K.

699

769
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