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Vážení přátelé,  
dovolte mi pozdravit Vás v roce 2014 a představit Vám novinky, které 

jsme pro Vás, naše smluvní partnery, letos připravili.  Modernější a 

přehlednější grafickou podobu našeho zpravodaje máte před sebou, 

další novinky Vám představíme v následujících odstavcích. Budeme 

rádi, když nám dáte vědět, jak jste s novými změnami a vylepšeními 

spokojeni.  

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na společná setkání během 

roku. 

  

Alexandr Hanousek, jednatel společnosti EKOLAMP 

 

novinkytrendy 

Soutěž Sběrač roku 
Sběr a recyklaci vysloužilých osvětlovacích zařízení považuje většina 

z nás za užitečnou službu. Přesto ale každý rok končí až 50 % 

světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu, což představuje 

několik kilogramů toxické rtuti.  

EKOLAMP se proto rozhodl poděkovat svým odpovědným partnerům, 

kteří zpětný odběr zajišťují a připravil pro ně od loňského roku soutěž 

„Sběrač roku“. Do soutěže není třeba se přihlašovat, účastní se jí 

automaticky každý smluvní partner provozující sběrné místo. V každé 

ze šesti kategorií jsou oceněni 3 nejlepší sběrači, kteří v uplynulém 

roce předali k recyklaci největší množství osvětlovacích zařízení. 

První v kategorii získají 20 tisíc korun, druzí 10 tisíc korun a třetí 

v pořadí 5 tisíc korun. Kromě finanční odměny obdrží výherci při 

slavnostním vyhlášení i originální skleněnou trofej.  

Novinky v EKOLAMPu 
Na post manažerky pro PR a marketing se po mateřské dovolené 

vrátila Zuzana Adamcová. Obracet na ni se můžete buď telefonicky, 

nebo e-mailem. Kontaktní údaje  naleznete zde. 

Výsledky sběru za rok 2013 
V loňském roce se nám společně podařilo sebrat 901,85 tun použitých 

světelných zdrojů, což je o 14 procent víc, než v roce 2012.  

Ještě lépe jsme si vedli ve sběru svítidel. Díky našim smluvním 

partnerům jsme sebrali a k recyklaci odevzdali 660 tun použitých 

svítidel. Oproti předchozím rokům je to více než trojnásobný nárůst. 

Dosud firmy i obce odevzdávaly většinu svítidel mimo systém zpětného 

odběru, což je škoda, protože kolektivní systém EKOLAMP v 

současnosti dosahuje 98% míry materiálového využití. 

Novinkypropartnery 

Motivační program 2014 
Na základě podrobného zhodnocení jsme pro letošní rok upravili a zjednodušili pravidla motivačního programu pro naše smluvní partnery.  

Všechna smluvní sběrná místa KS EKOLAMP mohou získat každé čtvrtletí motivační odměnu ve výši 1000,- Kč za uveřejnění článku, nebo 

inzerce s informacemi o způsobech zpětného odběru. Zároveň mohou získat i mimořádné odměny za největší množství sebraných 

světelných zdrojů a svítidel (více v kapitole o Sběrači roku). 

V letošním roce se motivační program také mnohem více zaměřuje na podporu sběru svítidel. Proto partnerům, kteří mají uzavřenu smlouvu 

o sběrném místě, vyplatíme 3 koruny za každý sebraný a odevzdaný kilogram svítidel. 

 

Aktuální verze motivačního programu je k dispozici zde. 

Snížení recyklačního příspěvku 
Díky zefektivnění provozu a snížení průměrných nákladů došlo od 

1.ledna 2014 ke snížení recyklačního příspěvku na světelné zdroje a 

to o 52%. Nově tak recyklační příspěvek činí 2,50 Kč (bez DPH) za 

každý světelný zdroj uvedený na trh.  

Sběratelé světla 
Také v letošním roce pokračuje úspěšná putovní výstava 

historických světelných zdrojů a zápalek s názvem „Sběratelé 

světla“. Více informací o výstavě včetně lokalit, kde je možné ji 

shlédnout, najdete na stránkách výstavy.   

http://www.ekolamp.cz/o-nas/kontakty/
http://www.ekolamp.cz/wp-content/uploads/2014/02/Motiva%C4%8Dn%C3%AD-program-EKOLAMP-od-2014-01.pdf
http://www.sberatelesvetla.cz/
http://www.sberatelesvetla.cz/
http://www.sberatelesvetla.cz/

