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Vážení přátelé,  
již posedmé za dobu působení KS EKOLAMP v České republice před Vás 

předstupujeme s Výroční zprávou, která bilancuje naši práci za loňský rok. Jak 

se nám podařilo splnit vše, co jsme si předsevzali a jak jsme si v roce 2013 

vedli, můžete posoudit sami. Mám radost, že se nám společně s Vámi podařilo 

sesbírat více než 6 milionů světelných zdrojů, což je o milion více, než v roce 

předešlém. Vaší dosavadní podpory si vážíme a děkujeme za ni. Doufám, že  

i druhá polovina letošního roku bude pro nás pro všechny úspěšná. 
 

 

                Alexandr Hanousek, jednatel společnosti EKOLAMP 
 

Výroční zpráva společnosti EKOLAMP za rok 2013  

Přesto, že v Česku stále chybí opatření umožňující transparentní a efektivní sběr  

a recyklaci a  třebaže kontrolní a vymáhací mechanismy dohledových orgánů zcela 

nefungují, EKOLAMPu se daří oslovovat nové partnery, zvyšovat množství sebraných 

světelných zdrojů a svítidel i edukovat širokou veřejnost. Ve zprávě za rok 2013 se 

seznámíte s výsledky sběru i následného zpracování svítidel a světelných zdrojů, 

dočtete se o míře materiálového využití při recyklaci světelných zařízení  

a připomenete si naše komunikační aktivity za loňský rok. Jsme rádi, že se můžeme 

pochlubit i dalším rozšiřováním sběrné sítě tak, aby byl zpětný odběr dostupný  

v každém městě i obci po celé České republice. 
 

S celou výroční zprávou se můžete seznámit  zde.  

Průzkum nakládání domácností se světelnými zdroji  

Podle průzkumu, který pro společnost EKOLAMP zpracovala agentura Markent, je  

v českých domácnostech téměř 65 milionů světelných zdrojů (na 28 438 klasických 

žárovek připadá 35 700 úsporných kompaktních, halogenových a lineárních zářivek  

a LED světelných zdrojů). 

Na jednu domácnost připadá 15 žárovek a zářivek, během roku vyřadila každá rodina 

v průměru 3 staré nefunkční zářivky či žárovky.  

Stále více rodin ví, že nefungující zářivku nesmí vyhodit do běžného komunálního 

odpadu, ale musí ji odevzdat k recyklaci. 

 

Nejčastěji se využívají sběrné dvory, prodejny s elektrem, hypermarkety, 

supermarkety a hobby markety. Lidé se už také naučili obracet na svozové firmy, nebo 

objevili malé sběrné nádoby na městských úřadech a firmách.  

méně než 
200 m
22%

200 - 499 m
21%

500 - 1 499 

m
33%

1 000 m a 

více
24%

Průměr: 
 1 205 m 

Vzdálenost ke sběrnému místu, kterou jsou 

ochotni lidé s vysloužilou zářivkou ujít 

Give & Gain Day 2014  

Mezinárodní dobrovolnický den Give & Gain Day se v České republice konal již počtvrté  

a zájem firem zapojit se rok od roku roste. Na 800 dobrovolníků se pustilo do úklidu 

prostor neziskových organizací, čištění a oprav kulturních památek nebo pomoci 

postiženým. 

Protože EKOLAMP dlouhodobě podporuje vzájemné propojení firemního  

a neziskového sektoru a společenskou zodpovědnost firem, zapojil se i do této akce. 

Projekt Give & Gain (Daruj a získej) letos podpořilo celkem 28 společností, mezi nimiž byly 

vedle EKOLAMPu např. E.ON, ČEZ, Tesco či Siemens. 

 

Ústřední myšlenkou této dobrovolnické iniciativy je „darovat a získat". Firemní dobrovolníci 

darují svůj čas, energii i nápady. Získají za to dobrý pocit z prospěšné práce, nový pohled 

na svět a jedinečný zážitek.  

 Recyklohraní je školní vzdělávací program pro děti mateřských, 

základních a středních škol, jehož cílem je naučit děti třídit a 

recyklovat odpady. EKOLAMP je jedním z partnerů projektu. Na 

jaro proto pro  žáky a studenty připravil úkol inspirovaný 

legendárním šifrovacím strojem ENIGMA. Do pátrání, luštění a 

dešifrování se zapojilo 12 293 dětí z téměř pětistovky škol. V rámci 

úkolu vznikla i spousta originálních děl z recyklovaných materiálů. 

 

 Třicet učitelů, kteří se výjimečně zasloužili o vzdělávání v oblasti 

ekologie a recyklace odpadů, získalo titul „Ekoučitel roku“ od 

vzdělávacího projektu Recyklohraní. Přihlášení pedagogové 

museli například realizovat jeden ekologický projekt a přípravit 

osvětovou kampaň na podporu recyklace použitých baterií, 

elektrozařízení a světelných zdrojů ve své obci či městě. Díky této 

iniciativě se organizátorům sešlo přes 100 zajímavých nápadů na 

další ekologické aktivity vhodné do výuky.  

 

Více na stránkách Recyklohraní. 

Pravidla pro hlášení účastníků zapojených do KS EKOLAMP 

• Pravidelná měsíční hlášení je potřeba vyplnit a odeslat vždy ideálně do desátého dne následujícího měsíce, a to i v případech, kdy  

v daném měsíci účastník neuvedl na trh žádný světelný zdroj. V odůvodněných případech je možné hlášení odeslat nejpozději do 15. dne 

následujícího měsíce. Pak dochází k fakturaci v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty. 

• Stejně tak je nutné, aby účastníci hlásili EKOLAMPu změny svých obchodních údajů či informaci o ukončení činnosti. EKOLAMP musí tyto 

údaje předávat obratem na Ministerstvo životního prostředí pro správnou evidenci. 
• S případnými dotazy se obracejte na obchodní oddělení společnosti EKOLAMP – obchod@ekolamp.cz, tel: 277 775 101. 

 EKOLAMP pokračuje ve spolupráci s konzultační společností 

SEVEn, která se zabývá zejména efektivním využíváním energie. 

Novým mezinárodním počinem je projekt Premium Light, v jehož 

rámci vznikla příručka „Jak vybrat nejlepší osvětlení“. V ní majitelé 

a provozovatelé restaurací zjistí, na která místa se hodí jaké 

osvětlení, přednosti i nevýhody jednotlivých typů zdrojů a spousty 

dalších užitečných rad a informací. 

 

Více se dozvíte na stránkách projektu . 
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