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Úvodní Slovo  
introduction

Vážení čtenáři, vážení partneři, dámy a pánové, 

společnost ASEKOL a. s. v roce 2016 dosáhla vše, 
co jsme si předsevzali. Neustále se rozvíjíme, 
plníme své zákonné povinnosti a hledáme nové 
možnosti – jak v oblasti zpětného odběru, tak  
v oblasti technologií zpracování. Naším cílem je 
nacházet stále nová a stále lepší řešení. 

Co se týče sběru, v minulém roce jsme opět pře-
konali všechny dosavadní rekordy a ručička „vah“ 
se zastavila těsně pod 20 000 tunami – námi zpětně 
odebraného elektrozařízení bylo přesně 19 554 tun.  

možná vás překvapí, když na tomto místě prohlásím, 
že bychom byli rádi, kdyby tento rekord už zůstal 
nepřekonán – alespoň po nějakou dobu. asEKOL 
řadu let přesbírává mnohem víc elektrozařízení, než 
odpovídá podílu jeho klientů na trhu. Z ekologického 
hlediska je to samozřejmě správně, čím více, tím lépe. 
pro nás tím ale závratně rostou náklady, které musíme 
před našimi společníky ospravedlnit. a není snadné 
argumentovat tím, že plníme povinnosti i za ostatní 
kolektivní systémy. především díky našim sběrům 
Česká i slovenská republika plní povinné kvóty sběru. 
a je ironií, že je to nejčastěji asEKOL, kdo pak ještě 
čelí útokům konkurence a je podrobován různým kon-
trolám ze strany státních úředníků. 

jsme nuceni některé formy zpětného odběru omezo-
vat – vím, že se pro to na nás někteří zlobí. ale zkuste 
se prosím podívat na věc naším pohledem. Nechceme 
se zbavovat žádné naší povinnosti, naopak, stále 
děláme mnohem víc, než musíme. 

Určitě nepolevíme a naopak napneme všechny 
své síly v oblasti výzkumu a vývoje. jak například  
u solárních panelů, kde je zpracování stále finančně 
velice náročné a zdaleka se neblíží k nule, tak třeba 
u zpracování televizí. s televizemi máme mnohaleté 
zkušenosti, ale se změnou skladby Tv a pC monitorů 
a nárůstu podílu plochých obrazovek je třeba na-
cházet nová řešení pro zpracování. 

velkou radost nám dělá spolupráce s novou chráněnou 

Dear readers, dear partners, ladies and gentlemen, 

In 2016, ASEKOL a.s. achieved all our resolutions. We 
continue developing, complying with our statutory 
duties and seeking new opportunities – both in take-
back and in processing technologies. It is our goal to 
keep finding new and better solutions. 

As for collection, we surpassed all our previous records 
again by achieving almost 20,000 tons - more precisely, 
we took back 19,554 tons of waste electrical and electron-
ic equipment (WEEE).  

You might be surprised to hear me say that I would be 
pleased for this record to stay unsurpassed – at least for 
some time. For many years, ASEKOL has been collecting 
much more WEEE than would correspond with the share 
of our clients. From an environmental perspective, this is 
obviously a good thing – the more, the better. For us, how-
ever, the costs grow at breakneck speed – and we have to 
explain these costs before our partners. And it is not easy 
to argue that we are also complying with the legal responsi-
bilities of other compliance schemes. It is especially due to 
our collection that the Czech Republic and Slovak Republic 
meet the required collection quotas. The irony is that it is 
mostly ASEKOL that faces the attacks of our competitors 
and various inspections by the officials of state authorities. 

We have been forced to limit some of the take-back for-
mats – and I am aware that some are angry at us because 
of it. Perhaps try seeing it from our perspective: we do not 
want to waiver any of our obligations – conversely, we still 
do a lot more that we are obliged to. 

The one area we are not prepared to constrain ourselves 
and, by contrast, will put all our efforts into is research and 
development. For instance, with the solar panels the pro-
cessing of which is still financially very demanding and by 
far doesn’t yet reach breakeven like the processing of, for 
example, television sets. We have years of experiences 
with TV sets, but with the change in the construction of 
TVs and PC monitors and the growth in the share of slim 
monitors, new processing solutions have to be sought.   

We feel great satisfaction from the cooperation with the 

6—7

J A N  V R B A
jednatel společnosti / Managing Director

M I C H A L  M A Z A L
předseda dozorčí rady / Chairman of the Supervisory Board

Jméno / Name Funkce / Position Společnost / Company Poznámka / Remark

Michal Mazal předseda / chairman Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka ČR od/since  23. 8. 2005

David Mrzena místopředseda / vice-chairmanSamsung Electronics Czech & Slovak, s. r. o. od/since  8. 6. 2010

Zdeněk Pech místopředseda / vice-chairmanFAST Č /do.s .a ,R since  23. 8. 2005

Libor Šlechta člen / member /do.o .r .s ,mocsaM since  23. 8. 2005

Libor Dubský člen / member /do.o .r .s ,ZC scinortcelE GL since  15. 2. 2011

Vladimír Doležal člen / member SONY EUROPE LIMITED, organizační složka od/since  23. 8. 2005

Miroslav Černý člen / member Philips Česká republika, s. r. o. od/since  16. 6. 2009

Pavla Andrlíkováčlen / member BaSys CS, s. r. o.
od/since  26. 6. 2007

do/till  11. 9. 2012

Pavel Matoušek člen / member ASBIS CZ, spol. s r. o. od/since  28. 4. 2008

SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY V ROCE 2012 / COMPOSITION OF SUPERVISORY BOARD IN 2012

!"#$%&'()*+,-.*/0$12344555/ 6787-.555-+96<5:;

dílnou v Odrách na Olomoucku. Kompletuje naše nové 
červené kontejnery a pracuje velmi kvalitně a do- 
chvilně. pomáháme handicapovaným spoluobčanům, 
kteří ale odvádějí plnohodnotnou práci a nemusí být 
za nic vděční. To je jistě pro obě strany skvělý pocit. 

Na závěr bych rád upozornil také na nárůst počtu 
klientů, ke kterému v roce 2016 došlo v České repu-
blice i na slovensku. Nové akvizice máme i v polsku, 
tam je ovšem ještě stále co zlepšovat. Rádi bychom 
svůj podíl v polsku zvětšili a získali ještě více klientů, 
kteří využívají naše klientské řešení pro tři země. 

Děkuji za pozornost a za vaši přízeň, 

jan vrba,
předseda představenstva | Chairman of the board of Directors 

new sheltered workshop in Odry, in the county of Olo-
mouc. They assemble our new red containers and deliver 
in a very reliable and timely manner. We help our disabled 
citizens who, nevertheless, deliver work of high quality 
and need not be grateful for anything. This must be a great 
feeling for both parties.   

To conclude, I would also like to point out the growth in the 
number of our clients in 2016 in both the Czech and the Slo-
vak Republics. We also have new acquisitions in Poland, yet 
there is still some space for improvement there. We would 
like to grow our market share in Poland and acquire more 
clients who use our client solution for all three countries. 

Thank you for your time and attention,  

sLOŽENÍ DOZORČÍ RaDY v ROCE 2016 | COmpOsITION OF sUpERvIsORY bOaRD IN 2016

jméno | Name Funkce | position  Společnost | Company  
David mrzena předseda | Chairman                       samsung Electronics Czech and slovak, s. r. o.

Zdeněk pech místopředseda | vice-Chairman        FasT ČR, a. s.

Libor Šlechta místopředseda | vice-Chairman        mascom, s. r. o. 

věra Ulrychová Člen | member panasonic marketing Europe gmbH

jaroslav Coufal Člen | member basys Cs, s .r. o.

Libor Dubský Člen | member Lg Electronics polska, sp z o.o.

pavel matoušek       Člen | member asbIs CZ, spol. s r. o. 

za společensky odpovědný přístup k podnikání

získává 

ASEKOL

TOP 
OdpovEdná malá firma 2016

STŘÍBRNÝ 
CERTIFIKÁT 

V Praze 19. října 2016
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Obchod – více než 600 
klientů kolektivního 
systému ASEKOL v čR 

Sales – more than 600 
clients of the ASEKOL 
compliance scheme 
in the Czech Republic

Sběr – atakujeme hranici 
20 000 t

Collection – we are 
approaching the 
benchmark of 20,000 tons 

Slovensko – umístěno 
prvních 100 stacionárních 
kontejnerů 

Slovakia – the first  
100 stationary 
containers in place  

polsko – panasonic 
marketing Europe GmbH – 
náš nový klient v polsku

Poland  – Panasonic 
Marketing Europe 
GmbH – our new client 
in Poland  

Solar – 5952 klientů 
ASEKOL Solar o celkovém 
výkonu 472,13 mW

Solar – 5,952 clients of 
ASEKOL Solar with an 
overall output of 

472.13 MW

Ocenění – ASEKOL 
zopakoval skvělé umístění 
v hodnocení TOP 
Odpovědná firma 2016

Awards – ASEKOL 
repeated the great 
positioning in the  TOP 
Responsible Company 
2016 award

co prIneSl 
rok 2016  

HIGlIGHtS 2016 

oBcHod • SaleS 

Over 40 new clients joined us in the past year.

Towards the end of 2016, we had over 600 of 
them. Our clients especially appreciate the fact 
that we fully ensure the compliance with all 
the legal responsibilities for all the 10 groups of 
WEEE and multi-country solutions ffor Czech, 
Slovak and Polish market .

Our market share grew considerably especially in 
Group 5 – Lighting Equipment. In Group 5, such 
prominent clients registered with us such as EMOS 
spol. s r.o., GREENLUX s.r.o. or Kanlux s.r.o. 
In the past year, we recorded an increased activity of 
the inspection bodies of the Ministry of the Environ-
ment, especially of the Czech Environmental Inspec-
torate, which focus on the compliance with the legal 
responsibilities associated with the take-back of indi-
vidual manufacturers. It appears that it is extremely 
important to bear in mind the choice of a high-quality 
compliance scheme which would ensure its clients 
the compliance with all legal responsibilities. 

pomáháme našim klientům plnit 
jejich zákonné povinnosti

Úryvek z dopisu našeho klienta:

Dnes jsme obdrželi finální protokol o kontrole 
České inspekce životního prostředí z počát-
ku března 2016, prošli jsme bez sebemenších 
problémů, i hlavně díky vám, rád bych vám tím-
to ještě jednou poděkoval.  

jan panáček, právní oddělení společnosti 
Internet mall, a. s. 

We help our clients comply with 
their legal responsibilities 

Excerpt from a letter by one of our clients:

Today we received the Final Protocol on inspec-tion from the Czech Environmental Inspectorate dated early March, 2016. We passed the in-spection without the slightest of problems, also thanks to you. I would therefore like to thank you again. 

Jan Panáček, Legal Department 
Internet Mall, a.s. 
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V minulém roce se k nám připojilo přes 40 nových 
klientů. 

Ke konci roku 2016 jich bylo již více než 600. 
Naši klienti především oceňují, že zajišťu-
jeme plnění legislativních povinností pro všech  
10 skupin elektrozařízení a multicountry řešení 
pro českou republiku, Slovensko a polsko.
 
Náš tržní podíl výrazně vzrostl především ve sku-
pině 5 „Osvětlovací zařízení“. svou registraci u nás  
o skupinu 5 rozšířily tak významné společnosti jako 
EmOS, spol. s r. o., gREENLUX, s. r. o., nebo Kanlux,  
s. r. o. v minulém roce jsme zaznamenali zvýšenou 
aktivitu kontrolních orgánů mŽp, především České  
inspekce životního prostředí, které se zaměřu-
ji na plnění legislativních povinností v rámci zpět-
ného odběru jednotlivých výrobců. Ukazuje se, že 
je nesmírně důležité dbát na výběr kvalitního kolek-
tivního systému, který zaručí svým klientům plnění 
všech jejich povinností.  
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reFerencní 
dopISY vÝznaMnÝcH klIentu SpolecnoStI 

aSekol a. S.

Děkujeme všem svým klientům 
za důvěru, i díky společnostem, 
jako je Canon, panasonic a SHARp, 
pracujeme na plný plyn. 

We thank all our clients for their 
trust; it is thanks to the companies 
such as Canon, Panasonic and 
SHARP that we drive at full throttle.  

Z reakcí našich klientů vybíráme: 
SHARp: …„byly to právě kvalita a komplexnost
nabízených služeb, které rozhodly při našem výběru 
partnera pro zajištění zákonných povinností sběru 
elektrozařízení a jeho ekologickou likvidaci. přirozeně 
jsme také hledali partnera, se kterým bychom mohli 
spolupracovat ve více zemích. velmi oceňujeme jed-
notný systém vykazování a snížení administrativní 
zátěže, která pro nás znamená dodatečné úspory.“ …
panasonic: ...„panasonic coby silná mezinárodní 
společnost oceňuje, že společnost asEKOL od svého 
vzniku věnuje zvláštní pozornost mezinárodním aktivi-
tám a spolupráci s vedoucími evropskými organizace-
mi, jako je wEEE Fórum, a své zkušenosti sdílí na 
evropské úrovni. v oblasti zpracování elektroodpadu 
přispívá asEKOL při vypracovávání mezinárodních 
norem prostřednictvím platformy wEEELabEX a cer-
tifikací.“ …

We select from the reactions of our clients:
SHARP: …  “It was precisely the quality and compre-
hensiveness of offered Services that was decisive 
in our selection of a partner for securing legal obli-
gations in the Collection of electrical and electronic 
equipment and its ecological liquidation. WE naturally 
were also looking for a partner we could work with 
in multiple countries. We highly value their uniform 
reporting system and the reduction of the administra-
tive burden, which produces additional savings.” …. 
Panasonic: …. “As a strong international corpora-
tion, Panasonic appreciates the fact that since its 
founding ASEKOL has paid special attention to inter-
national activities and collaboration with leading Euro-
pean organisations such as WEEE Forum and shares 
its experience on the European level. In the field of 
processing electric waste, ASEKOL contributes to 
the preparation of international standards through the 
WEEELABEX platform and certification.”…..

reFerence letterS 

oF proMInent clIentS 

oF aSekol a.S.
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A multi-country solution for manufacturers 
and importers of electrical and electronic 
equipment 
We offer our clients a complex solution of compli-

ance with their legal responsibilities in the three 

countries where we operate: in the Czech Republic, 

Slovakia and Poland. We keep improving this solu-

tion and it is highly appreciated by our clients. It is 

used, for example, by HP Tronic, Panasonic or MALL. 

Furthermore, we are – due to our membership in the 

WEEE Europe platform – able to ensure compliance 

with the legal responsibilities of manufacturers and 

importers of electric and electronical equipment 

and batteries and accumulators across Europe.  

CO jE WEEE EUROpE?Společenství kolektivních systémů z celé Evropy, které má aktuálně 18 členů. jeho prostřednictvím můžete 
plnit své povinnosti v celé Evropě, přidanou hodnotou je jednotné 

vykazování a poradenství. členem WEEE EUROpE je český a slovenský ASEKOL. 
WHAT IS WEEE EUROpE? It is an association of compliance schemes from all over Europe; at the 

moment, it has 18 members. Through WEEE Europe, you can comply with 
your responsibilities across Europe; reporting and advisory are an extra added 

value. The Czech and Slovak ASEKOL are both WEEE Europe members. 

multicountry řešení pro výrobce elektra 
Svým klientům nabízíme komplexní plnění jejich 
povinností ve třech zemích našeho působení:  
v české republice, na Slovensku a v polsku. Toto 
řešení stále vylepšujeme a u klientů má velký 
úspěch. Využívají je např. Hp Tronic, panaso-
nic, mALL. Navíc jsme – díky našemu členství  
v platformě WEEE EUROpE – schopni zajistit 
plnění zákonných povinností výrobců a dovozců 
pro elektrozařízení a baterie v celé Evropě. 

aSekol Sk
ASEKOLU SK se v roce 2016 velmi dařilo. Získal 
řadu důležitých klientů a celkový objem výrobků 
uvedených na trh dosáhl 14 509 tun. Společnost 
je druhým největším kolektivním systémem na 
Slovensku. A ve zpětném odběru přenosných 
baterií a akumulátorů jsme dokonce číslo jedna!  
Rok 2016 byl z hlediska akvizice mimořádně 
úspěšný, našimi klienty se stala např. ŠKODa aUTO 
slovensko, Robert bosch odbytová, Hama slovakia, 
philips Česká republika, greenlux, sHELL slovakia a 
dalších téměř 100 společností. 
v souladu s novým zákonem získal asEKOL sK no-
vou zákonnou autorizaci na provozování činnosti 
kolektivního systému pro elektrozařízení a elektrood-
pad. Obdržel také druhou autorizaci pro všechny typy 

aSekol Sk
ASEKOL SK performed really well in 2016. It ac-
quired some very prominent clients and the overall 
volume of the launched products reached 14,509 
tons. ASEKOL SK is the second biggest compliance 
scheme in Slovakia. And we are number 1 in the 
take-back of portable batteries and accumulators!  
In terms of acquisitions, 2016 was a very successful 
year: we acquired, for example, ŠKODA AUTO Slova-
kia, Robert Bosch odbytová, Hama Slovakia, Philips 
Czech Republic, Greenlux, SHELL Slovakia and anoth-
er almost 100 companies became our new clients. 
According to the new legislation, ASEKOL SK got the 
new legal authorization to perform the operations of 
compliance schemes for EEE and WEEE. We also got 
a second authorization for all types of batteries and 

aSekol v evrope • aSekol In europe 
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aSekol pl
V roce 2016 se kolegům v polsku podařilo získat 
klíčového referenčního klienta, společnost 
pANASONIC. Celkový objem elektra uvedeného 
na trh činil téměř 10 000 tun. Cílem pro příští 
rok je mít v portfoliu klienty o celkovém objemu  
20 000 t a zvýšit náš podíl na polském trhu. 
Rok 2016 byl pro polský asEKOL prvním rokem  
v plném provozu, bylo to období náročné na organi-
zaci a na rozvoj společnosti na polském trhu. jedním  
z hlavních projektů byla příprava klientského infor-
mačního systému, který splňuje všechny specifické 
požadavky. Umožnil nám vypracovat pro naše klien-
ty téměř 700 ročních reportů, které byly předloženy 
polským úřadům. 
Díky nesčetným schůzkám a obchodním jednáním  
i díky podpoře skupiny asEKOL se nám podařilo 
přesvědčit řadu výrobců a dovozců, včetně zástup-
ců známých značek, aby se stali našimi klienty pro 
rok 2017. jsme hrdí na to, že v druhém roce provo-
zu má asEKOL pL více než 160 smluv a trojnásobek 
objemu elektrozařízení uvedeného na trh než v roce 
2016. 
Takový nárůst také vyžaduje velkou zodpovědnost 
vůči našim klientům, kteří nám věří a spoléhají na nás 
při plnění svých legislativních povinností. jsme si jistí, 
že dokážeme čelit všem těmto výzvám a poskytnout 
svým klientům nejlepší provozní podmínky.

aSekol pl
In 2016, our colleagues in Poland succeeded in acquir-
ing a key reference client - PANASONIC. The over-
all volume of EEE placed to the market was almost 
10,000 tons. Our target for next year is to have clients 
in our portfolio with an overall volume of 20,000 tons 
and to grow our market share.  
The year 2016 for ASEKOL PL was the first full operation-
al year in Poland and the period of very intensive organiza-
tion and development of the company on Polish market. 
One of the key projects was the preparation of dedicated 
software, meeting Polish requirements and allowing us to 
finalize the year with almost 700 yearly reports prepared 
for our clients to be submitted to proper authorities.
As a result of numerous meetings and negotiations and 
also thanks to the regional coverage of ASEKOL group, 
we succeed in convincing many producers and import-
ers, including a few well-known brands, to join our sys-
tem for 2017. Now we can be proud that - for the second 
year of operation - ASEKOL PL is serving over 160 con-
tracts and over 3 times more electronics wastes compar-
ing to 2016. 
Such increase also requires a great deal of responsibility 
towards clients who have trusted us and have entrusted 
us the fulfilment of their statutory responsibilities. I am 
sure we can meet all the challenges giving our clients the 
highest operational standards.

baterií a akumulátorů (přenosné, průmyslové, auto-
mobilové). proces autorizace byl dlouhý a náročný 
(trval šest měsíců), ale úspěšně jsme ho zvládli.  
asEKOL sK se také stal zakládajícím členem 
Koordinačního centra pro elektroodpad a je 
zastoupen i v představenstvu. 
poprvé v historii byly umístěny červené kontejnery  
i na slovensku (více na str.18), konkrétně v městech 
Trnava, Šaľa, Hlohovec a senec. Kontejnery získaly 
u veřejnosti  velmi pozitivní ohlas.  Zpětně jsme 
odebrali 56 % z hmotnosti elektrozařízení uve-
deného na trh, celkově to bylo více než 5770 tun 
elektrozařízení a 125 tun přenosných baterií a aku-
mulátorů. 

accumulators (portable, industrial, automotive). The 
process of authorization was long and challenging (it 
took 6 months), yet we succeeded. ASEKOL SK also 
became the founding member of a Coordination 
Centre for WEEE and is also represented in the board 
of directors.  
For the first time in history, the red containers were 
placed also in Slovakia (for more information go to page 
18), specifically in the towns of Trnava, Šaľa, Hlohovec 
and Senec. The public very positively perceived the 
containers. We took back 56 % of the weight of EEE 
placed in the market, in total over 5,770 tons of WEEE 
and 125 tons of portable batteries and accumulators. 

ASEKOL SK ve zpětném odběru na Slovensku  |  In the take-back in Slovakia, ASEKOL SK came: 

č. 2   v drobném elektrozařízení 

č. 1    pro baterie a akumulátory 

Nr. 2  in WEEE  

Nr. 1   portable batteries and accumulators  
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pracujeme na tom, aby nás zpetne odebrané 
televizory jednou nezavalily 

We are working hard so that we don’t get buried under the 

taken-back televisions    

ASEKOL incessantly supports the development 
of new technologies and innovative solutions. 
And since the state of affairs in our field of industry is 
ever-changing, we keep busy. We always try to see 
things from a different perspective.  

In fact, our “tunnel” is called the Identification line 
of WEEE taken back and it is truly something. It is 
only reminiscent of a tunnel, as the entire facility is 
placed inside a large-capacity container. Our experts, 
in cooperation with prominent scientists, placed the 
line inside it which can identify the dosed TV sets 
and monitors.  With an optical scanning, it can rec-
ognize not only the manufacturer and the model, but 
also determine for example the weight, dimension, 
whether the appliance is complete (this is very im-
portant for the subsequent process of dismantling/
treatment) and used display technology. All acquired 
data are then compared within our database.    
The database already contains 429 manufacturers 
and 4,889 single models. The number of models in 
the database keeps growing as new models of the 
display appliances appears in the take back of WEEE. 
Furthermore, the identification line can be used 
for small electronic and electrical equipment like 
notebooks, tablets if it has an identification label.

 
Díky „tunelu“ získáváme nejen velice důležitá data 

Společnost ASEKOL neúnavně podporuje roz-
voj nových technologií a inovativních řešení.  
a protože se situace v našem oboru stále mění a vyví-
jí, máme pořád co dělat. stále se snažíme vidět věci 
jiným pohledem.

Náš „tunel“ se oficiálně jmenuje Identifikační linka 
zpětně odebraného elektrozařízení a je to skutečně 
„něco“, v našem oboru se jedná o ojedinělou tech-
nologii. Tunel zvnějšku pouze připomíná, celé zařízení 
je totiž umístěno ve velkoobjemovém kontejneru. 
Dovnitř naši odborníci ve spolupráci s vědeckými 
kapacitami zabudovali zařízení, které umí identifiko-
vat vložené televize a monitory. pomocí optického 
snímání dokáže rozpoznat nejen výrobce a model  
spotřebiče, ale také např. určit jeho hmotnost, 
rozměry, jestli je spotřebič kompletní (což je důležité 
pro následný proces demontáže/zpracování a posky-
tuje to také určitou informaci o fázi zpětného odbě-
ru) nebo použitou zobrazovací technologii. všechny 
získané údaje se pak porovnávají v naší databázi. 

Databáze již obsahuje 429 výrobců a 4889 jednotlivých 
modelů. počet zavedených modelů se neustále zvyšu-
je tak, jak se objevují nové modely elektrozařízení ve 
zpětném odběru. Identifikační zařízení lze navíc 
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není tunel 
jako tunel  

tHere are tunnelS 
and "tunnelS"
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Thanks to the “tunnel”, we acquire very important 
data on the development of TV sets and monitors 
collection, as well as interesting information for our 
clients. Key attributes to recognize these are the 
manufacturer’s logo and the identification label of 
the WEEE. We can determine the weight and num-
ber of pieces of TV sets and PC monitors, both in to-
tal and individually for each manufacturer. Thanks to 
the tunnel, we can also establish the percentage of 
historical appliances and to determine the technolo-
gy used in these appliances (CRT/FPD, plasma/LED/
CCFL). In the next stage of the project, we are devel-
oping an equipment or technological procedure for a 
safe treatment of TV sets and monitors with flat dis-
plays and of potentially hazardous substances from 
LCD appliances (especially mercury). The number of 
flat panel display appliances in the take-back of EEE 
grows every year.  The process of their treatment is 
different and, with respect to the content of hazard-
ous substances, very demanding in comparison with 
the obsolete CRT TV sets and PC monitors. 

použít i na drobné elektrozařízení typu notebook, 
tablet, pokud obsahuje identifikační štítek.

Díky „tunelu“ získáváme nejen velice důležitá data  
o vývoji sběru televizorů a monitorů, ale také zajímavé 
informace pro své klienty. Klíčovými znaky pro roz-
poznání jsou logo výrobce a identifikační štítek elek-
trozařízení. Lze tedy stanovit hmotnost a počet kusů 
Tv a pC monitorů, celkově i za jednotlivé výrobce.  
Díky „tunelu“ také můžeme stanovit procenta his-
torických spotřebičů a určit technologii spotřebičů 
(CRT/FpD, plazma/LED/CCFL). v další fázi projektu 
vyvíjíme zařízení, resp. technologický postup pro bez-
pečné a částečně automatizované zpracování televi-
zorů a monitorů s plochými displeji, a  pro odstranění 
potenciálně rizikových a nebezpečných látek z LCD 
spotřebičů (zejména rtuti). spotřebičů s plochými 
displeji každým rokem ve zpětném odběru elek-
trozařízení přibývá. jejich demontáž/zpracování jsou 
odlišné a vzhledem k obsahu nebezpečných látek 
kladou vyšší nároky v porovnání se zastaralými 
spotřebiči s CRT obrazovkou. 

Identifikační linku jsme v lednu 2016 představili na 
mezinárodní konferenci IERC v salzburgu.  

In January 2016, we presented our identification line 
at the IERC International Conference in Salzburg.   

  Congres program IERC 2016  | Congres program IERC 2016
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                                                        CRT – z anglického Cathode Ray Tube, zobrazovací zařízení, které  funguje na    
                                             principu katodové trubice se stínítkem. Klasická vakuová obrazovka, kde se obraz    
                          vytváří pomocí svazku tří stejných elektronových paprsků. CRT obrazovky  
                         a monitory jsou dlouhodobě nejpočetněji zastoupeny ve zpětném odběru elektrozařízení. 

LCD – z anglického Liquid Crystal Displey, displej z tekutých krystalů. Zobrazovací princip LCD obrazovek 
je založen na změně propustnosti tekutých krystalů způsobené elektrickým polem. v současné době 
nejčastěji užívaná technologie. poměr těchto obrazovek již také narůstá u zpětného odběru. 

CCFL – z anglického Cold Cathode Fluorescent Lamp, typ podsvícení v LCD obrazovkách. Fluorescenční 
výbojky se studenou katodou, která s poměrně vysokou účinností přeměňuje elektrickou energii na světlo.

LED – z anglického LIgHT EmITTINg DIODE, typ podsvícení v LCD obrazovkách. Dioda, která má 
schopnost vyzařovat světlo.

OLED - zkratka anglického Organic Light Emitting Diode,  typ displeje využívající technologii organických  
elektroluminiscenčních diod. OLED je primární zdroj světla, který nevyžaduje podsvícení, a nemá proto, na 
rozdíl od LCD, problém zobrazit zcela tmavý bod. Ke konstrukčním výhodám patří malá tloušťka panelu zo-
brazovače (cca 5–10 mm) a malá hmotnost zobrazovače. používá se na mobilní telefony, televize a monitory.

CRT – Cathode Ray Tube, a displaying device which works on the principle of a cathode tube with a shield. 
A classic vacuum screen where the image is created with a bundle of three electron beams. CRT screens 
and monitors are most frequently represented in WEEE. 

LCD –Liquid Crystal Display, a display made of liquid crystals. The displaying principle of LCD screens is 
based on the change in the permeability of liquid crystals caused by an electric field. It is currently the 
most frequently used technology. The share of these screens in the take-back stream is also growing.   

CCFL – Cold Cathode Fluorescent Lamp, type of LCD screen backlighting. Fluorescent discharge with cold 
cathode which highly effectively transforms electric energy to light.

LED - Light Emitting Diode, type of backlight in LCD screens. A diode which is capable of emitting light.

OLED - Organic Light Emitting Diode, a type of display which utilizes the technologies of organic electrolu-
minescent diodes. OLED is a primary source of light which doesn’t need backlight and has, thus, no prob-
lem displaying (as opposed to LCD) a very dark dot. The construction benefits include the small width of 
the display panel (around 5 – 10 mm) and a small weight of the visual display unit. It is used for mobile 
telephones and TV monitors. 

pruvodce svetem 

televizních technologií

Your GuIde tHrouGH tHe World oF 

   televISIon tecHnoloGIeS 
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rekordní SBer
tÉMer 20 000 tun! record collectIon nuMBerS - alMoSt 20,000 tonS!

64 800 tun 
Hmotnost Nuselského mostu
64,800 tons. The weight of Nuselský 
Bridge. 

100 000 tun 
Hmotnost Karlova mostu 
100,000 tons of Charles Bridge 

Vývoj sběru 2006–2016 (v tunách) • Collection development 2006–2016 (in tons)

15 000

10 000

5 000

0 2006      2007      2008      2009      2010       2011      2012      2013     2014      2015      2016

19 554

17 743      

16 981   

15 692      

17 139       

17 657     

16 558      

17 186     

12 928      

9 182      

5 792

Útok na hranici 20 000 tun 
V roce 2016 opět padl nový rekord, v režimu zpět-
ného odběru jsme sebrali 19 554 tun elektrozařízení. 
Značný podíl na tom mají naše červené stacionární 
kontejnery – kterých jsme nově rozmístili 570. 
Stále spolupracujeme se sběrnými dvory.

Attacking The benchmark of 20,000 tons 
In 2016, we surpassed yet another record – we 
took back 19,554 tons of WEEE. This is to large 
extent due to our red stationary containers – 
we deployed 570 of them. We keep cooperat-
ing with collection yards.

SBer 2016 • collectIon In 2016 

In the 11 years of our existence, we took back 
166,412 tons of electrical and electronic equip-
ment. This corresponds with the sum of weights of 
two well-known Prague bridges – Charles Bridge and 
Nuselský Bridge. 

Za 11 let své existence jsme zpětně odebrali již 
166 412 tun elektrozařízení. To zhruba odpovídá 
součtu hmotností dvou známých pražských mostů –
Karlova mostu a Nuselského mostu. 
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Our red stationary con-
tainer you see in your 
towns and municipalities 
is slowly becoming a 
phenomenon outside the 
Czech Republic, too. 

In 2016, you could see 
2,821 stationary contain-
ers in the Czech, Moravian 
and Silesian streets. This 
number includes both the 
previous single- and dou-
ble-drum containers and 

the latest type. This model features a very sophis-
ticated insertion slot which is vandal-resistant; we 
therefore place it especially at places where the con-
tainers tended to be frequently damaged in the past. 
There are three manufacturers who make the contain-
ers for ASEKOL; these manufacturers are located across 
the entire Czech territory. This eases and speeds up the 
orders and also brings great savings on transportation. 

In Slovakia, 100 red-and-white containers were also 
deployed around the town of Trnava within the pilot 
project by ASEKOL SK. 

We cooperated with the Slovenian collective 
scheme ZEOS and recon-
ditioned and supplied Slo-
venia with 300 containers. 
Another 100 containers are 
still awaiting their delivery. 
In Slovenia, the containers 
are green. 

  

Náš červený stacionární 
kontejner, který vídáte ve 
svých městech a obcích, 
se pomalu stává fenomé-
nem i mimo hranice ČR. 

v roce 2016 jste na českých, 
moravských a slezských 
ulicích mohli vidět 2821 sta-
cionárních kontejnerů. Toto 
číslo zahrnuje jak předchozí, 
jedno- a dvoububnové kon-
tejnery, tak nejnovější typ. 
Tento model má velice 
důmyslný vhoz, odolný proti vandalům – umísťujeme 
ho tedy především na místa, kde dříve často docháze-
lo k poškozování kontejnerů. 
Kontejnery pro asEKOL vyrábějí tři společnosti, 
rozmístěné po celém území ČR, což usnadňuje a ury-
chluje objednávky a přináší také úspory v dopravě.

Na Slovensku bylo v rámci pilotního projektu ASE-
KOL SK v okolí Trnavy instalováno 100 ks čer-
venobílých kontejnerů. 

v rámci naší spolupráce se slovinským kolek-
tivním systémem ZEOS jsme repasovali a dodali do 
slovinska  300  kontejnerů. a 100 dalších jich ještě 
na dodání čeká. Zde mají 
zelenou barvu. 

čERVENý KONTEjNER 

• V roce 2016 bylo umístěno 570 nových červených  
  kontejnerů na nových sběrných místech 
• 230 nových kontejnerů nahradilo 
 na frekventovaných místech starší typy 

• Celkem jich bylo rozmístěno 2 821

sberné nádoby • collectIon contaInerS 

RED CONTAINER In 2016

• 570 new red containers at new collection  
 points  

• 230 new containers replaced older types at  
 more frequented spots 

• In total 2 821  containers deployed.

envIronMentální 

vYÚctování 
envIronMental FInal 

account 

Zpětným odběrem jsme dosáhli těchto úspor:
We achieved these savings through take-back: 

NEByLO pOTŘEBA VyROBIT 
ELEKTRICKOU ENERGII V CELKOVé 

VýšI 263 344 mWh 

NEVZNIKLO 56 580 tun 
OXIDU UHLIčITéHO 

UšETŘILO SE 

13 619 607 litrů 
ROpy 

UšETŘILO SE 

1 204 156 000 
litrů pITNé VODy 

IT WAS NOT NECESSARY TO PRODUCE 
ELECTRICAL ENERGY TOTALLING:  

263 344 mWh 

56 580 TONS OF 
CARBON-DIOXIDE WAS NOT 
PRODUCED

WE SAVED 

13 619 607L 
OF CRUDE OIL 

WE SAVED  

1 204 156 000L
OF DRINKING WATER
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zálezí náM na toM, 

jak je naSe elektro 

dále zpracováno  

We care aBout HoW our 

Weee IS FurtHer 

proceSSed 

Processing of WEEE 
We keep cooperating with a modern facility for the 
processing of small WEEE which underwent a chal-
lenging audit of the entire processing procedure in the 
past year and acquired the highly recognized inter-
national WEEELABEX certificate.  
Most WEEE is processed on a line where the envi-
ronmentally dangerous parts – such as batteries or ca-
pacitators - are first separated. In the sorting line, iron, 
aluminium, copper and other metals which can be re-
cycled and returned to the processing cycle are sep-

arated. We thus comply with our en-
vironmental and social responsibility. 
Part of the waste which can no longer 
be used is - in compliance with the leg-
islation and strict environmental stan-
dards – used for energy.  Over 95% 
of the material gets processed here. 

Zpracování elektrozařízení 
I nadále spolupracujeme s moderním závodem 
na zpracování drobného elektrozařízení, který 
v minulém roce prošel náročným auditem celého pro-
cesu zpracování a získal uznávanou mezinárodní 
certifikaci WEEELABEX. 
většina drobného elektra  se zpracovává na lince, kde 
se nejprve vytřídí ekologicky nebezpečné části, např. 
baterie nebo kondenzátory. při průchodu linkou se 
postupně separuje železo, hliník, měď a další kovy, 
které lze vrátit zpět do koloběhu zpracování. plníme 
tím svoji ekologickou a společen- 
skou zodpovědnost. Část odpadu, 
kterou nelze znovu využít, je v soula-
du s legislativou a přísnými ekologic- 
kými normami energeticky využita. 
Zpracuje se více než 95 % drobného 
elektra. 

WHAT IS THE WEEELABEX ORGANIZATION 
WEEE LABEL OF EXCELLENCE 
WEEELABEX, an international non-profit organi-
zation which trains auditors to conduct audits in 
compliance with the WEEELABEX standards (and 
EN 50625), was established in Prague on 17th April, 
2013. The goal of the organization is not only to au-
dit the processing companies, but to further improve 
the awareness of environmentally-friendly process-
ing, including the WEEE taken back. On 1st January, 
2016, the organization moved from the so called 
transformative period to the fully operational one. 

ASEKOL is a founding member of the WEEELABEX 
Organisation and makes sure our processors com-
ply with the principles. Two of our employees are 
also trained as WEEELABEX auditors. 
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CO jE WEEELABEX ORGANIZATION 

17. 4. 2013 vznikla v Praze WEEELABEX, me- 
zinárodní nezisková organizace, která školí 
auditory pro audity v souladu s tzv. WEEE-
LABEX standardy. Jejím cílem je nejen audi-
tovat zpracovatelské společnosti, ale také dále 
zvyšovat povědomí o ekologickém zpracování 
zpětně odebraného elektrozařízení. Dne 1. 1. 
2016 organizace přešla z tzv. přechodného ob-
dobí do období plně funkčního.

ASEKOL je zakládajícím členem WEEELABEX 
a dbá na to, aby naši zpracovatelé zásady 
dodržovali. Dva naši zaměstnanci jsou také 
školení auditoři  WEEELABEX. 
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aSekol Solar • aSekol Solar 

We often hear some interesting views of the manufac-
turers of solar panels, operators of photovoltaic pow-
er plants, as well as of the general public. We would 
like to complement them with our findings as well. 

The obligations of operators/manufacturers in terms 
of future recycling are specific to the Czech Republic. 
The obligations of operators/manufacturers are subject to 
the European Directive which is gradually implemented 
by the national legislation of individual EU member states. 
From our neighbouring countries, this issue is currently 
also addressed by, for instance, Slovakia and Poland.  

Processing pays off, it is highly profitable
To begin with, it is important to enhance that there are 
very precisely stipulated legislation terms for the actu-
al processing and recycling which have to be complied 
with. The EU Directive EU 2012/19/EU requires an 80% 
usage, out of which 70% is material usage (i.e. recycling) 
and 10% energy usage.
A solar panel surely contains some valuable recyclable ma-
terials, such as aluminium, silicon, copper or silver, yet 
their content is negligible and to acquire them is very de-
manding in terms of the technology and energy used. The 
largest proportion of weight goes to glass (60 – 70 %) 
and plastic (EVA foils and tedlar - 10 – 15 %). However, as 
these commodities contain large percentage of additives, 
some of which are highly dangerous, the disposal and us-

často se setkáváme se zajímavými názory z řad 
výrobců solárních panelů, provozovatelů fotovol- 
taických elektráren, ale i laické veřejnosti. Některé  
z nich bychom rádi doplnili a uvedli na pravou míru. 

povinnosti provozovatelů/výrobců v rámci budoucí 
recyklace jsou specifikem české republiky
povinnosti provozovatelů/výrobců ukládá jednotná ev-
ropská směrnice, která je postupně implementovaná 
do národních legislativ jednotlivých členských států EU.  
v současné době tuto problematiku ze sousedních zemí 
řeší mimo jiné také např. slovenská republika či polsko.

Zpracování se vyplatí, je to vysoce zisková záležitost
Na úvod je důležité zdůraznit, že pro samotné zpracování 
a recyklaci jsou naprosto přesně stanovené legislativní 
podmínky, které musí být vždy splňovány. Evropská 
směrnice EU 2012/19/EU vyžaduje 80 % využití, z toho 
70 % materiálové využití (tedy recyklaci) a 10 % ener-
getické využití.
solární panel zcela jistě obsahuje některé cenné druhot-
né suroviny, např. hliník, křemík, měď či stříbro, toto 
množství je však zanedbatelné a jejich získání je techno-
logicky a energeticky velmi náročné Největší hmotnost-
ní podíl tak připadá na sklo (60–70 %) a plasty (Eva fó-
lie a tedlar – 10–15 %). jelikož tyto komodity obsahují 
velké množství příměsí včetně některých nebezpečných 
prvků, jejich odbyt a využití jsou velmi problematické. 

Zpětný odběr a zpracování fotovoltaických panelů – jak je to doopravdy? 
The take-back and processing of photovoltaic panels – what’s the story? 
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age are highly problematic. Other aspects which signifi-
cantly affect the process are the state (damage) and (in)
completeness of the taken-back panels. And even though 
the scientific research moves on, no company exists in the 
CR yet which would focus on the processing of the photo-
voltaic panels as their core business activity. Most of the 
information and detailed analyses isn’t therefore based on 
the real experience of large capacity recycling lines, but on 
the estimates or lab research. Yet it is also necessary to 
take into account the considerable costs of transportation, 
logistics and record keeping into the overall costs.   

It doesn’t matter which collective scheme I’m regis-
tered with 
Sure – if you don’t mind what happens to your money in 
the future.  The compliance scheme receives the contri-
butions as advance payments which are finally settled at 
the moment of actual disposal. That is why it is import-
ant to choose a good compliance scheme with a real-life 
experience in the take-back which participates in the de-
velopment of the latest processing technologies, thus 
ensuring the future payback of the overpaid amount to 
the maximum. 

I pay the recycling fees and that’s it
Unfortunately, it is not the case. If your collective 
scheme goes, for example, bankrupt or it fails to pay all 
obligations on your behalf or if it doesn’t operate eco-
nomically enough, you have to pay the recycling fees 
again. You can’t therefore rely on the responsibilities of 
the operator/manufacturer transferred onto the compli-
ance system; you are still responsible for the future dis-
posal. That’s why it pays off to choose a trustworthy 
compliance scheme with a transparent proprietary struc-
ture which would ensure that your contributions are safe 
and there is no danger of any future problems.  

Neodpověděli jsme vám na všechno? Ptejte se, na co potřebujete: www. asekolsolar.cz/kontakty.  
Did we not answer all your questions? Please ask us what you need to know at www. asekolsolar.cz/kontakty. 
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Další aspekty vstupující významně do problematiky zpra-
cování jsou také stav (poškození) a (ne)kompletnost 
zpětně odebraných panelů. přestože vědecký výzkum 
jde stále kupředu, prozatím neexistuje v ČR společnost, 
která by se zabývala zpracováním fotovoltaických panelů  
jakožto klíčovou obchodní činností. většina informací a 
detailních analýz nevychází tedy z reálných zkušenos-
tí velkokapacitních recyklačních linek, ale zakládá se na 
odhadech či laboratorních výzkumech. Nedílnou součástí 
celkových nákladů na recyklaci však není jen samotné 
zpracování, ale je nutné zohlednit i nemalé náklady na do-
pravu, logistiku, sběr a evidenci. 

je jedno, u kterého kolektivního systému jsem za-
registrovaný 
ano, pokud vám je jedno, co se s vašimi penězi  
v budoucnu stane. Kolektivnímu systému jsou placeny re-
cyklační příspěvky formou zálohových plateb, které jsou 
však finálně zúčtované až v momentu samotné likvidace. 
proto je důležité zvolit kvalitní kolektivní systém, který má 
reálné zkušenosti se zpětným odběrem, podílí se na vývo-
ji co nejefektivnějších technologií zpracování a tím zaručí 
budoucí návratnost přeplatku v maximální možné míře. 

jednou zaplatím recyklační poplatky a tím pro mne 
vše končí
bohužel, není tomu tak. pokud váš kolektivní systém 
např. zkrachuje nebo za vás řádně neplní veškeré po-
vinnosti či nefunguje dostatečně hospodárně, musíte 
případně recyklační poplatky znovu uhradit. Nelze tedy 
spoléhat na přenesenou zodpovědnost provozovatele/ 
/výrobce na kolektivní systém, za budoucí likvidaci jste 
stále zodpovědní. vyplatí se tedy vybrat důvěryhodný 
kolektivní systém s transparentní vlastnickou strukturou, 
který vám zaručí, že jsou vaše příspěvky v bezpečí a 
nehrozí tak jakékoli budoucí problémy.  

zdroj: Aquatest

Aluminium frame

Connecting box

SLOŽENÍ FOTOVOLTAICKéHO pANELU • COMPOSITION OF THE PHOTOVOLTAIC PANEL 

• Hardened glass

• Ethylene-vinyl acetate foils

• Si cells

• Ethylene-vinyl acetate foils

• Polyvinyl fluoride foils

• Polyester foils

• Polyvinyl fluoride foils
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FotovoltaIckÉ 

elektrárnY (Fve), 

pre a aSekol Solar

photovoltaic power plants (ppp), 

pre and aSekol Solar

1. The subsidy scheme New Green Savings Pro-
gramme which the photovoltaics were a part of 
since the beginning of 2016 considerably helped 
the development of roof photovoltaic systems. Do 
you have the same impression in your company?  
PRE: The investment subsidy, the permanent decline 
in the prices of photovoltaic technologies and the fact 
that is a licence from the Energy Regulatory Office is 
no longer necessary undoubtedly increased the inter-
est in the construction of new roof installations for 
family houses. Our activities now therefore focus on 
the roof installation up to 10 kWp. We noticed great 
interest in this service. 

2.You are a strong market player, both as a PPP 
observer, but also as an importer of solar panels 
into the CR; you therefore have a great insight into 
how the solar power plant owners should look after 
their PPPs. What would you recommend to the op-
erators registered with ASEKOL Solar? How should 
they look after their power plant to make it work in 
an optimal way and to generate planned earnings? 
PRE: We currently operate several photovoltaic power 
plants across the Czech Republic with an overall out-
put of almost 24 MWp. To make sure the PPP serves 
for as long as possible and with as few breakdowns 
as possible, the PPP has to be duly maintained. This 
means that regular inspections in compliance with the 
relevant technical standards should be performed, 
just like with any other electric mains. From the expe-

1. Dotační program Nová zelená úsporám, do 
kterého fotovoltaika od začátku loňského roku 
2016 spadá, velmi pomohl rozvoji střešních foto-
voltaických systémů. máte stejný dojem i ve vaší 
společnosti? 
pRE: Investiční podpora, neustálý pokles cen foto-
voltaických technologií a odpadnutí povinnosti mít  
licenci udělenou ERÚ bezesporu několikanásobně  
zvedly zájem o výstavbu nových střešních insta-
lací pro rodinné domy. Naše činnost se proto nyní 
soustředí na střešní instalace do 10 kwp. O tuto 
službu evidujeme velký zájem.

2. jste silným hráčem na trhu jak v pozici pro-
vozovatele FVE, tak i dovozce solárních panelů  
v čR, máte tedy silné povědomí o způsobu, jakým 
by se měli majitelé solárních elektráren starat  
o své FVE. Co byste poradili provozovatelům  
registrovaným u ASEKOL Solar, jak by měli  
o svoji elektrárnu pečovat tak, aby fungovala 
optimálně a generovala plánované výnosy? 
pRE: v současné době provozujeme po celé České  
republice několik fotovoltaických elektráren o celko-
vém instalovaném výkonu bezmála 24 mwp. aby 
FvE sloužila co nejdéle a s co nejmenším počtem 
poruch, je nutné se o FvE  i náležitě starat. v praxi 
to znamená, že by měly probíhat pravidelné revize 
dle příslušných technických norem, stejně jako  
u jakýchkoli jiných elektrických rozvodů. po 
zkušenostech, které jsme získali v roli provozovatele 

Na souvislosti jsme se zeptali pana Lukáše Smažíka, vedoucího oddělení Obnovi-
telné zdroje společnosti pRE

We asked Mr. Lukáš Smažík, the Head of PRE Renewable Resources Department about the 
context:  
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rience acquired in the position of an operator of photo-
voltaic power plants, we suggest performing pre-sea-
son and after-season checks along with thermovision 
check. Such checks proved very efficient, as they re-
veal number of defects which are otherwise not ob-
servable with the naked eye.  The thermovision can de-
tect both panel defects and untightened connections. 

3. The future liquidation of solar panels from 
all photovoltaic power plants owned by the PRE 
Group will be taken care of by ASEKOL Solar. 
What was the main reason for PRE choosing our 
collective scheme? 
PRE: PRE Group is and wants to be perceived as a 
reliable and transparent corporation with a clear own-
ership. We required the same criteria when choos-
ing the supplier of recycling of solar panels – and 
Asekol Solar meets them in every aspect.  

fotovoltaických elektráren, doporučujeme provádět 
předsezonní a posezonní prohlídky spojené s ter- 
movizní  kontrolou. Takové kontroly se nám velice  
osvědčily, neboť odhalí spousty závad, které nej-
sou jinak okem viditelné. Termovize odhalí jak vady  
panelů, tak nedotažené spoje.

3. Budoucí likvidaci solárních panelů ze všech 
fotovoltaických elektráren, které vlastní skupi-
na pRE, bude zajišťovat právě ASEKOL Solar. 
Co bylo tím hlavním důvodem, že si pRE vybrala 
právě náš kolektivní systém?
pRE: skupina pRE je a chce být vnímána jako spole-
hlivá a transparentní společnost s jasnou vlastnickou 
strukturou. Tato kritéria jsme požadovali i u výběru 
společnosti pro recyklaci solárních panelů a asekol 
solar je naprosto splňuje.

FVE

Měnič
DC/AC

Měření 
výroby FVE

Bojler/Akumulační nádrž
Bateriové uložiště

Domovní
rozvaděč

Distribuční síť

Hlavní 
domovní jistič

216832353

Čtyřkvadrantový
elektroměr

• Photovoltaic Power   
  Station (PV system)

Measuring of the PV 
system output

DC/AC 
inverter

Battery storage

4 quadrant electricity 
meter

House 
switchboard

Main house 
circuit breaker

Distribution grid 

Boiler/clear water storage tank
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rozvaHa • Balance SHeet   
K datu 31. 12. 2016 (v tisících Kč) • As of 31. 12. 2016 (in CZK thousand) 

B. 

B.I. 

B.II. 

B.III. 

C. 

C.III. 

C.IV. 

D.  

Brutto	 				Korekce	 										Netto												Netto
Gross	 				Adjustment							Net	 													Net

AKTIVA	CELKEM	|	TOTAL	ASSETS	

Dlouhodobý	majetek	|	Fixed	assets

Dlouhodobý	nehmotný	majetek	|	Intagible	fixed	assets

Dlouhodobý	hmotný	majetek	|	Tangible	fixed	assets

Dlouhodobý	finanční	majetek	|	Non-current	financial	assets

Oběžná	aktiva	|	Current	assets

Pohledávky	|	Receivables

Krátkodobý	finanční	majetek	|	Current	financial	assets

Časové	rozlišení	|	Other	assets	

971	264	 -143	835	 827	429	 858	378

580	032	 -127	031	 453	001	 463	391

	73	316	 	-39	941	 	33	375	 41	045

179	421	 	-87	090	 	92	331	 86	521

327	295	 										0		 327	295		 335	825	

361	038	 	-16	804	 344	234	 353	168

104	325	 	-16	804	 	87	521	 79	626

256	713	 											0		 256	713	 273	542

	30	194	 											0		 	30	194	 41	819

31.	12.	16																														31.	12.	15

											31.	12.	16																31.	12.	15

A. 

A.I. 

A.III. 

A.IV. 

A.V. 

B.+C. 

B.

C. I.

C. Il.

D. 

PASIVA	CELKEM	|	TOTAL	LIABILITIES	&	EQUITY	

Vlastní	kapitál	|	Equity

Základní	kapitál	|	Share	capital

Rezervní	fondy,	nedělitelný	fond	a	ostatní	fondy	ze	zisku	|	Statutory

Výsledek	hospodaření	minulých	let	|	Retained	ernings

Výsledek	hospodaření	běžného	účetního	období	(+	-	)	|	Profit	(Loss)	for	the	current	period	

Cizí	zdroje	|	Liabilities

Rezervy	|	Reserves

Dlouhodobé	závazky	|	Long-term	liabilities

Krátkodobé	závazky	|	Short-term	liabilities

Časové	rozlišení	|	Other	liabilities

827	429	 858	378

287	229	 154	150

			1	980	 1	980

151	950	 0	

						220	 220

133	079	 151	950

		47	909	 43	144

						200		 0	

						971	 1	027

	46	738	 42	117

492	291	 661	084

Období	do
Period	to
31.12.16

Období	do
Period	to
31.12.15

I.

A.

D.

E.

III.

F.

*

VI.

VII.

K.

*

***

Tržby	| Sales

Výkonová	spotřeba		|	Purchased	consumables	and	services

Osobní	náklady		|	Staff	costs

Úpravy		hodnot	v	provozní	oblasti		|	Depreciations	and	charges

Ostatní	provozní	výnosy	|	Other	operating	income

Ostatní	provozní	náklady		|	Other	operating	expense

Provozní výsledek hospodaření 	|	Operating profit or loss

Výnosové	úroky		|	Interest	income

Ostatní	finanční	výnosy		|	Other	financial	income

Ostatní	finanční	náklady		|	Other	financial	expense

Finanční výsledek hospodaření		| Financial profit or loss

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 	|	Profit for the year

355 974 386 642

176	309	 198	906

		19	301	 17	030

		34	217	 24	388

		12	931	 5	075

		11	136	 6	371

127 942 145 022

			5	373	 7	236

							73	 31

					309	 339

   5 137 6 928

133 079 151 950

vÝkaz zISku a ztrátY 
proFIt and loSS account 

Období k 31. 12. 2016 (v tisících Kč) 	• Year ended 31. 12. 2016 (in CZK thousand)
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REGIONAL CAMPAIGN of the 
year THE HOCKEY ELECTRO 
DERBY was declared the Cam-
paign of the Year 2016; it was an 
event where we managed to collect 
474 end-of-life small electric and 
electronic appliances at two Extra 
League matches of the hockey HC 
Oceláři Třinec in October 2016. 
In exchange for their end-of-life ap-
pliances, the users received tick-
ets to ice-hockey matches of HC 
Oceláři Třinec vs. Kometa Brno and 

HC Vítkovice Ridera vs HC Oceláři Třinec. Within the 
match, the drawn fans could also compete in shoot-
ing at the goal and win a smart TV set. One of the win-
ners, Mr Tomáš Jadrný, donated his award to Slezská 
Diakonie non-governmental organization, thus bringing 
the entire event up to an even higher level. 

Leap of the Year and Collector or the Year 2016
Mikulov is a municipality which achieved the highest 
growth in the collection of WEEE in red containers. 
The citizens collected 272% more EEE than in the 
previous year, thus acquiring the award of the LEAP 
OF THE YEAR. The COLLECTOR OF THE YEAR is 
the municipality of Sedlčany where they collected 
the most kilos of waste electrical and electronic appli-
ances per head in the Czech Republic. 

Sheltered workshop
More work for disabled citizens   
In 2016, we started cooperating with a new sheltered 
workshop Gerlich Odry s.r.o., in the municipality of 
Odry, county of Olomouc. This society, established in 
1999, employs 35 labourers, out of which over 75% 
employees have a reduced capacity to work. 

krajSkÉ projektY 
projectS In tHe reGIonS 
KRAjSKá KAmpAň roku 
Nejlepší kampaní roku 2016 
bylo vyhlášeno HOKEjOVé 
ELEKTRODERBy, akce, díky 
které se v říjnu 2016 na dvou 
extraligových zápasech týmu 
HC Oceláři Třinec podařilo 
vybrat 474 kg vysloužilého 
drobného elektra. 
Odměnou za vysloužilé 
spotřebiče byly vstupenky 
na hokejové zápasy HC 
Oceláři Třinec – Kometa 
brno a HC vítkovice Ridera – HC Oceláři Třinec.  
v rámci zápasu mohli vylosovaní fanoušci bojovat 
ve střelbě na branku a vyhrát chytrou televizi. jeden 
z vítězů, pan Tomáš jadrný, věnoval svoji výhru 
slezské diakonii a tím celou akci ještě povznesl na 
vyšší úroveň.

Skokan roku a Sběrač roku 2016
městem, které nejvíce zvýšilo sběr elektra v čer-
vených kontejnerech, se stal mikulov. jeho občané 
do červených kontejnerů nashromáždili o 272 % více 
elektra než v předchozím roce, a získali tak pro mi-
kulov titul Skokan roku. Sběračem roku se pak sta-
lo město Sedlčany – zde do červených kontejnerů  
nasbírali nejvíc kg elektrospotřebičů na obyvatele  
z celé České republiky. 

Chráněné dílny
Více práce pro handicapované spoluobčany 
v roce 2016 jsme začali spolupracovat s novou 
chráněnou dílnou gerlich Odry, s. r. o., z obce Odry na 
Olomoucku. Tato společnost, která vznikla již v roce 
1999, zaměstnává 35 pracovníků, z toho více než 75 %  
zaměstnanců má změněnou pracovní schopnost. 

SpolecenSká odpovednoSt    
SocIal reSponSIBIlItY     
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        CROWN FOR A KILO
Also in the year 2016, the cooper-
ation with the Czech National Dis-
ability Council continued in a project 
named Crown for a Kilo. Again, thanks 
to the successful collection of WEEE 
in the red containers, we managed to 
achieve the non-conventional equa-
tion 1 million kilograms of WEEE = 

1 million CZK for the benefit of medically disabled 
citizens, which go to legal assistance, re-qualification 
and finding of relevant jobs. 

2 years = 2,000,000 czk 
The project CROWN FOR A KILO got the MOSTY 
(BRIDGES) 2016 Annual Award in the category II. – 
Non-governmental subject. The project was award-
ed for raising public awareness on ecologically friend-
ly way of recycling EET and supporting employment 
of disabled persons. 

ASEKOL Fund
52 projects received the traditional support to im-
prove the collection of WEEE in municipalities in 2016 
worth in total almost 2 million CZK. During the entire 
existence of the ASEKOL a.s. compliance scheme, 
the support reached 22 million CZK in total. 

Fond ASEKOL
Tradiční podporu na zlepšení sběru elektrozařízení 
v obcích v roce 2016 obdrželo 52 projektů, v celkové 
výši téměř dva milióny korun. Za dobu existence 
kolektivního systému ASEKOL a. s. je to celkem 
již 22 milionů Kč. 

2 000 000

KORUNA ZA KILO 
I v roce 2016 pokračovala úspěšná 
spolupráce s Národní radou osob se 
zdravotním postižením (NRZp) v rám-
ci projektu Koruna za kilo. Také letos 
se díky úspěšnému sběru elektra do 
červených kontejnerů podařilo naplnit 
netradiční rovnici 1 milión kilogramů 
elektra = 1 milión Kč ve prospěch 
zdravotně znevýhodněných občanů, věnovaný na 
právní pomoc, rekvalifikaci a nalezení odpovídající 
pracovní příležitosti pro ně. 

2 roky = 2 000 000 kc
projekt KORUNA ZA KILO získal Výroční cenu 
mOSTy 2016 v kategorii II. – Nestátní subjekt. 
projekt byl oceněn za to, že podporuje šíření os-
věty o ekologické recyklaci elektrozařízení a podpory 
zaměstnávání osob s postižením. 

KApKA NADĚjE
I nadále pokračuje tradiční spolupráce s nadačním 
fondem Kapka naděje. ASEKOL a. s. daroval tři 
notebooky dětskému oddělení Kliniky hemato- 
logie a onkologie motolské nemocnice. jedním  
z obdarovaných byl jakub vlk, kterému notebook po-
mohl úspěšně ukončit studium na škole grafického 
designu v pardubicích.  jako maturitní práci si vybral 
zpracování vlastní autorské knížky, kterou i graficky 
zpracoval. blahopřejeme! 

KAPKA NADějE (The Drop of Hope Foundation)
The traditional cooperation with the Drop of 
Hope foundation goes on. ASEKOL a.s. donated 
three notebooks to the Pediatric Department of 
Hematology and Oncology of the Motol Univer-
sity Hospital. Jakub Vlk, one of the gift recipients, 
was able to graduate from the School of Graph-
ic Design in Pardubice thanks to the notebook. He 
chose to make the design of his own book as a 
secondary-school living exam. Congratulations! 
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LET’S GIVE CHILDREN 
A CHANCE 
We are trying to help in a way that 
would make the recipients of our sup-
port really happy. Teenagers wish for 
a nice new mobile phone, not a re-
cycled old one: that’s why we devel-
oped a project, in cooperation with 
the foundation LET’S GIVE CHIL-
DREN A CHANCE, where we donate 
one new mobile phone to a children’s 
home for 100 collected mobiles. 

DEjmE DĚTEm šANCI  
snažíme se pomáhat tak, aby z naší po-
moci měli obdarovaní opravdu radost. 
a dospívající si přejí pěkný nový mobil-
ní telefon, ne recyklovaný starší model: 
proto vznikla akce ve spolupráci s nadací 
DEjmE DěTEm ŠaNCI, ve které za 100 
vybraných mobilů pořídíme jeden nový 
a ten věnujeme do dětského domova. 

100 starých                =            1 nový 

HANDy CyKLO mARATON
asEKOL se v roce 2017 zúčastní benefičního HaNDY 
CYKLO maRaTONU. je to pětidenní nonstop cykli-
stický závod o délce 2222 km s limitem 111 hodin. 
Týmy tvoří zdraví a handicapovaní, muži a ženy, amatéři  
i profesionálové. Cílem projektu je integrovat han- 
dicapované do společnosti, ukázat v praxi, že všichni 
bez rozdílů můžeme tvořit fungující tým, a to jak v ex-
trémním závodě, tak venku na ulici.

asEKOL tým tvoří osm hrdinů, tedy zaměstnan-
ci společnosti a dva vIp hosté – známý horolezec a 
vášnivý sportovec Radek jaroš a Zdeněk Šafránek, 
charismatický dvojnásobný mistr ČR v paraboxu a mis-
tr ČR v mTb handbike.
Držte nám palce a přijďte nás podpořit na start  
1. 8. nebo na závěrečnou oslavu v cíli s hudebním 
vystoupením v sobotu 5. 8. 2017

HANDY CYKLO MARATON
In 2017, ASEKOL will participate in a charitable cycle 
marathon. It is a five day non-stop 2.222 km long cy-
cling race with a time limit of 111 hours. The teams 
are made of both healthy and handicapped athletes, 
men and women, amateur and professional cyclists. 
The aim of the project is to integrate the handicapped 
into the society, to show in real life that we can all 
make a functional team together no matter what our 
differences are – be it in an extreme race or out on the 
street.
The ASEKOL team is made of 8 heroes – i.e. com-
pany employees and two VIP guests – a famous 
mountain climber and passionate athlete Radek Jaroš 
and Zdeněk Šafránek, a charismatic two-time Czech 
Champion in parabox and Czech Champion in MTB 
hand bike.
Keep your fingers crossed for us and come and 
support us at the start of the race on 1st August 
or at the final celebration, with a music concert 
at the at the finish on Saturday 5th August, 2017.
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IndIkátorY 
vÝkonnoStI  

perForMance IndIcatorS  

pocet klientu
clIentS 

609

Sber celkem
total collectIon  

19 554 t
pocet sberných míst  collectIon poIntS  

16 098

pocet cervených kontejneru  red contaInerS 

2821

autor kreseb: Adrian T. Bell*(v % z množství uvedeného na trh)    *(% from amount put on the market)

Míra zpetnÉHo odBeru *rate of take-back*  69%




