Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s.
EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444–445, + 420 261 176 256

Eko-komunikace
z p r avo d a j p r o k l i en t y s po l e č no s t i E K O - K O M , a . s . 

Nový rok
2021 přinese
dvě zásadní
novinky
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Co přinesou
nové odpadové
a obalové zákony?

Nový zákon o odpadech počítá
s růstem poplatků za jejich ukládání
a vyšší podporou recyklace.
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XX–XK není
název nové
planetky, ale listy
v novém Výkazu

Výkaz doznal velkých změn.
Jednou z nich je evidence
na listech XX–XK pro kompozitní
obaly.
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kompozitní
nebo z jednoho
materiálu?

Klíč, jak správně určit, zda
se jedná o obal kompozitní nebo
vyrobený z jednoho materiálu.
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Editorial

Třídění odpadů

Co přinesou nové
odpadové a obalové
zákony?
Vážení klienti,
máme tu závěr roku 2020. Stejně jako pro Vás, i pro nás byl
tento rok byl velmi zvláštní, výjimečný v negativním i pozitivním
smyslu. Přinesl nám mnoho
nového, nepoznaného, mnoho
zatěžkávacích zkoušek, které
nás prověřily, často posunuly
dál nebo ukázaly nový směr.
Osobní schůzky, školení i porady
se přesunuly do virtuálního
světa, nakupující z obchodních
center do e-shopů a žáci ze škol
na on-line výuku.
Společnými silami jsme ale
tento „podivný“ rok zvládli a věřím, že společně zvládneme i rok
příští, který bude ve znamení
důležitých novinek. Jak jste jistě
zaznamenali, do nového roku
bude ČR vstupovat s novými
zákony – o odpadech a obalech,
což se přímo dotkne našeho
oboru a našeho působení. Co vše
nám nová legislativa přinese, se
dozvíte na následujících stránkách EKO-KOMunikace, k jejímuž
přečtení Vás touto cestou zvu.
Přeji Vám příjemné čtení,
klidné prožití vánočních svátků
a pevné zdraví do nového roku
2021.
Martin Fojtík,
ředitel klientského oddělení,
EKO-KOM, a.s.
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Na začátku prosince Sněmovna schválila jasnou
většinou čtyři nové zákony: Zákon o odpadech,
Zákon o obalech, Zákon o výrobcích s ukončenou
životností a tzv. Změnový zákon. Přitom ještě
den předtím se rozhodovalo o dalším odkladu
účinnosti této legislativy o rok tak, jak navrhoval
Senát. Podle senátorů nebyly dostatečně připraveny prováděcí předpisy, což by podle nich mohlo
v následujícím roce způsobit chaos v nakládání
s odpady. Nakonec ale poslanci senátory přehlasovali a tolik potřebná odpadová legislativa je
po mnohaletém úsilí na světě. Jaké reálné změny
to přinese?

N

ový zákon o odpadech
počítá s růstem poplatků
za ukládání odpadu
na skládkách a ukončením skládkování využitelných složek

odpadu v roce 2030. Zároveň
zavádí motivační nástroje pro
obce, které budou povinny plnit
postupně se zvyšující míru
třídění komunálního odpadu.
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Vzhledem k tomu, že konec skládkování byl posunut na pozdější
termín, budou mít obce dostatek
času, aby se na finální zákaz skládkování připravily.
Za část komunálních odpadů
ukládaných na skládku bude činit
poplatek nynějších 500 Kč za tunu.
Příští rok to bude 200 kg na obyvatele, váha se bude postupně snižovat na 120 kg v roce 2029. Až nad
tuto hmotnost bude poplatek činit
příští rok 800 Kč za tunu odpadu,
následně bude každoročně růst až
na 1 850 Kč za tunu v roce 2029.
Poplatek za skládkování bude dál
vybírat a odvádět provozovatel
skládky.
Nový zákon o obalech klade
řadu nových požadavků na autorizované obalové společnosti, např.
aby se podílely na nákladech recyklace obalů, protože AOS budou
odpovědné za recyklaci odpadů
z obalů po jeho vytřídění. AOS
nově bude muset zohlednit skutečné náklady recyklace jednotlivých typů obalů v poplatcích,
tzv. ekomodulovat. Kvůli vyšším
recyklačním cílům na obaly musí

AOS také zajistit recyklaci obtížně
recyklovatelných obalů, což nebylo
dosud nutné. To vše se samozřejmě promítne do poplatků za tyto
obalové materiály.
Nová legislativa by také měla
zajistit dostatečnou podporu recyklace a využití druhotných surovin,
již nyní jsou zahájeny investiční
projekty, především komunální,
které mají přispět ke zlepšení infrastruktury nakládání s odpadem,
zejména třídění. Ale jsou připravovány i soukromé investice, zejména

do úpravy odpadu a do nových
recyklačních technologií. Tyto projekty počítají s tím, že provozní
náklady budou také financovány
výrobci a dovozci baleného zboží
prostřednictvím autorizovaných
obalových společností. To vše se
musí logicky v budoucnu promítnout i do našeho sazebníku odměn
za zajištění sdruženého plnění.
Nicméně struktura poplatků platná od ledna 2021, která byla všem
klientům odeslána, tuto ekomodu|
laci ještě nezahrnuje. 
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Třídění odpadů

Nový rok 2021 přinese
dvě zásadní novinky
Jak jsme vás již několikrát informovali, v letech
2018 a 2019 vešly v platnost dvě nové Směrnice
Evropského parlamentu a Rady: O obalech
a obalových odpadech (dále jen CEP) a O omezení
dopadu některých plastových výrobků na životní
prostředí (dále jen SUP).

T

yto nové právní předpisy
významným způsobem mění
systémy nakládání s obaly
a obalovými odpady nejen v ČR,
ale i v celé Evropě. Zásadním milníkem je především rok 2025, ke kterému musí být AOS EKO-KOM,
jakožto systém rozšířené odpovědnosti výrobců (tzv. EPR) pro obaly
v ČR, připravena plnit ambiciózní
cíle, které jsou v nové obalové legislativě implementovány do zákona o obalech. Proto jsme již v letošním roce zahájili přípravné práce
potřebných systémových změn
ve fungování celého systému
EKO-KOM tak, abychom v roce
2025 byli schopni plnit všechny
požadavky nových právních předpisů.
K dosažení těchto nových cílů
bude nutné realizovat další rozšíření sběrné sítě a zejména zajistit
recyklaci i těch odpadů z obalů,
po kterých nyní neexistuje tržní poptávka.
Nové právní předpisy přináší
také zásadní úpravu evidence
obalů a obalových odpadů tak, aby
svým rozsahem a strukturou odpovídala principům ekomodulace
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a požadavkům vyplývajícím z připravovaného omezení jednorázových plastů.
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První novinkou je úprava
poplatkové struktury,
o které jsme Vás informovali
dopisem na konci listopadu. Poprvé
po dvou letech zvyšujeme (s účinností od 1. 1. 2021) sazby odměn
za zajišťování sdruženého plnění
v průměru o 9 %. Tyto odměny
(https://www.ekokom.cz/uploads/
attachments/Klienti/Poplatky/
EKOKOM_od_1_1_2021.pdf ) budou
poprvé fakturovány za 1. čtvrtletí

2021 (na základě Vámi zaslaného
výkazu o produkci obalů za 1. čtvrtletí 2021).
Důvodů ke zvýšení sazby
odměn je hned několik:
| V letošním roce, v důsledku krize,
klesly ceny druhotných surovin,
zejména papíru, ale i některých
plastů, a to i PET.
| Během nouzového stavu se
některá odvětví průmyslu téměř
zastavila, a tak došlo k výraznému
propadu obalů uvedených na trh.
V důsledku vládních nařízení zůstala většina obyvatel doma, a tak se
výrazně zvýšila produkce domovního odpadu. Obyvatelé svůj odpad
samozřejmě třídili a tím následně
rostly náklady na tříděný sběr.
V současné době zažíváme bohužel
podobnou situaci jako na jaře.
|	Abychom udrželi systém třídění obalového odpadu v běhu a kompenzovali ztráty v celém řetězci
nakládání s obalovým odpadem,
hluboce jsme sáhli do rezerv systému sdruženého plnění, čímž jsme
se vyhnuli bezprostřednímu přenesení ztrát na Vás, naše klienty.
V tomto okamžiku je obtížné určit
přesnou výši ztráty v Systému
za celý kalendářní rok 2020, ale již
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nyní lze bezpečně odhadovat, že
se bude blížit ke dvěma stovkám
milionů korun.
Předpokládáme, že největší
dopad na systém EKO-KOM a jeho
ekonomiku budou mít již zmíněné
nové povinnosti plynoucí ze směrnic CEP a SUP, které se objeví
v zákoně o obalech i v zákoně o odpadech. Nejzásadnějším způsobem
se do systémového a hospodářského nastavení úpravců a zpracovatelů obalových odpadů promítne
samotné měření recyklace (tzv.
„měřící bod“ spolu se zvýšením
cílů recyklace).
Od 1. 7. 2021 budou v této souvislosti upraveny odměny za zajištění sdruženého plnění povinností
zpětného odběru a využití odpadů
z obalů prostřednictvím systému
EKO-KOM, očekáváme jejich zvýšení o dalších 19–25 %. Konečnou
výši poplatků zveřejníme v květnu
2021.
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Druhou novinkou je nová
struktura čtvrtletního
výkazu o produkci obalů
(dále jen Výkaz), která bude platit
také od 1. 1. 2021, tedy poprvé
pro výkaz zasílaný za první čtvrtletí roku 2021 (1. 1. – 31. 3. 2021).

Jedná se o první významnější
změnu v evidenci za posledních
15 let. Naším původním záměrem
bylo poskytnout Vám pravidla pro
vedení nové evidence již ve druhém
čtvrtletí tohoto roku, abychom
Vám poskytli více času na přípravu. Bohužel, legislativní proces
implementace směrnic CEP a SUP
do nového zákona o obalech není
ještě ukončen, ale z jeho průběhu
je již nyní zřejmé, jak výraznou
změnou prochází požadavky
na evidenci obalů a obalových
odpadů a že tato úprava nabude
účinnosti k 1. 1. 2021.
Nový výkaz, který jsme Vám
zaslali začátkem prosince, tak
obsahuje úpravy, které jsou již
v návrhu prováděcí vyhlášky MŽP
(rozsah vedení evidencí, včetně
rozsahu a způsobu ohlašování
údajů z těchto evidencí).
Dovolujeme si Vás upozornit
na některé změny ve Výkazu, které
vycházejí z nových požadavků výše
uvedených obalových směrnic:
| podrobnější kategorizace materiálů jednotlivých druhů obalů,
která již odpovídá principu ekomodulace, ke kterému má každý stát
EU individuální přístup a neexistuje
tedy jednotná evropská metodika.

Tyto kategorie by měly lépe zohlednit reálné náklady v materiálových
skupinách, jednotlivé typy materiálů pak budou poplatkově modulovány podle reálných nákladů
na zajištění sběru a využití odpadu
z obalů;
| rozdělení na skupiny Primární/
Recyklát (podle množství recyklátu
v obalu uváděném na trh či
do oběhu);
| rozdělení u všech zpoplatněných obalů podle toho, zda obaly
obsahují anebo neobsahují nápoje;
| nově jsou určité typy obalů
evidovány podle jejich objemu
(do 3 litrů, nad 3 litry)
| je zavedeno barevné rozlišení
u plastových obalů do dvou kategorií (transparentní, barevné)
a u PET obalů do třech kategorií
(transparentní, průhledné barevné,
neprůhledné barevné);
| zásadní změna nastává v evidenci kompozitních obalů, tedy
obalů složených z více různých
materiálů, které zůstaly ve Výkazu zachovány vzhledem k připravované ekomodulaci; nově je
nutné tyto materiály evidovat
podle konkrétního materiálového
složení.
Veškeré změny a nový způsob
vedení evidence Vašich obalů
s množstvím názorných příkladů
naleznete podrobně vysvětlené
v metodice pro vyplňování čtvrtletních Výkazů (https://www.ekokom.
cz/uploads/attachments/Klienti/
Vykazy/Metodika_ke_ctvrtletnimu_
vykazu_2021_01.pdf ), kterou jsme
pro Vás připravili. Jakmile budou
známy finální požadavky legislativy, ihned budeme realizovat on-line
školení, abychom Vám co nejvíce
usnadnili přechod k novému způsobu vedení evidence.
|
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Evidence obalů

XX–XK není název nové planetky,
ale listů v novém Výkazu

J

ak již víte z předchozího článku,
Výkaz v návaznosti na nové
právní předpisy, doznal velkých
změn. Jednou z nich je právě evidence na listech XX–XK pro kompozitní obaly.
Jak vypadá kompozitní obal?
Je složený ze dvou a více vrstev
různých materiálů, jež nelze ručně
oddělit a tvoří jedinou nedílnou jednotku, tvořící vnitřní nádobu a vnější schránku, který je plněn, skladován, převážen a vyprazdňován
jako takový.
Zpoplatněný kompozitní obal,
prosím, nejprve správně zaevidujte
na listech pro prodejní, skupinové,
přepravní a/nebo průmyslové
obaly. Poté přejdete na stránky
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XX–XK a ty používejte výhradně
pro dodatečné členění na jednotlivé materiály, ze kterých se daný
kompozitní materiál skládá.
Předplacené, neplacené a exportované kompozitní obaly evidujte, prosím, pouze na listech X2, X3
a X4 jako rozpad po materiálech.

Proč to bude tak složité?
K novému zákonu o obalech MŽP
připravuje prováděcí vyhlášku
o evidenci obalů a obalových odpadů. Tato vyhláška nezná kompozitní obaly, proto se musí evidovat
materiály zvlášť, abychom splnili
evidenční povinnosti vůči MŽP.
V následujících Tipech klientského
oddělení naleznete podrobný návod, jak se určují kompozitní obaly
a jak se správně zařazují.
Evidence obalů podle nových
předpisů zřejmě může zpočátku
přinést určité komplikace či vyvolat
dotazy, jsme proto samozřejmě
připraveni zodpovídat Vaše případné otázky a reagovat na Vaše pod|
něty.
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Rady a tipy klientského oddělění

Klíč, jak správně určit, zda se jedná o obal
kompozitní
nebo vyrobený z jednoho materiálu
Klíč jak správně určit zda se jedná o obal kompozitní nebo vyrobený z jednoho materiálu uvádíme zde
:

1.

2.

3.

pak posuzujeme každou součást obalu zvlášť.

jeden z materiálů převažuje minimálně z 95%

(například plast a kov).

Pokud jdou ručně oddělit jednotlivé materiály,

Z níže uvedeného příkladu tedy vyplývá, že
budeme zvlášť evidovat víčko z Fe a zvlášť

Součást obalu z jednoho materiálu je ta, kde

hmotnostních (při kombinaci dvou rozdílných
materiálů - například plast a kov).

sklenici (včetně etikety).
Jeden materiál převažuje z:

95 - 100 %

VÍČKO 100 % Fe
LÁHEV S ETIKETOU
97 % sklo + 3 % etiketa
EVIDUJEME
JAKO

SKLO

EVIDUJEME
JAKO

PŘEVAŽUJÍCÍ
MATERIÁL

4.

Kombinace podskupin materiálu u plastů,
skla a papíru

Jeden materiál převažuje z:

70 - 95 %

EVIDUJEME
JAKO

70 %

EVIDUJEME
JAKO

méně než:

PŘEVAŽUJÍCÍ MATERIÁL KOMPOZITNÍ
(např. PLASTY - KOMPOZITNÍ)

KOMPOZITNÍ MATERIÁL

5.

Kombinace podskupin materiálu u kovů
např. Al a Fe v rámci jednoho materiálu Kovy

např. Plasty: PE a PP v rámci jednoho materiálu

Jeden materiál převažuje ze:

70 - 100 %
méně než:

23

Kombinace dvou rozdílných materiálů

70 %

EVIDUJEME
JAKO

EVIDUJEME
JAKO

Jeden materiál převažuje ze:

(např. PE)

95 - 100 %

DANÝ MATERIÁL
KOMPOZITNÍ

méně než:

PŘEVAŽUJÍCÍ MATERIÁL

(např. PLASTY KOMPOZITNÍ)

95 %

EVIDUJEME
JAKO

EVIDUJEME
JAKO

PŘEVAŽUJÍCÍ MATERIÁL
(např. Al)

DANÝ MATERIÁL
KOMPOZITNÍ
(např. KOMPOZITNÍ - Al)

Příklady
zařazení kompozitních materiálů
Příklady zařazení kompozitních materiálů
1.

2.

3.

příklad: plast PE a kov Al (PE převažuje)

PLASTY, SKLO, PAPÍR

KOVY

příklad: PE a PP (PE převažuje)

příklad: Al a Fe (Al převažuje)

Plasty PE

Kovy Al

Kombinace dvou materiálů

Plasty PE
Plasty
kompozitní

Kompozitní
materiál

95 %

Kombinace podskupin materiálu

Kombinace podskupin materiálu

95 %

70 %

70 %

Plasty
kompozitní

Kompozitní
Al
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ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU EKO-KOM

FAKTURACE, URGENCE PLATEB

tel: +420 729 848 444, +420 261 176 256,
+420 729 848 445, +420 261 176 257

tel: +420 729 848 450
e-mail: pohledavky@ekokom.cz

e-mail: info@ekokom.cz
EKO-KOM, a. s., klientské oddělení
Na Pankráci 1685/17,
140 21 Praha 4, Česká republika
tel: +420 729 848 444–445,
+420 261 176 256
e-mail: info@ekokom.cz
www.ekokom.cz
EVIDENCE OBALŮ,
VÝKAZY O PRODUKCI OBALŮ
tel: +420 729 848 430

POŽADAVKY NA OBALY
UVÁDĚNÉ NA TRH, ZNAČENÍ OBALŮ
tel: +420 729 848 460

e-mail: evidence@ekokom.cz

e-mail: kolar@ekokom.cz
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