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Za uplynulých
15 let jsme
společně vytřídili
přes 8 milionů
tun obalových
odpadů!

3 4 / 2 0 16

Ekokomunikace

Editorial

Vážení klienti,
protože zvyk je železná košile,
i letos se v druhém čísle našeho
zpravodaje budeme věnovat
výsledkům, kterých systém
EKO-KOM dosáhl v roce 2015.
S velkou radostí musím konstatovat, že i tentokrát jsme spolu
s Vámi odvedli velký kus práce.
Množství vytříděného a následně recyklovaného obalového
odpadu opět vzrostlo, ve spolupráci s obcemi se podařilo ještě
více zahustit síť barevných
kontejnerů a zlepšit kvalitu třídění. Češi tak mohou nadále
využívat jednu z nejhustších
a nejkvalitnějších sítí na sběr tříděného odpadu v Evropě. Kromě
dosažených výsledků systému
Vás seznámíme s novou výší
poplatků za obaly pro rok 2017.
A nebude chybět ani seriál o jednotlivých materiálech a jejich
recyklaci – tentokrát jsme se zaměřili na plasty.
S přáním krásného léta
Ing. Zbyněk Kozel, MBA
Generální ředitel společnosti
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Za uplynulých 15 let
jsme společně vytřídili
přes 8 milionů tun
obalových odpadů!
S oživující ekonomikou a rostoucí kupní silou
je i trh stále aktivnější. V roce 2015 uvedli výrobci
na tuzemský trh zboží zabalené do skoro milionu
tun obalů. Díky pozitivnímu trendu v třídění odpadu,
který v ČR stále pokračuje, se v systému EKO-KOM
podařilo 76 % obalů zrecykovat. Třídění odpadu
je totiž zcela běžnou praxí už pro 72 % Čechů.

730 662
– právě tolik tun obalových odpadů se v ČR podařilo loni vytřídit a předat k recyklaci. Tuzemský
systém třídění odpadu tak prolomil hranici osmi milionů tun vytříděných obalových odpadů za po-

sledních 15 let. Takové množství
má stejný objem jako památná
hora Říp. Celková míra recyklace
obalů v systému EKO-KOM tak dosahuje 76 %, nejlépe se daří recyklovat papírové obaly.
Díky třídění a recyklaci obalových odpadů se zachrání každý
rok zhruba 1 900 000 vzrostlých
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renci členských zemí EU i z hlediska
efektivity nákladů. Podle studie
Evropské komise je jedním z nejlevnějších a vysloužil si výborné hodnocení také z hlediska funkčnosti
a transparentnosti – dle výsledků
studie totiž patří mezi systémy
s nejlepšími zavedenými postupy
v oblasti třídění a recyklace.

Množství vytříděných odpadů
na obyvatele a rok
(papír, sklo, plasty, nápojové kartony)
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Financování systému
sběru a recyklace obalů

36,6

V systému EKO-KOM je aktuálně
finančně a organizačně zapojeno
20 382 výrobců baleného zboží.
Ti platí do systému poplatky podle množství jimi vyprodukovaných
obalů. AOS EKO-KOM pak z těchto
peněz hradí náklady související
s provozem sběrné sítě, dotříděním a recyklací vzniklých obalových odpadů. Dominující položkou
jsou platby městům a obcím, které
dostávají od AOS každý kvartál
odměny na základě vytříděného
množství obalových odpadů na jejich území.
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stromů, což představuje 25 km2
přírody.
Každý obyvatel ČR loni vytřídil
42,3 kilogramu papíru, skla, plastů
a nápojových kartonů. To je o 30 kg
víc než v roce 2000, kdy činil průměr na osobu a rok pouhých 12 kilogramů. S vytříděnými kovovými
odpady se pak jednalo o bezmála
54 kilogramů odpadů na obyvatele
a rok. Každá třídící domácnost pak
za 365 dní naplní vytříděnými obalovými odpady v průměru čtyři barevné kontejnery. Nejvíce pak třídili
lidé v Pardubickém, Olomouckém
a Královéhradeckém kraji.
Obecně mají obyvatelé v ČR pro
třídění velmi dobré podmínky – aktuálně mohou třídit v 6 085 obcích
a městech do více než 272 429 kontejnerů na tříděný odpad. Na jedno
sběrné místo pak připadá v průměru
131 lidí – to je méně než v jiných evropských zemích, kde jsou to stovky,
nebo dokonce tisíce třídičů.

ČR mezi nejlepšími
státy v EU
Vytvořené dobré podmínky pro třídění, dostatek informací, a hlavně
osobní přesvědčení dělají ze 72 %
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obyvatel ČR velmi dobré třídiče,
kteří obstojí i ve srovnání se zbytkem Evropy. Dokládají to výsledky,
které pravidelně zveřejňuje Eurostat. V celkové míře třídění obalových odpadů je ČR na šestém
místě, v třídění plastových obalových odpadů jsme pak druzí nejaktivnější.
Český systém sběru a třídění
obalů si velmi dobře stojí v konku-
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	Docházková vzdálenost ke kontejnerům na třídění v metrech
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Struktura nákladů
AOS EKO-KOM
Celých 85 % celkových nákladů
systému tvořily loni přímé náklady
na financování sběru, svozu, dotřídění a recyklace obalových odpadů. Největší část financí, 69 %,
bylo použito na přímé platby obcím a svozovým firmám. Dalších
8 % pak tvořily náklady na třídičky,
které odpady dále dotřídí a upraví
na druhotné suroviny. U některých
obtížně využitelných odpadů musí
systém recyklaci finančně podporovat – loni na to bylo použito 6 %
celkových nákladů. Další 2 % pak
musí EKO-KOM použít na tvorbu
finanční rezervy, ze které dorovnává případné kolísání cen na trhu
druhotných surovin tak, aby byl
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Struktura nákladů AOS EKO-KOM v roce 2015

	Dotřídění odpadů

2%
2%
4%
4%
3%
2%
6%
8%

Zpětný odběr obalů a zajištění sběrné sítě

69 %

Odvody státu (poplatky SFŽP, daně)
	Administrativní řízení
Propagace třídění a využití odpadů
Evidence odpadů, kontroly a služby obcím
Evidence odpadů, kontroly a služby klientům
	Tvorba rezervy
	Využití a recyklace odpadů

Přímé náklady sběru a recyklace 85 %

systém dlouhodobě stabilní pro
všechny partnery. Náklady na evidenci a kontrolu všech obalových
a odpadových toků tvoří 7 %.

Na komunikační a vzdělávací aktivity na podporu třídění a recyklace
odpadů byla použita 4 % ročních
nákladů systému EKO-KOM. 
n
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Sazebník poplatků pro rok 2017
Všichni klienti systému EKO-KOM v souladu se
smlouvou obdrželi e-mailem nebo dopisem informaci
o změně odměn za zajištění sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití obalového odpadu.

Z

měna výše odměn byla
zveřejněna dne 21. června
2016 také na webových
stránkách společnosti EKO-KOM.
Tato změna se bude prvně týkat odměny na základě výkazu o produkci
obalů za první čtvrtletí 2017.
Po šesti letech, kdy nedošlo
k žádným změnám ve struktuře
ani ve výši odměn, jsme museli přistoupit k realizaci několika úprav.
Stávající výši odměn, která byla
platná od 1. 4. 2011, jsme nuceni
pro rok 2017 změnit – a to v návaznosti na současné a očekávané podmínky v oblasti zpětného
odběru, využití a recyklace obalových odpadů. Jedná se hlavně
o zohlednění změn v reálných nákladech AOS na jednotlivé typy
a druhy obalových materiálů. Nové
poplatky byly vypočteny v souladu s naší standardní metodologií
materiálových účtů, kde dlouhodobě sledujeme reálné náklady
spojené s jednotlivými obalovými
materiály.
Asi nejzásadnější změnou je
sblížení sazeb u prodejního papíru a vlnité lepenky. To má dva
podstatné důvody: jednak došlo
k výraznému zmenšení rozdílu prodejních cen těchto komodit po dotřídění, druhou příčinou je pak nákladovost zpětného odběru od spotřebitelů – obaly z vlnité lepenky

mají nižší objemovou hmotnost než
ostatní papírové odpady, proto náklady spojené se zpětným odběrem
vlnité lepenky jsou vyšší.
Další změnou je posun výše sazeb u kovů. Kvůli legislativní změně
zákona o odpadech (č. 185/2001
Sb.), která vyžaduje po obcích
a městech zavedení tříděného sběru kovových odpadů, včetně přímého kontejnerového sběru v uli-

cích. To vše se samozřejmě promítá do růstu vytříděného množství,
a tedy i celkových nákladů na sběr
a recyklaci kovů, na což AOS
EKO-KOM musí reagovat.
Novou výši poplatků systému
EKO-KOM jsme nastavili tak, abychom byli dlouhodobě schopni
pro vás, naše klienty, plnit zákonné požadavky na zajištění zpětného odběru a využití obalového
odpadu i v příštích letech a dokázali jsme eliminovat náhlé výkyvy výše poplatků. Sazebník je jako
vždy dostupný i na webových
stránkách Autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, a.s. –
www.ekokom.cz.
n

w w w. e k o k o m . c z   5

Ekokomunikace

t ř í d ě n í a Re c y k l a c e o d p a d ů

Třídění plastu
26,9 kilogramu – tolik plastu vytřídí v průměru jedna
česká domácnost za 365 dní. A co všechno vlastně
do této skupiny patří?

S

eznam je poměrně rozsáhlý
– od svačinových sáčků, igelitek a PET lahví až po plastové hračky.
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Plast se v ČR třídí do žlutých
kontejnerů na separovaný odpad.
Do nich můžeme vytřídit svačinové
sáčky, fólie, igelitové tašky, PET

lahve, kelímky, krabičky, pěnový polystyren a další druhy plastů. Co vše
můžete do příslušného kontejneru
vyhodit, vám napoví samolepka,
která je na každé nádobě na třídění
odpadu. Hlavně u „petek“ nebo kelímků je pak potřeba před vhozením
do kontejneru minimalizovat jejich
objem sešlápnutím nebo zmáčknutím. Do tříděného plastu rozhodně
nepatří mastné nebo jinak znečištěné obaly, stejně jako celofán.
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Takto vytříděný plast putuje
na dotřiďovací linku, kde se ručně
dotřídí. Pracovníci ho na třídicím
páse rozdělí podle druhů na základní skupiny (PET lahve, duté
plasty, fólie, polystyren a směsný
plast) a vyberou z něj případné nečistoty. PET lahve se pak ještě rozdělují podle barev. Takto roztříděný
plast se slisuje do balíků a odváží
k dalšímu zpracování. U zpracovatelů se dále drtí, pere a upravuje
na požadovanou surovinu pro výrobu finálních produktů. Nejčastěji vzniká tzv. regranulát, což je
vstupní surovina pro výrobu nových plastů v podobě malých peciček. Na regranulát se zpracovávají
hlavně fólie a obaly od potravin.
Regranulované odpadní plasty najdete ve většině nových plastových
výrobků.
Pěnový polystyren se zpracovává do izolačních tvárnic a tepelných izolací. Ze směsných plastů se
pak vyrábějí například ploty, zatrav-

ňovací dlažba, zahradní kompostéry nebo protihlukové zábrany. Z vytříděných PET lahví se vyrábějí nové
PET lahve nebo technická a textilní
vlákna, která se pak používají pro
výrobu koberců nebo oděvů.

Tříděním a recyklací plastů šetříme energii i neobnovitelné přírodní
zdroje – konkrétně ropu. Ročně pak
díky třídění a recyklaci obalových
odpadů společně ušetříme 25 km2
přírody.
n

Le g i s l a t i v n í o k é n k o

Vláda schválila novelu zákona o obalech –
povinně zpoplatní lehké plastové tašky!

D

ne 22. 6. 2016 vláda
schválila novelu Zákona
o obalech, která do české
legislativy implementuje povinnosti vyplývající z evropského
práva. Zavádí opatření vedoucí
ke snížení spotřeby lehkých odnosných plastových tašek. Tato novela
také nově upravuje povinnost nabízet nápoje ve vratných obalech
u obchodníků s větší prodejní plo-

chou než 200 m2. Původní rozsah
povinností nově redukuje pouze
na pivo. V neposlední řadě pak
schválený dokument stanovuje cíle
pro využití a recyklaci obalových
odpadů pro období 2016–2020.
Více na:
•	
http://www.mzp.cz/cz/
news_160622_obaly
•	
https://apps.odok.cz/veklepdetail?pid=KORNA6LEY6D9 n
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R ady a tipy klientského oddělení

Výrobce obalových prostředků
není odpovědný za jejich zpětný odběr
a využití. A kdo tedy?

Z

ákonnou odpovědnost mají
osoby, které uvádějí na trh
nebo do oběhu obaly či balené výrobky. Odpovědnost začíná
kompletací obalu (uzavřením,
polepením etiketou apod.) nebo
importem baleného zboží a přenáší se celým obchodním řetězcem,
to znamená od naplnění obalu přes
distribuci až po prodej spotřebi-

teli. Všechny zúčastněné osoby, ať
firmy, které obal plní, importéři,
distributoři, nebo maloobchodníci,
musejí splnit svou povinnost zpětného odběru a využití obalu.
Častým dotazem je, zda je dle
zákona odpovědný výrobce obalových prostředků (budoucích obalů).
Podle ustanovení zákona 477/2001
Sb., o obalech se v této fázi jedná

R ady a tipy klientského oddělení

Čtvrtletní výkaz
o produkci obalů
a jeho struktura
List 3-1 Opakovaně používané obaly
Výkaz o vyřazených obalech z oběhu
Třetí část výkazu se týká pouze opakovaně používaných obalů a je tvořena následující tabulkou:
Výkaz o vyřazených obalech z oběhu (3-1)
Obaly uvedené na tomto listě nejsou zpoplatněny,
jedná se pouze o statistickou evidenci. Týká se výrobců zboží (plničů), jejichž výroba je zdrojem odpadu
z obalů, například plnicí linka v pivovaru, plnicí linka
v sodovkárně, ve vinařském závodu apod. Tyto rozbité a následně vyřazené obaly zde uvádějte v tunách
podle typu využití.
Příklady:
•	pivní lahve odvezené do sklárny uvedete do kolonky „Recyklované“
•	rozbité plastové přepravky odvezené na skládku
uveďte do kolonky „Odstraněné“
n
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o obalové prostředky, na které se
však povinnost zpětného odběru
a využití nevztahuje. Je třeba brát
také v úvahu stanoviska ministerstva životního prostředí, která hovoří o vzniku obalu v momentě, kdy
je naplněn, uzavřen nebo se stane
součástí prodejní jednotky nebo
skupiny prodejních jednotek nebo
usnadní manipulaci s nimi.
n
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Se m i n á ř e
Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na semináře, jejichž cílem je prohloubit znalosti obalového
zákona, vysvětlit činnost systému EKO‑KOM jako autorizované obalové společnosti a především poskytnout
informace týkající se správného vedení evidence obalů.
Semináře se konají na celém území ČR. Body řešené na seminářích:
• rozbor zákona č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů,
• činnost autorizované obalové společnosti EKO‑KOM, a. s.,
• vedení evidence a vyplňování čtvrtletního výkazu o produkci obalů v rámci systému EKO‑KOM,
• značení obalů a informace o podmínkách uvádění obalů na trh.
V případě, že přijmete naše pozvání na seminář, prosíme Vás o potvrzení vaší účasti na e-mailové adrese
hribalova@ekokom.cz, případně na tel. čísle 729 848 444 (sl. Lenka Hříbalová), na kterém Vám budou
zodpovězeny podrobnější informace.
Účast na semináři je zdarma.
Věříme, že návštěva tohoto semináře Vám bude přínosem a přispěje k objasnění mnoha sporných otázek
v oblasti nakládání s obaly a obalovými odpady. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Místo

Datum a čas

Informace

Praha

13. září 2016, 9.00–13.00
kapacita 75 osob

Seminář se koná v salonku A + B, Holiday Inn Prague
Congress Centre, 1. patro, Na Pankráci 15/1684, Praha 4,
(stanice metra C – Vyšehrad)

Pardubice

23. září 2016, 10.00–13.00
kapacita 72 osob

Seminář se koná v konferenčním sále A,
Hotel EURO, Jiráskova 2781, Pardubice

Plzeň

14. října 2016, 10.00–13.00
kapacita 110 osob

Seminář se koná v konferenčním sále
PRIMAVERA HALL, PRIMAVERA Hotel & Congress centre,
Nepomucká 1058/128, Plzeň

Brno

21. října 2016, 10.00–14.00
kapacita 95 osob

Seminář se koná v sále Beta (Kongresová hala),
Holiday Inn, Křížkovského 496/20, Brno

Olomouc

3. listopadu 2016, 13.00–16.00
kapacita 72 osob

Seminář se koná v saloncích Plato + Seneca,
Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc

Ostrava

4. listopadu 2016, 9.00–12.00
kapacita 80 osob

Seminář se koná v kongresovém sále A1,
Seminární Centrum Akademie, Hrušovská 16, Ostrava

Praha

8. listopadu 2016, 9.00–13.00
kapacita 75 osob

Seminář se koná v salonku A + B, Holiday Inn Prague
Congress Centre, 1. patro, Na Pankráci 15/1684, Praha 4,
(stanice metra C – Vyšehrad)

n

Kompletní seznam seminářů si můžete prohlédnout také na http://www.ekokom.cz/cz/klienti/seminare
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Na psa li o třídění…

Češi třídí použité obaly velmi efektivně
Zdroj: E15 | Autor: Adéla Čabanová
Datum: 28. 04. 2016 | Odkaz: http://zpravy.e15.cz/
domaci/udalosti/analyza-cesi-ekologove-pouziteobaly-tridime-velmi-efektivne-1291325

V

evropském srovnání platí firmy v Česku nízké
poplatky za recyklaci a zpětně se daří využívat
velké množství obalů.
Závazku Evropské unie maximálně využívat použité
obaly jako druhotné suroviny dosahují některé země
systémem s jedním provozovatelem, jiné v konkurenčním prostředí.
Český systém, kde funguje jediný autorizovaný provozovatel třídicích kontejnerů, je efektivní i ve srovnání
s evropskou špičkou. Tento závěr přednesli po půl roce
zkoumání analytici Centra ekonomických a tržních analýz. „Podle zahraničních zkušeností zavedení konkurence nepřináší statisticky nižší náklady ani vyšší míru
recyklace. Naproti tomu je provázeno nižší mírou transparentnosti,“ uvedl hlavní autor analýzy Jonáš Rais.
Bývalý ministr životního prostředí Miloš Kužvart
mluví v této souvislosti o českém zázraku. „Často se
dozvídáme, jak se náš národ chová neekologicky. Tady
je naopak vidět, že se do tohoto systému český člověk
zapojil, aniž by z toho měl přímý prospěch,“ uvedl. „Daří
se nakládat s odpady na úrovni 21. století,“ dodal.
Na jednoho obyvatele v Česku připadá zhruba 96 kilogramů obalových odpadů ročně. Každý, kdo v Česku
dováží nebo prodává obaly a balené výrobky, má ze zá-

kona povinnost zajistit zpětný odběr a využití odpadů
z obalů.
Prostřednictvím svých barevných kontejnerů v obcích
to zajišťuje společnost EKO-KOM. Do systému je zapojeno přes dvacet tisíc firem, které v roce 2014 uvedly
na trh 922 tisíc tun obalů na jedno použití. Z toho se podařilo znovu využít 690 tisíc tun, tedy tři čtvrtiny.
Některé obce motivují k třídění tím, že občanům zapojeným do systému snižují poplatek za komunální odpad. Ekologové přitom volají po podpoře dalšího třídění
směsného odpadu z černých popelnic na třídicích linkách. 
n

Náklady výrobců na recyklaci
svých obalů (v eurech na obyvatele)
20,5 €

Rakousko
Německo

11,9 €
10,0 €

Francie

8,8 €

Belgie
Nizozemsko

7,5 €

Česko

7,3 €

Velká Británie

1,0 €

Výrobci obalů na jedno použití uvedli v roce 2014 na trh
922 tisíc tun obalů. Tři čtvrtiny byly znovu využity.
Pramen CETA, Eurostat

Na psa li o třídění…

Češi si své odpadky umí pohlídat.
V třídění nás porážejí jen Němci
Zdroj: zpravy.rozhlas.cz, celý pořad Trendy
Datum: 09. 06. 2016 | Odkaz: http://www.rozhlas.cz/
plus/trendy/_zprava/1621967

C

o vede Čechy k tomu, aby třídili odpad? A jaká
je budoucnost třídění obalů? Věřte nebo ne,
v Evropě jsme druzí hned za Německem. V čem?
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Ve třídění plastových lahví. Možná proto, že se nám tzv.
petky zdají tak objemné, že je nejraději dáváme – tak jak
se má – do žlutých kontejnerů. Češi tak třídí hned sedm
lahví z deseti. A podobně přistupujeme i k dalším obalům, které třídí téměř dvě třetiny obyvatel.
„Papírový obsah modrého kontejneru polyká speciálně označený kuka vůz, a když naplní zhruba pět tun,
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míří na třídičku papíru,“ popisuje ve své reportáži Eva
Kézrová.
Roztříděný odpad je podle Jaroslava Stružky tak
cennou surovinou, že na jedné hromadě opravdu nekončí. Ostatně to je vidět i v areálu Pražských služeb
v ulici Pod Šancemi, kde se právě papír z kontejnerů
třídí.
Oproti roku 2000 třídí odpad dvakrát více lidí –
72 procent – a sesbírají třikrát více odpadu. Díky tomu
patříme podle Lucie Müllerové ze společnosti Eko-kom
k nejpilnějším třídičům v Evropské unii.
Poplatky a odměny se podle materiálu pohybují
od 300 po zhruba 5000 korun za tunu a díky tomu patří naše recyklace obalů k nejefektivnějším v Evropě.
Na obyvatele je to zhruba pět eur, zatímco v Německu
více než dvojnásobek, v Rakousku dokonce čtyřnásobek. A pokud se rozhoduje o zřízení nové nádoby,
například na kovové obaly, pak tomu předchází důkladný průzkum. Téměř 80 procent vytříděných obalů
se daří recyklovat, přesto velké množství komunálního
odpadu jako je stavební suť, starý nábytek či pneumatiky, končí stále na skládkách. Předloni toto číslo poprvé
kleslo pod 50 procent. A podle šéfa Komwagu Jaroslava Stružky postupně musejí skládky vymizet.

Obyvatelé České republiky si podle výkonného ředitele společnosti Komwag Jaroslava Stružky velmi dobře
uvědomují, že životní prostředí máme jen jedno.
„Je to obecný trend a jediná možnost, jak – možná
trochu nadneseně – zachránit životní prostředí. Já jsem
někde četl, že na kilogram výrobce se spotřebuje 1,5 kg
obalů. A to je strašné.“
Velkou zásluhu na mnohdy už automatickém třídění
odpadu má samozřejmě osvěta a také speciální programy pro školy. Podle Lucie Müllerové je podstatné
i to, že barevné kontejnery jsou prakticky na každém
kroku. Průměrně je dělí jen zhruba 100 metrů.
O třídění odpadu rozhodují obce samy, i když jak
zdůrazňuje Lucie Müllerová za Eko-kom, mají docela
slušnou finanční motivaci.
Z roztříděného odpadu se vyrábí neuvěřitelné množství věcí. Od nového papíru přes náhradní plastové díly
až třeba po oblečení. V současné době se třídí a recyklují desítky druhů materiálu a přibývat mohou stále další,
protože nové technologie to umožňují. Podle Lucie Müllerové je ale důležité, aby se to ekonomicky vyplatilo.
Některé výrobky se už prodávají bez obalů, ale bude
ještě dlouho trvat, než bychom mohli přestat třídit odpad. Poslechněte si celý pořad Trendy.
n
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Na psa li o třídění…

Každý Čech loni vytřídil 42 kg odpadu,
čtyřikrát víc než v roce 2000
Zdroj: denik.cz | Datum: 12. 05. 2016
Odkaz: http://www.denik.cz/z_domova/kazdycech-loni-vytridil-42-kg-odpadu-ctyrikrat-vic-nezv-roce-2000-20160512.html

P

raha – Každý Čech loni vytřídil 42 kilogramů papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů.
Množství vytříděných odpadů tak rok od roku
stoupá. Ve srovnání s rokem 2000 Češi totiž minulý rok
odnesli do barevných kontejnerů čtyřikrát více recyklovatelných materiálů a patří k evropské špičce. Za uplynulých 15 let obyvatelé ČR vytřídili 8,3 milionu tun odpadu, což je zhruba stejný objem jako hora Říp. V tiskové zprávě to uvedla společnost EKO-KOM, která zajišťuje zpětný sběr po celé zemi.
Podle zjištění Evropského statistického úřadu Eurostat se Česko v celkové míře recyklace a využití obalových odpadů řadí na šesté místo v EU. „Nadprůměrní
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jsme pak v třídění a recyklaci plastových obalů – v této
oblasti patří ČR dokonce stříbrná příčka,“ uvedli zástupci firmy.
Češi mají nyní k dispozici přes 272 000 barevných
kontejnerů na třídění. Ze svých domovů to k nim má každý v průměru jen 97 metrů, tedy zhruba dvě minuty
chůze, zatímco v roce 2000 to bylo přes čtvrt kilometru.
Nejvíce se loni vytřídilo papíru, lidé do kontejneru
vrátili 90 procent papírových obalů uvedených na trh.
Skla se takto zrecyklovalo 75 procent, plastů 69 procent, kovů 55 procent a nápojových kartonů 22 procent.

Odpad třídí 72 procent českých občanů
Na jedno sběrné místo připadá v České republice v průměru 131 obyvatel, zatímco některé jiné evropské státy
mají toto číslo i řádově vyšší. Podle průzkumu společnosti nyní třídí 72 procent českých občanů. „Díky nim se
ročně vytřídí přes 700 000 tun odpadu a recyklací se
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každoročně zachrání zhruba 25 kilometrů čtverečních
přírody,“ uvedl Lukáš Grolmus z EKO-KOM.
Společnost EKO-KOM v Česku už 19 let zastřešuje
celý trh recyklace obalů a má monopolní postavení v obchodování s informacemi o svozu a recyklaci obalů. Zajišťuje třídění a recyklaci obalů pro firmy prodávajících
balené zboží. Někteří odborníci její monopolní postavení
kritizují a požadují větší konkurenci. Na český trh se před

časem snažila vstoupit další firma Interseroh. Ministerstvo životního prostředí ale zamítlo její žádost o autorizaci, protože údajně neposkytla dostatečné záruky.
Podle studie, kterou nedávno představilo Centrum
ekonomických a tržních analýz (CETA), vykazuje český
systém třídění i přes monopolní postavení společnosti
EKO-KOM vzhledem k výnosům nízké náklady a vytváří i dobrou míru recyklace. 
n
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Výsledky celostátní soutěže obcí
O křišťálovou popelnici
Zdroj: enviweb.cz | Datum: 19. 06. 2016
Odkaz: http://www.enviweb.cz/clanek/
odpady/106012/

C

elostátní soutěž obcí ,,O křišťálovou popelnici“
za rok 2015 zná svého vítěze. Jména těch nejlepších byla odtajněna na slavnostním večeru v Hradci Králové v rámci konference Odpady
a obce. Ceny jim předali zástupci autorizované
obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která je
vyhlašovatelem soutěže.
Konference Odpady a obce je součásti cyklu
odborných konferencí ODPADOVÉ DNY a ve východočeské metropoli se odehrává už 17. rokem.
Jak už je z předchozích ročníků zvykem, potkávají se na ní zástupci obcí a měst, veřejné správy
a široké odborné veřejnosti, kteří diskutují o aktuálních tématech v oblasti hospodaření s odpady. Hlavními tématy letošní konference
jsou legislativní změny v oblasti odpadového
hospodářství, meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství, předmětem diskuzí je i problematika předcházení vzniku odpadů v obcích nebo
ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství.
Konference Odpady a obce 2016 se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Hospodářské komory ČR a Statutárního
města Hradec Králové.
V letošním 12. ročníku soutěže ,,O křišťálovou popelnici“ se na prvním místě umístilo město Ždírec nad

Doubravou, které si odneslo putovní Křišťálovou popelnici, na níž přibylo právě jméno vítězného Ždírce.
Město, ležící na úpatí CHKO Ždárské a Železné hory,
vystřídalo na nejvyšším stupni loňského lídra Dvůr
Králové nad Labem. Zástupcům Ždírce byl předán šek
na 150 tisíc korun. Stříbrné bylo město Třemošnice –
to si za své poctivé třídění odneslo 100 tisíc
korun, třetí příčku pak obsadila Olomouc.
Do hanácké metropole putuje 70 tisíc korun.
Finanční odměny jsou určeny na další zkvalitnění nakládání s odpady. Kromě finančních odměn dostala obě města za své snažení také menší křišťálové popelnice.

Co se hodnotí
V prestižní celostátní soutěži jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledků v oblasti
nakládání s komunálním odpadem a komplexnosti hospodaření s komunálními odpady.
Hodnocení obcí se provádí především
na základě údajů poskytovaných obcemi
systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví. Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce, které jsou do tohoto systému aktuálně zapojeny.
V letošním roce se do celostátního finále probojovalo těchto 14 měst a obcí: Český Brod, Dvůr Králové
nad Labem, Jablunkov, Jeseník, Lanškroun, Olomouc,
Sedlčany, Střelice, Třemošnice, Turnov, Týniště nad
Orlicí, Velká Bíteš, Vrbno pod Pradědem a Ždírec nad
Doubravou.
n
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Třídit odpad má smysl, přesvědčili se
senioři v Písecké bráně
Zdroj: prazsky.denik.cz | Datum: 11. 05. 2016
Odkaz: http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/triditodpad-ma-smysl-presvedcili-se-seniori-v-piseckebrane-20160511.html

P

raha /FOTOGALERIE/– Beseda o třídění odpadu aneb „Má to smysl“ se uskutečnila v úterý
v Písecké bráně v Praze. Pilotní projekt pro seniory ve spolupráci se společností EKO-KOM navštívily
desítky lidí. Po příchodu je nejvíce zaujaly tvůrčí dílny.

„V první řadě pletení z papíru s Hanou Cmíralovou
a „řezátko“ na PET lahve, dále také květináč, náušnice z PET lahví nebo výroba peněženky z kartonů
od mléka.
Přednášku o třídění odpadu, recyklaci a následném
využití vedl lektor Dalibor Nigrin. Přednáška návštěvníky tak zaujala, že nestačil odpovídat na jejich dotazy.
Součástí programu byl kvíz o ceny od společnosti
EKO-KOM. Senioři odcházeli spokojeni s úsměvem
na tváři. 
n

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
e-mail: evidence@ekokom.cz

POŽADAVKY NA OBALY
UVÁDĚNÉ NA TRH, ZNAČENÍ OBALŮ
tel: +420 729 848 460
e-mail: kolar@ekokom.cz
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