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ROZHOVOR
kampaň je samozřejmě jen jedna
z částí komplexní komunikační
a osvětové kampaně, ale je
nejviditelnější. Myšlenku obsaženou ve spotech dále rozvíjíme
v online prostředí, kde je středobodem portál www.samosebou.cz.
Jak se tyto náklady promítají
do výše poplatků, které platí
do systému EKO-KOM zapojené firmy?
Absolutní většina finančních
prostředků, které do systému
platí formou poplatků zapojené
firmy, je použita na zajištění
sběrné sítě, dostupnosti kontejnerů a jejich obsluhy, dále na
dotřídění sebraného obalového
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a povinné audity a výkaznictví.
Tyto náklady tvoří celých 85 %
z celkových ročních nákladů
společnosti. Naproti tomu na povinné komunikační aktivity jdou
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pro učitele, semináře pro obce
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třídění a rEc y kl acE odpadů

Jak vznikaly nové TV
Kolik vytříděného
spoty?
odpadu lze skutečně

štábu dával celou dobu svým
Natáčení nových TV spotů, které EKO-KOM používá
chování jasně najevo, že jsou
při komunikaci s veřejností, proběhlo na konci
pod jeho úroveň, a odmítal
loňského
Vážení
klienti,roku. Natáčelo se ve dne, v noci, v různých
nimi ztrácet čas… Číšník jako
Množství
obalů
uvedenýchsna
trh neustále roste.
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nastalý advent i příprava firemních
Výjimkou
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tuzemský trh, na nějž loni firmy
štábu stačilo na realizaci zmíněných
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TVani
spotů
tenhle „zvířecí host“ je pěkné
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zhruba
jeden
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obalů. Díky kvalitnímu
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pro on-line prostředí
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V něma sirecyklaci
takrestauraci“.
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730 662
tun
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se k Vám
obratakže
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profeseodpadu.
číšník a krmič
má na svědomí invalidní důchod
obalového

zpracovat?

J

cím naposledy. Říká se, že změna
v celém týmu musí panovat
je život, a proto od 1. prosince
naprostá profesionalita. Ideální
2016 odcházím po šesti letech
takový
záběr,
který se odděpodaří
zjepostu
ředitele
klientského
natočit
na „první
dobrou“,
a jede
lení
na pozici
provozního
ředitele,
se dál.
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kde
buduJenže
mít nakdyž
starosti
koordinaci
činností
odděz herců nejen
zvíře,klientského
pak to bývá
lení,
ale
i
oddělení
zabývajících
se
složitější – jako tomu bylo při
spoluprací s obcemi, zpracovateli,
natáčení TV spotu „Skandál
druhotnými surovinami. Rád bych
Vám tedy poděkoval za dosavadní
spolupráci a také představil svého
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.
A co Vás čeká na následujících
stránkách? V úvodním článku vysvětlíme, jak je to s využitím tříděného odpadu – kolik se ho ročně
zrecykluje a co se děje se zbytkem.
Kromě toho se dozvíte vše o recyklaci papíru, rozhodně si nenechte
ujít ani unikátní video, které mapuje celou cestu vytříděného papírového odpadu. V několika krátkých příspěvcích jsme shrnuli i naše
úspěšné komunikační aktivity.
S přáním klidného závěru roku
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tonda obal na cestách učil v Bruntálu
třídit odpad
Ekokomunikace

Zdroj: Bruntálský a Krnovský deník
Autor: Ladislav Olejníček | Datum: 21. 07. 2016
Odkaz: http://www.bruntalsky.denik.cz/

Společnost EKO-KOM zajistila v Bruntále vzdělávací
ekologický program Tonda Obal na cestách.

AK T IV IT Y E K O -KOM
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„Naše společnost se zabývá tříděním, recyklací a dalším využitím obalového odpadu a právě tímto směrem

Školní program Tonda Obal

Vážení klienti,
nastalý advent i příprava firemních
budgetů upozorňují, že rok s šestkou na konci už míří do finále. Jsme
tu tedy znovu s naším pravidelným
zpravodajem. Toto vydání je pro
mě ale jiné než dosud – na tomto
místě zpravodaje se k Vám obracím naposledy. Říká se, že změna
je život, a proto od 1. prosince
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A co Vás čeká na následujících
stránkách? V úvodním článku vysvětlíme, jak je to s využitím tříděného odpadu – kolik se ho ročně
zrecykluje a co se děje se zbytkem.
Kromě toho se dozvíte vše o recyklaci papíru, rozhodně si nenechte
ujít ani unikátní video, které mapuje celou cestu vytříděného papírového odpadu. V několika krátkých příspěvcích jsme shrnuli i naše
úspěšné komunikační aktivity.
S přáním klidného závěru roku
Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení
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třídění a rEc y kl acE odpadů
Tonda Obal je již tradiční školní
vzdělávací program AOS
EKO-KOM, který nyní zahrnuje
je celý program zaměřený. Děti na několika stanovištích
řadu zábavně-naučných aktivit.
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vysvětlují, co vše je odpad, jak
vzniká, jak se třídí a co vše se
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Kolik vytříděného
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zpracovat?
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České republice třídí
odpad už sedm Čechů
z deseti. Roste tak i podíl
vytříděných odpadů na celkovém množství komunálního odpadu. Loni každý obyvatel ČR
vytřídil přes 42 kilogramů papíru,
skla, plastů a nápojových kartonů, s kovy to pak bylo dokonce
54 kilogramů. A s každým rokem
třídí lidé odpad stále kvalitněji.
Od toho se pak odvíjí i procento
reálně využitelného vytříděného
odpadu – dnes je v tuzemsku
recyklovatelná a dále využitelná
již valná většina odpadů vytříděných do barevných kontejnerů.
V celostátním průměru se z vytříděných odpadů recykluje zhruba
90 %. To znamená, že 90 % odpadu, který vytřídily tuzemské
domácnosti do barevných kontejnerů a který byl následně odvezen k dotřídění na třídicí linky, se
stává druhotnou surovinou určenou k dalšímu zpracování. Zbývajících 10 % sítem dotřiďovací
linky neprojde a stává se takzva-
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městské
akce pro
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žit energeticky
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skládku. hry a další atrakce.
ona
tematické
Tzv. výmět obsahuje materiály, které nelze recyklovat, a také
příměsi, které do barevných kontejnerů nepatří. Jejich množství
se v jednotlivých lokalitách liší –
obecně se kvalita tříděného odpadu odvíjí od zvoleného systému
sběru v dané lokalitě a pečlivosti
tamních obyvatel při třídění.
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Editorial
DVD pro obce a města
Pro města a obce zapojené
v systému EKO-KOM jsme
v minulém roce vytvořili
speciální DVD. To obsahuje
užitečné články, fotografie,
videa, infografiky a další informace týkající se třídění a recyklace odpadů v ČR, které mohou města a obce jednoduše
využít k zajištění komunikace
těchto témat směrem ke svým
občanům.

třídění, nebo naopak tam, kde
tašky slouží jako odměna za
dobré třídění. V roce 2016
tak dostaly možnost zkvalitnit
své domácí třídění desítky tisíc
domácností.
Vážení klienti,

aždý rok obvykle v měsíci
březnu je klientům zaslána
faktura na roční poplatek
ve výši 1600 Kč s patnáctidenní
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zpravodajem. Toto vydání je pro
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místě zpravodaje se k Vám obracím naposledy. Říká se, že změna
je život, a proto od 1. prosince
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z postu ředitele klientského oddělení na pozici provozního ředitele,
kde budu mít na starosti koordinaci
činností nejen klientského oddělení, ale i oddělení zabývajících se
spoluprací s obcemi, zpracovateli,
druhotnými surovinami. Rád bych
Vám tedy poděkoval za dosavadní
spolupráci a také představil svého
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.
A co Vás čeká na následujících
stránkách? V úvodním článku vysvětlíme, jak je to s využitím tříděného odpadu – kolik se ho ročně
zrecykluje a co se děje se zbytkem.
Kromě toho se dozvíte vše o recyklaci papíru, rozhodně si nenechte
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Výše poplatku zahrnuje evidenční
poplatek do Státního fondu

Roční poplatek je popsán v části
III., čl. VI Smlouvy o sdruženém

Podpůrné projekty ve vybraných
regionech
Ve vybraných regionech distribuujeme, ve spolupráci
s obcemi a městy, speciální
sady barevných tašek pro třídění
přímo v domácnostech. Tento
podpůrný nástroj využíváme buď
v oblastech s nižšími výsledky
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Roční poplatek – co obsahuje a kdy
je klientům fakturován?

K

S přáním klidného závěru roku
Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení
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R A D Y A T IP Y
Editorial

třídění a rEc y kl acE odpadů

Rady a tipy klientského
oddělení
Kolik vytříděného
Jak postupovat při
rozhodování, co je ve vaší firmě
považováno za obal?

odpadu lze skutečně
zpracovat?

v místě prodeje a může být
z výrobku odstraněn, aniž se tím
ovlivní jeho vlastnosti (dále jen
„skupinový obal“), nebo

Vážení
klienti,
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Napsali o třídění

Vážení klienti,
nastalý advent i příprava firemních
budgetů upozorňují, že rok s šestkou na konci už míří do finále. Jsme
tu tedy znovu s naším pravidelným
zpravodajem. Toto vydání je pro
mě ale jiné než dosud – na tomto
místě zpravodaje se k Vám obracím naposledy. Říká se, že změna
je život, a proto od 1. prosince
2016 odcházím po šesti letech
z postu ředitele klientského oddělení na pozici provozního ředitele,
kde budu mít na starosti koordinaci
činností nejen klientského oddělení, ale i oddělení zabývajících se
spoluprací s obcemi, zpracovateli,
druhotnými surovinami. Rád bych
Vám tedy poděkoval za dosavadní
spolupráci a také představil svého
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.
A co Vás čeká na následujících
stránkách? V úvodním článku vysvětlíme, jak je to s využitím tříděného odpadu – kolik se ho ročně
zrecykluje a co se děje se zbytkem.
Kromě toho se dozvíte vše o recyklaci papíru, rozhodně si nenechte
ujít ani unikátní video, které mapuje celou cestu vytříděného papírového odpadu. V několika krátkých příspěvcích jsme shrnuli i naše
úspěšné komunikační aktivity.
S přáním klidného závěru roku
Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení
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Vážení klienti,

Množství obalů uvedených n
nastalý
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Název: Nikoli teorie, ale praxe nás zajímá
Zdroj: Krajské noviny | Datum: 25. 11. 2016
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prostředí, ale i na oblast zaměstnanosti, školství,
cestovní ruch a další. Výsledkem je aktivizace svazků měst a obcí, které začaly na nakládání
s odpady spolupracovat. „Meziobecní spolupráce
rajské město Liberec hostilo v pořadí už
je správná a doporučovaná. Má mnoho možností –
11. ročník krajské konference o odpanapříklad větší příležitost získat finanční prostředky,
dovém hospodářství. Prioritně byla určeale také finanční úspory. A je to také příležitost
na představitelům měst a obcí v Libereckém
k efektivnějšímu naplňování plánů odpadového
Vážení klienti,
kraji, kteří zde získali aktuální informace o dění
hospodářství,” potvrdil Marek Sýkora.
Množství obalů
uvedených na trh neustále roste.
vnastalý
oblasti
odpadového
hospodářství
na
úrovni
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jeden milión obalů. Díky kvalitnímu
konference
nabídl
i konkrétní
zkušenosti z praxe
spolupráce ve Šluknovském výběžku, v západních
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Čechách
ve Sdruženíkterý
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zen k dotřídění na třídicí linky, se
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Kolik vytříděn
odpadu lze sk
zpracovat?

Vážení klienti,
nastalý advent i příprava firemních
budgetů upozorňují, že rok s šestkou na konci už míří do finále. Jsme
tu tedy znovu s naším pravidelným
zpravodajem. Toto vydání je pro
mě ale jiné než dosud – na tomto
místě zpravodaje se k Vám obracím naposledy. Říká se, že změna
je život, a proto od 1. prosince
2016 odcházím po šesti letech
z postu ředitele klientského oddělení na pozici provozního ředitele,
kde budu mít na starosti koordinaci
činností nejen klientského oddělení, ale i oddělení zabývajících se
spoluprací s obcemi, zpracovateli,
druhotnými surovinami. Rád bych
Vám tedy poděkoval za dosavadní
spolupráci a také představil svého
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.
A co Vás čeká na následujících
stránkách? V úvodním článku vysvětlíme, jak je to s využitím tříděného odpadu – kolik se ho ročně
zrecykluje a co se děje se zbytkem.
Kromě toho se dozvíte vše o recyklaci papíru, rozhodně si nenechte
ujít ani unikátní video, které mapuje celou cestu vytříděného papírového odpadu. V několika krátkých příspěvcích jsme shrnuli i naše
úspěšné komunikační aktivity.
S přáním klidného závěru roku
Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení
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Název: Jihomoravané loni vytřídili 45 tun
obalového odpadu | Zdroj: ekolist.cz
Datum: 30. 12. 2016 | Odkaz: http://ekolist.cz/
cz/zpravodajstvi/zpravy/jihomoravane-loni-vytridili-45-tun-oba...

a za posledních 15 let se vytřídilo do barevných
kontejnerů přes 8,3 milionu tun obalového
odpadu,” sdělila mluvčí. Nyní je to ročně kolem
700 000 tun.
„Uložený odpad na jednu hromadu by měl stejný
objem, jako má hora Říp. Za tuto praktickou
byvatelé Jihomoravského kraje vytřídili
každodenní snahu chránit naši přírodu a krajinu je
v loňském roce kolem 45 tun obalového
nutné ocenit každou třídící rodinu,” uvedl generálVážení klienti,
odpadu, vyplývá z analýzy společnosti
ní ředitel
společnosti
Zbyněk
Kozel.
Množství obalů
uvedených
naEKO-KOM
trh neustále
roste.
EKO-KOM,
která
se zabývá
recyklací odpadů
dobře vedou
i ve
Evropského
nastalý
advent
i příprava
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Ministerstvo průmysluEa d
obchodu
itorial
vyhlašuje celostátní soutěž

KATEGORIE
t řSOUTùÎE:
íděn
E íd a
i tr
oErci y
ak
l l acE
určeno pro podnikatelskou sféru

Jste tvořiví? Vadí vám plýtvání? Chcete zlepšit životní prostředí?
Požadujete recyklované materiály ve veřejných zakázkách?
Používáte recyklované materiály pro výrobu?

Výrobek, při jehož výrobě byla část původních
přírodních surovin nahrazena druhotnými
surovinami/recykláty a je na trhu uplatnitelný.

Přihlaste se do některé z kategorií této soutěže:
SUROVINY

2
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Kolik vytříděn
odpadu lze sk
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Nejlepší výrobek z druhotné suroviny

PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE
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OBĚHOVÉ
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VÝROBA
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2017
Soutěž organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci osvěty a přípravy společnosti na přechod k oběhovému hospodářství.
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