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SLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ
Vážení klienti,
v tomto čísle vám přinášíme zajímavý rozhovor s Ing.
Mgr. Ladislavem Trylčem z odboru odpadů MŽP věnovaný
obalové problematice a novinkám z oblasti obalů, o kterých také každoročně diskutují odborníci ze státní správy
evropských zemí v Bruselu.
O aktualitách k paletám EUR vás informujeme hned
v dalším článku. Neustálé boje proti padělanému zboží
totiž donutily České Dráhy, které mají na značení palet licenci, umístit na tyto palety ochranné prvky. Navíc od ledna letošního roku musí být nově vyrobené palety vyrobeny
z tepelně ošetřeného řeziva. Více informací k této tématice se dozvíte v již zmíněném článku.
Nabízíme vám také shrnutí zákonných povinností
pro firmy, jakožto původce odpadů, vyplývající ze zákona o odpadech. Seriál, který se v každém čísle klientského zpravodaje věnuje jednotlivým činnostem společnosti

EKO-KOM, popisuje spolupráci autorizované obalové společnosti se svozovými firmami, úpravci a zpracovateli druhotných surovin.
Informace naleznete také k prevencím týkající se
obalové problematiky a seminářům, které pro vás pravidelně pořádáme.
S přáním pěkného dubna,
Pavel Urban,
Ředitel klientského oddělení

ROZHOVOR S Ing. Mgr. LADISLAVEM TRYLČEM
O setkáních v Bruselu nad obalovou problematikou, novinkami z oblasti obalů a postavení České republiky v rámci evropského odpadového hospodářství jsme si povídali s panem Ladislavem Trylčem z Ministerstva Životního prostředí.

Aktuálně: Boj proti padělkům se dotkl také palet EUR
Nejen trička, tenisky, hodinky jsou předmětem falzifikace, snaha vyrábět podvrhy bez kontrolních mechanizmů se nevyhnula ani paletám EUR.

PTÁME SE odborníka na Zákon o odpadech
Požádali jsme JUDr. Ing. Emila Rudolfa, ředitele odboru výkonu státní správy MŽP, o shrnutí zákonných povinností pro firmy - původce odpadů.

Seriál o činnostech společnosti EKO-KOM
EKO-KOM a jeho spolupráce se všemi články nakládání s využitelnými odpady včetně obalů.

TÉMA: PREVENCE - ŠETŘENÍ ZDROJŮ
Je „horší“, tedy environmentálně méně ohleduplnější skleněná láhev, která má větší objem a hmotnost než plastová? Nikoliv.Toto je časté nepochopení
základního principu. Legislativní požadavek na prevenci je postaven na požadavku hledání klíčového momentu „namáhání“ obalu.

PSALI O NÁS
Letos byl poprvé udělen titul Eko-Ámos
Soutěž ve znalosti třídění odpadů
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ROZHOVOR

ROZHOVOR S Ing. Mgr. LADISLAVEM TRYLČEM
„Česká republika může ostatní státy inspirovat.“

Ing. Mgr. Ladislav Trylč z Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí
O setkáních v Bruselu nad obalovou problematikou, novinkami z oblasti obalů a postavení
České republiky v rámci evropského odpadového
hospodářství jsme si povídali s panem Ladislavem
Trylčem z Ministerstva Životního prostředí.
Každým rokem probíhá v Bruselu setkání odborníků ze státní správy jednotlivých zemí diskutujících na téma odpadového hospodářství, kde se
mimo jiné řeší naplňování cílů evropských směrnic
z hlediska recyklace. Jaká témata se na únorovém
setkání řešila?
Jednání týkající se problematiky obalů probíhají na základě článku 21 směrnice 94/62/ES o obalech a obalových
odpadech. Tento článek ustanovuje Výbor, který je složený
ze zástupců jednotlivých členských států a má být nápomocen Evropské komisi, jejíž člen tomuto Výboru předsedá.
Vzhledem ke skutečnosti, že problematika obalů není v současnosti v Evropě „horké“ téma, Výbor se schází pouze 1x
ročně. Evergreenem těchto jednání bývají aktuální výsledky
plnění recyklačních cílů směrnice o obalech v jednotlivých
členských státech, nebo diskuse nad vybranými výrobky zda
jsou v evropských státech považovány za obal či nikoliv. Letos se např. také projednávaly závěry studie, kterou si nechala zpracovat Evropská komise v loňském roce, a která
se zabývá způsobem implementace tzv. „základních požadavků na obaly“ v členských státech. Tyto „základní požadavky“ stanovuje směrnice o obalech, přičemž zjednodušeně lze říci, že smyslem těchto požadavků je, aby obaly uváděné na evropský trh byly vyrobeny v souladu s příslušnými
harmonizovanými normami.
Také byly upřesněny definice obalu u některých typů výrobků jako jsou ruličky od toaletního
papíru. Jaké další typy výrobků byly řešeny z hlediska otázky, zda se jedná či nejedná o obal?
Dovolil bych si Vás poopravit, neboť se nejedná o upřesnění definice obalu, ale pouze o sjednocení výkladu této definice v rámci členských států u konkrétních výrobků.Vzhledem k tomu, že pojmutí tak složitého systému, jakým je
problematika obalů, do několika definic je prakticky ne-

možné, dochází u některých výrobků v rámci členských států k rozdílným názorům, zda se jedná o obaly či nikoliv.To je
samozřejmě v rozporu s jedním ze základních účelů směrnice o obalech, kterým je „zabezpečení fungování vnitřního
trhu, zabránění překážkám obchodu a omezování a narušování hospodářské soutěže v rámci Společenství“.
Z tohoto důvodu sestavila již v roce 2006 evropská
Komise seznam cca 30 výrobků, u nichž je sporné na základě stávajících kritérií rozhodnout, zda se jedná o obaly či nikoliv, a na které je v tomto kontextu v jednotlivých
členských státech nahlíženo rozdílně. Např. se jedná o obaly od CD/DVD disků, tlakové nádoby, krabičky od sirek, šatní ramínka RFID štítky nebo zmíněné ruličky od toaletního papíru.
Během příštích měsíců by měla Komise formálně vydat „nezávazný“ dokument, ve kterém budou u zmíněných
výrobků uvedeny argumenty, z jakého důvodu je či není
možné je považovat za obaly v souladu s kritérii stanovenými ve směrnici o obalech.
Jaké téma v současné době intenzivně řeší evropská komise na poli obalové problematiky?
V současnosti je pravděpodobně nejintenzivněji řešeným tématem výše zmíněná „harmonizace“ posuzování uvedených výrobků, zda jsou či nejsou obaly ve smyslu směrnice o obalech. V oblasti implementace „základních
požadavků na obaly“ se pravděpodobně nechystá žádná
změna, neboť na základě výsledků výše zmíněné studie nebude Evropská komise přijímat žádná nová opatření. Do
pozadí ustoupilo téma, které se řešilo na minulém setkání Výboru v prosinci 2008, a tím bylo rozhodnutí Komise 2009/292/ES, kterým se stanoví podmínky pro udělování výjimky ze směrnice o obalech pro přepravky a palety z
plastů s nadlimitními hodnotami těžkých kovů.
Jak na takových sezeních vnímají ostatní země
Českou republiku? Inspirujeme něčím evropské státy?
Před únorovým jednáním Výboru byla Česká republika
oslovena, zda by její zástupce neseznámil své evropské kolegy se zdejším systémem sběru a recyklace odpadů resp.
odpadů z obalů. Důvodem oslovení České republiky ze strany Komise byly jednoznačně nejlepší dosahované výsledky
recyklace a využití obalových odpadů, ze skupiny nových
členských států. Takovou žádost samozřejmě nelze odmítnout, a proto byl na setkání prezentován příspěvek týkající se obalové legislativy, ale zejména byl představen systém
sběru a recyklace obalů, který provozuje EKO-KOM. Na základě četnosti dotazů napříč zástupci všech členských států
se lze domnívat, že tento příspěvek přítomné evropské kolegy přinejmenším zaujal. Podobnou prezentaci měly posléze
zástupci Belgie, která byla vybrána jako představitel starého členského státu EU. Jiné Evropské státy může Česká republika inspirovat např. dobře fungujícím a transparentním
systémem sběru a recyklace odpadů, což dokládají i výborné výsledky vykazované tímto systémem. Ostatně co se týče
recyklace plastových obalů, tak jsme jednoznačně na prvním místě v celé Evropě.
Podařilo se v poslední době, dle Vašeho názoru, dosáhnout nějakého úspěchu v oblasti obalů či
odpadů?
Domnívám se, že největším úspěchem v oblasti třídě-

ní a recyklace odpadů v poslední době bylo překonání oné
v mnoha pádech skloňované „krize v odbytu druhotných
surovin“, která byla důsledkem nástupu ekonomické recese. Počátkem loňského roku byl v této souvislosti odbor odpadů Ministerstva životního prostředí zahlcen mnoha telefonáty a dopisy od soukromých společností a obcí, které si
stěžovaly, že od nich nikdo nechce přijímat vytříděné složky odpadů a k tomu přicházely stížnosti od fyzických osob,
že nemohou třídit odpad, protože některé obce snížily frekvenci svozu kontejnerů, které pak byly neustále přeplněné.
Za největší úspěch v této souvislosti proto považuji skutečnost, že nedošlo k podlomení důvěry občanů ve smysl třídění odpadů a stávající systém sběru a třídění odpadů se tak
může dále rozvíjet bez výraznějšího zakolísání.
Setkal jste se při svých zahraničních cestách
s nějakou zajímavou nebo kuriózní situací týkající
se třídění nebo využití odpadů?
Jako zajímavost lze uvést, že jeden z evropských států pravidelně vykazuje Evropské komisi hodnoty recyklace
skla nad 100 %. V roce 2007 tak bylo v tomto státě „zrecyklováno“ téměř 130 % skleněných odpadů z obalů. Samozřejmě je otázka, do jaké míry takováto hodnota odráží realitu a do jaké míry je výsledkem nevhodně nastaveného systému evidence množství obalů uváděných na trh.
S další „kuriozitou“ jsem se nesetkal přímo na jednání Výboru v Bruselu, ale mohu uvést, že zástupce jednoho z pobaltských států se loni obrátil na své evropské kolegy, tedy včetně mě, s otázkou, zda je možné vykazovat
jako materiálovou recyklaci používání skleněných střepů ke
zpevňování komunikací na skládkách odpadů. Důvodem
položení této otázky byla skutečnost, že tamější systém třídění odpadů dokázal generovat pouze výrazně znečištěné
skleněné střepy, které se v důsledku ekonomické krize, tedy
snížení poptávky a výkupních cen, staly neprodejnými.To samozřejmě vyvolalo obavu o splnění cílů recyklace stanovených pro skleněné obaly v daném roce.
Třídíte odpad? Pokud ano, jak máte zařízené
třídění odpadů doma?
Odpad doma samozřejmě třídím. Kromě „běžných“
komodit, jako jsou plasty, sklo, papír a nápojové kartony, jejichž třídění je pro většinu občanů již zcela přirozené, třídím
také kovy a bioodpad. Kovy dále rozděluji na kovovou složku a na tzv. „drobný hliníkový odpad“, který je tvořen např.
víčky od jogurtů, „staniolů“ od čokolád, případně nápojovými plechovkami. Obě tyto složky pak vozím přibližně 2x do
roka do sběrných surovin. Při té příležitosti se obvykle stavuji ve sběrném dvoře, kde odevzdávám nebezpečné složky odpadu a ty, které podléhají zpětnému odběru, tedy zejména vysloužilá elektrozařízení, úsporné žárovky, baterie,
zbytky ředidel apod. Co se týče bioodpadu, tak ten končí u
příbuzných na zahradě. Kromě toho můžu ještě zmínit, že
sbírám též staré pečivo nebo skořápky od vajec.
Z tohoto výčtu by se mohlo zdát, že ve svém volném
čase nedělám nic jiného než třídím odpady, ale opak je
pravdou. Ani takto nadstandardní systém třídění odpadu v
domácnosti není nijak zvlášť časově náročný. Stručně řečeno, nejdůležitější je mít jasně stanoveno co kam házet a
kam to odnášet či odvážet. Než člověk tento systém vybuduje a seznámí s ním i své blízké, může to chvíli trvat. Vhození víčka od jogurtu či skořápky od vajec do sáčku pod
dřezem pak ale zabere stejně času jako jejich vhození do
koše na směsný odpad.
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AKTUÁLNĚ

Boj proti padělkům se dotkl také palet EUR
Palety jsou jedny z nejrozšířenějších
prostředků usnadňujících manipulaci a přepravu zboží. Liší se použitým materiálem,
konstrukcí, ale spojuje je to, že je možné je nabírat vidlicovým vozíkem a tak mechanizovat nebo i automatizovat skladovací procesy, expedici i přepravu. Palety mohou
být vyrobeny ze dřeva, plastů, kovů, ale i papíru či lepenky. Konstrukcí a systémem oběhu mohou být palety jednocestné nebo vratné (opakovaně použitelné).

Boj proti padělkům
Nejen trička, tenisky, hodinky jsou předmětem falzifikace, snaha vyrábět podvrhy bez kontrolních mechanizmů se nevyhnula ani paletám EUR. V Polsku situace
dosáhla takových rozměrů, že UIC polským drahám odebrala právo vyrábět palety s označením EUR. To ovšem
vyvolalo reakci, v Německu se výrobci sdružili do organizace EPAL, která se stala členem UIC a před časem pro
potírání padělaných palet zavedla další prvek zaručující originalitu palety – speciální skobičku umisťovanou na
střední špalek delší strany palety.
Známka originality: skobička ČD

nevratná paleta
Jedním z nejrozšířenějších typů palet je paleta
prostá EUR. Jedná se o paletu vyráběnou dle příslušné směrnice UIC (Union Internationale des Chemins de
fer; www.uic.asso.fr). Členem UIC jsou i ČESKÉ DRÁHY
(ČD) a tak z právního hlediska právě jim přísluší dohled nad kvalitou palet EUR. Nápis EUR v elipse je registrovanou ochrannou známkou, její neoprávněné použití je vystaveno sankcím. Licenci na její používání udělují ČESKÉ DRÁHY.

Od července 2009 posilují i ČESKÉ DRÁHY ochranu proti padělatelům umístěním dalšího ochranného
prvku: dodatečný otisk kontroly kvality, kovové spona na
prostředním špalíku dlouhé strany palety, vždy pouze na
jedné straně.
Spona široká 2,3 mm o délce lehce přesahující
24 mm je označena vyražením, u palet opravovaných je
přidáno písmeno R:
Navíc od ledna 2010 musí být nově vyrobené palety vyrobeny z řeziva tepelně ošetřeného v souladu s požadavky fytosanitárních předpisů (www.srs.cz), které vychází ze standardu FAO ISPM 15 „Guidelines for regualting wood packaging material in international trade“
(Food and Agriculture Organization of the United Nati-

ons; International Standards for Phytosanitary Measures;
Publication No. 15, March 2002).
Tato skutečnost musí být vyznačena značkou IPPC
na středním špalku delších stran palety.
Z těcho důvodů se palety dostanou i pod kuratelu Státní rostlinolékařské správy, čím lze očekávat zvýšení tlaku proti padělkům. Navíc i ČD inspirovány zátahy
celníků proti padělkům spotřebního zboží hledají možnosti využití celní správy i v boji proti padělkům EUR palet. Třeba se dočkáme razií za asistence policie i u výkupen palet.
U opravovaných
palet,
musí být nové
součásti
jako
špalky, svlaky
také označeny
IPPC na důkaz,
že bylo použito
tepelně ošetřené
řezivo.
Pro uzavírání kontraktů
s dodavateli palet EUR se doporučuje zahrnout výše uvedené požadavky
do smluv.

PTÁME SE odborníka na Zákon o odpadech
Stručný přehled povinností vyplývajících ze zákona o odpadech
Požádali jsme JUDr. Ing. Emila Rudolfa, ředitele odboru výkonu státní správy MŽP, o shrnutí zákonných povinností pro firmy - původce odpadů.
Jaký zákon popisuje povinnosti původců odpadů a proběhly novelizace tohoto zákona?
Jedná se o Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., účinný od 1. 1. 2002, do současnosti celkem 25x novelizován (dále ZODP).
Jaké povinnosti má původce odpadů?
Původce odpadů, jiná oprávněná osoba zabezpečuje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JUDr. Ing. Emil Rudolf,
absolvent VŠCHT v Pardub
icích
a PF UK v Praze. Ve stát
ní správě od r. 1972, od 1. 1. 199
1 pracuje na MŽP. Ředitel odb
oru výkonu státní správy VI v
Hradci Králové (působnost pro
kraj
Královéhradecký a Pardub
ický).

zařazování odpadů ke Katalogu odpadů (§ 5 ZODP)
předávání odpadů oprávněným osobám – přechod vlastnictví odpadů (§ 12 ZODP)
shromažďování odpadů podle druhů a kategorií (se souhlasem příslušného správního úřadu lze od této povinnosti upustit) - § 16 ZODP
odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem do životního prostředí (§ 12 ZODP)
průběžnou evidenci odpadů a při roční produkci odpadů nad 100 kg nebezpečných nebo 100 tun ostatních ohlašovací
povinnost (§ 16 a § 39 ZODP)
zpracování plánu odpadového hospodářství původce při roční produkci nad 10 tun nebezpečných nebo 1 000 tun ostatních (§ 16 a § 44 ZODP)
ustavení odpadového hospodáře ve vybraných případech (§ 15 ZODP)
nakládání s nebezpečným odpadem jen se souhlasem příslušného správního úřadu (§16 ZODP)
předávání odpadů v kvalitě vstupní suroviny za příslušných podmínek (§ 39 a § 14 odst. 2 ZODP)
provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů jen se souhlasem příslušného správního úřadu (§ 14 odst. 1 ZODP)
balení nebezpečných odpadů ve smyslu zákona o chemických látkách a přípravcích (§ 13 ZODP)
označování nebezpečných odpadů výstražnými symboly nebezpečné vlastnosti a nápisem nebezpečný odpad (§13 ZODP)
vybavení míst nakládání s nebezpečnými odpady jejich evidenčními listy (§ 13 ZODP)

Znění Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. naleznete zde.
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téma: prevence - šetření zdrojů

SERIÁL O ČINNOSTECH SPOLEČNOSTI EKO-KOM
EKO-KOM a jeho spolupráce se všemi články nakládání s využitelnými odpady včetně obalů
V rámci celého systému třídění a recyklace obalových
odpadů spolupracuje společnost EKO-KOM, a.s. se všemi
články odpadového hospodářství, jako jsou svozové firmy,
úpravci a zpracovatelé využitelných odpadů.
Pro firmy, které realizují sběr a svoz využitelných komunálních odpadů, včetně jejich obalové složky v obcích systému
EKO-KOM, jsou určeny akreditace systému EKO-KOM. Navíc
pokud v obci zajišťuje tříděný sběr takto akreditovaná firma,
získává obec nárok na akreditační bonus. Ten navyšuje zá-

kladní odměnu obcí v systému EKO-KOM. Obce pak mohou
za celé kalendářní čtvrtletí, ve kterém byla akreditace svozové firmě udělena, nárokovat akreditační bonus.
Akreditace svozových firem zajišťují hodnověrnost údajů
o tocích vytříděných odpadů od původce k využití a recyklaci,
zefektivňují výkaznictví od obcí v systému EKO-KOM a zkvalitňují služby poskytovaným obcím.
Společnost EKO-KOM spolupracuje a nadále rozšiřuje spolupráci s dalšími organizacemi, které se přímo podílejí na nakládání s vytříděnými složkami komunálních odpadů. Jedná se především o úpravce, tedy provozovatele zařízení, kde se odpad dotřiďuje a mění na prodejnou a zpracovatelnou surovinu. Dále jsou podporováni někteří koneční zpra-

covatelé surovin.
Společnost EKO-KOM se na základě smluvních vztahů s jednotlivými úpravci a zpracovateli odpadů z obalů podílí na spolufinancování nákladů spojených s jejich dotříděním a recyklací.
Cílem je zainteresovat všechny zúčastněné na efektivním nakládání s obalovými odpady tak, aby byl integrovaný
obalový systém plně funkční a dosáhl požadavků stanovených zákonem.

V příštím čísle: Komunikační aktivity společnosti EKO-KOM

Prevence – šetření zdrojů

„Osobám uvádějícím na trh obal, ukládá povinnost zajistit, aby hmotnost a objem obalů byl co
nejmenší s cílem snížit množství odpadu z obalů,
který je nutno odstranit při dodržení požadavků
kladených na balený výrobek a při zachování jeho
přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele.“ To říká zákon.
V čem spočívá klíčový princip tohoto požadavku?
Je „horší“, tedy environmentálně méně ohledu plnější
skleněná láhev, která má větší objem a hmotnost než

plastová? NIKOLIV. Toto je časté nepochopení základního principu! Legislativní požadavek na prevenci je postaven na požadavku hledání klíčového momentu „namáhání“ obalu. Obal, který díky své podhodnocené konstrukci umožní (způsobí), že dojde k poškození výrobku, spotřebitele či osob, které s obalem manipulují, není
obalem minimálním (prevenčním), ale ŠPATNÝM, protože neplní funkci obalu.
Jedná se o dlouhodobý proces s perspektivou, že
obal a zboží tvoří jednotný celek. Jeho komplexnost
v hodnocení enviromentálních dopadů spočívá v nutnosti hodnotit jednotlivé součásti obalu, obal spotřebitelský,
skupinový a přepravní ve svých jednotlivostech, ale zároveň jako jeden celek – obalový systém.
(2) Je-li obal pro určitý výrobek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami
7a), považují se požadavky podle odstavce 1 za splněné.
Evropská směrnice 94/62/EC o obalech a obalových odpadech se z hlediska hodnocení základních požadavků na obaly odkazuje na celý systém norem.Tento
systém je zastřešuje Evropská norma EN 13427. (o které se v anglicky mluvících zemích hovoří jako o „umbrella“ či jako o „kloboučku“ ve francouzsky hovořících zemích. U nás by mohla mít podtitul třeba „Co?… Kdo?…
Kdy?…Jak?“)
Norma definuje povinnost testovat suroviny či součásti obalů na těžké kovy a škodlivé látky u jejich dodavatelů, čímž je zajištěna prevence přítomnosti těchto látek hned u zdroje. Zároveň ukládá těm subjektům, které ze součástí tvoří funkční jednotky, aby tyto jednotky
skládaly, tak aby byla zajištěna jejich využitelnost (recyklace, energetické využití a biodegradace), čímž je zajištěna prevence z hlediska vzniku obalového odpadu. V konečné fázi tak požaduje od těch, kteří znají úplný obalový systém výrobku, aby vyhodnotili optimální množství
obalového materiálu použitého k dodávce výrobku spotřebiteli či jinému konečnému uživateli, což lze posuzo-

vat jako prevenci využívání primárních zdrojů.
Jedná se tedy o komplexní hodnocení dopadu obalu na životní prostředí, a proto je nutné hodnotit prevenci jako dopad celé jednotky na životní prostředí. Je třeba přihlédnout k celé technologii výroby baleného zboží a k technologii distribuce. Dojde-li k podcenění požadavků na vlastnosti obalů, dochází ke zničení a znehodnocení celého baleného výrobku pro spotřebitele. Důležité je tedy konstatování, že menší hmotnost obalů nevede nutně k menšímu dopadu na životní prostředí. Je třeba vzít v úvahu též energetickou náročnost při výrobě a
distribuci baleného zboží.
Tento proces by rozhodně neměl vést k takovým
paradoxům jako, že zmenšení váhy spotřebitelského
obalu pod únosnou mez vede na druhé straně k nutnému nárůstu váhy skupinového obalu, neboť by při transportu docházelo k nepřiměřeným ztrátám zboží.
Obal, který je
lépe přizpůsoben
potřebám spotřebitele vede ke zmenšení negativních dopadů na životní prostředí. Efektivní řešení tohoto problému spočívá v tom,
zahrnout do analýzy při konstruování efektivního obalu celý dodavatelský
řetězec od výrobce
až ke spotřebiteli.

Zbyněk Kolář
e-mail: kolar@ekokom.cz

Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s.

EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: 261 176 230, 729 848 111

SEMINÁŘE

Prohlášení o zpoplatnění obalů v systému
EKO-KOM
Pro zjednodušení evidence obalů a pro předcházení případným nesrovnalostem, doporučujeme klientům, aby informovali své odběratele o
účasti v systému EKO-KOM a zpoplatnění obalů,
které uvádějí na trh nebo do oběhu.
K tomu by měla nejlépe sloužit následující informace,
kterou doporučujeme klientům uvádět při vzájemné fakturaci.

Za obaly od shora uvedených balených výrobků byl uhrazen pod identifikačním číslem EK-………………
poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM, a.s.

V případě dotazu ze strany odběratele, nebo pokud chcete z vlastní iniciativy informovat své odběratele, doporučujeme použít dokument Prohlášení o zpoplatnění obalů v systému EKO-KOM (27 kB, doc), který jsme vytvořili pro
tento účel.

SEMINÁŘE
Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář pořádaný naší společností,
zaměřený na:
•
•
•
•

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

Účelem semináře je snaha o prohloubení znalostí obalového zákona, vysvětlit činnost
společnosti EKO-KOM jako autorizované obalové společnosti a především poskytnout informace týkající se správného vedení evidence obalů.
V případě, že přijmete naše pozvání na tento seminář, prosíme Vás o potvrzení
vaší účasti na e-mail 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.

BRNO
20. dubna 2010 - od
10:00 hod. do 14:00 hod
.
kapacita: 50 osob
Seminář se koná v hot
elovém salonku 1+2, kte
rý se nachází
v hotelové budově, za
hotelovými výtahy pro
hosty.
Hotel Holiday Inn Brn
o
Křížkovského 20
Brno

PRAHA
20. května 2010 - od
9:00 hod. do 13:00 hod
.
kapacita: 50 osob
KARLOVY VARY
.
10:00 hod. do 13:00 hod
23. dubna 2010 - od
kapacita: 80 osob
veném salonku
Seminář se koná v čer
- F, a.s.
Lázeňský hotel Thermal
01
0
36
,
11
I.P. Pavlova
Karlovy Var y

Seminář se koná v prv
ním patře – salonek D
Hotel Holiday Inn Prague
Congress Centre
Na Pankráci 15/1684
Praha 4 (stanice metra
C - Vyšehrad)
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ČLÁNKY Z TISKU

Letos byl poprvé udělen titul EKO-Ámos
www.public24.cz, 1. 4. 2010

EKO-KOM a.s., která tuto kategorii vyhlašuje, hodnotila především motivování dětí ke třídění odpadů a také účast
kantora a jeho žáků na aktivitách spojených právě s touto problematikou.
Svůj titul EKO-Ámose získala oceněná učitelka Bronislava Pechánková zaslouženě. Žáky na ZŠ náměstí Svo-

body ve Šternberku učí nejen jak správně třídit odpady ale
také, jakým způsobem se dají vytříděné odpady opětovně
využít. Pro své žáky už také uspořádala módní přehlídku
šatů vyrobených z materiálů, které se dají recyklovat.
Odborná porota vybírala ze sedmi nominovaných učitelek a hlavní cenu Zlatého Ámose včetně titulu Ámos sympaťák si nakonec odnesla paní Martina Čiklová ze ZŠ a
MŠ v Moravské Ostravě. Putovní koruna a žezlo tak zůstává v Moravskoslezském kraji. Předseda poroty Jan Cimický doplňuje: „Letos to bylo hodně těžké rozhodování, výko-

SOUTĚŽ VE ZNALOSTI TŘÍDĚNÍ
ODPADŮ
enviweb, 1. 3. 2010

Přes dva tisíce sedm set Jihočechů se zúčastnilo soutěže ve znalosti třídění odpadů, kterou připravil Jihočeský
kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM.
„Na sklonku loňského roku dostalo devadesát tisíc
jihočeských domácností do schránek informační brožuru Kam s vaším odpadem. Chtěli jsme občany přesvědčit o tom, že tříděný odpad nekončí na skládce. Brožurka
obsahovala i důležité informace o tom, jak správně třídit. Abychom je dostali do povědomí veřejnosti, rozhodli
jsme se podpořit akci SMS soutěží,“ informovala Právo
regionální manažerka společnosti EKO-KOM, a. s., pro Jihočeský kraj Lenka Pravdová.

Dodala, že při losování správných odpovědí měla
nejvíce štěstí Kateřina Kandusová z Jindřichova Hradce,
která vyhrála první cenu - jízdní kolo.
„Distribuce brožury, podpořená soutěží, je součástí rozsáhlé informační kampaně kraje, která běží už
od minulého roku a jejím cílem je přesvědčit občany, že
třídění odpadů je významným faktorem pro jejich úspěšnou ekologickou a ekonomickou likvidaci,“ podotkla Lenka Pravdová.
Brožura pro domácnosti, jejíž distribuci SMS soutěž
podpořila, je součástí rozsáhlé informační kampaně kraje a EKO-KOMu. Třídit má smysl a Děkujeme, že třídíte
- to jsou její hlavní myšlenky.

ny byly mnohem vyrovnanější než loni.“ Dále dětská porota přidělila titul Dětský Ámos 2010 paní učitelce Miluši Šafářové, přítomní novináři jako svou Média Ámosku vybrali
Romanu Vlkovou.

TŘÍDÍ SE UŽ
I NA FACEBOOKU
Pod heslem „Má to smysl, třídí
m odpad,“ mohou fanoušci stránky na face
booku najít vtipně a
jednoduše popsané praktické
rady a informace
ke třídění a recyklaci odpadů
.
Stránka už od ledna získala
přes 4 000 fanoušků a návštěvnost stále
stoupá. Společnost
EKO-KOM chce zábavnou
formou poukázat na
smysl separace a recyklaci
odpadů. V červnu budou mít fanoušci stránky mož
nost si přes interaktivní hru
vyzkoušet znalosti z odpadové
tématiky.
Sociální sítě jako je Facebook umožňují fanouškům mez
i
sebou komunikovat, sdílet data
a
bavit se.
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POZVÁNKA

výstava BRÁNA RECYKLACE 2
Nejen recyklované materiály, se kterými se v běžném životě setkáváte, ale také nevšední recyklované výrobky máte možnost vidět na výstavě Brána recyklace 2.Výstava, kterou ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy pořádá společnost EKO-KOM, je k vidění od 1. do 29. dubna v prostorách Škodova paláce v Jungmannově ulici na Praze 1. Cílem výstavy je zvýšení povědomí o smysluplnosti třídění a recyklaci odpadů.

Má to smysl

třiďte odpad

1. – 29. dubna 2010

Magistrát hl. města Prahy, Škodův palác, Jungmannova 29, Praha 1
Víte, že vytříděné plasty se používají k výrobě zátěžových koberců?
Možná před chvílí jste se po takovém prošli a ani o tom nevíte.
A co takhle bydlení v domcích z nápojových kartonů?
To není pohádka, jen příklady, jak lze využít vytříděné odpady.
Pojďte se s námi projít světem recyklace odpadů, ve kterém
se běžně pohybujete. Jen si možná neuvědomujete,
že jsou recyklované materiály všude kolem nás.
Další zajímavé informace se dozvíte na naprosto unikátní
výstavě Brána recyklace II., která mapuje koloběh
odpadů od jejich vzniku přes recyklaci až po užití
recyklovaných materiálů v běžném životě. Součástí expozice
je na pět desítek výrobků vyrobených z recyklovaných
materiálů – od těch nejběžnějších, jakými jsou toaletní papír nebo
noviny, přes ty méně známé jako například pera z recyklovaných PET
lahví až po ty méně běžné jako je židle z nápojového kartonu
nebo penál vyrobený z plachty nákladního automobilu.
Výstavu pořádají autorizovaná obalová společnost
EKO-KOM, a.s. a Magistrát hlavního města Prahy
ve Škodově paláci, Jungmannova 29, Praha 1
v informačním centru v přízemí a je otevřena
od pondělí do čtvrtka od 8 do 18 hodin
a v pátek od 8 do 16 hodin.
Navíc každý čtvrtek (8., 15., 22. a 29. 4.)
jsou vždy od 8 do 12 hodin připraveny
zábavné vzdělávací programy
o třídění a recyklaci, tématické hry
na počítači a další aktivity pro děti.
Neváhejte a objednejte svou třídu na adrese
lenka@exvoto.cz nebo na telefonním čísle 235 36 31 35.
Po celou dobu výstavy bude probíhat slosovatelná soutěž
o zajímavé ceny, kterou najdete na zadní straně tohoto letáku.
Přijďte se podívat, těšíme se na vás!

www.ekokom.cz
www.jaktridit.cz
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