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 Díky tříDění a rEcyklaci  

obalových oDpaDů v rocE 2014 sE  

poDařilo zachránit 25 km2 příroDy.
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Vážení klienti,

ještě předtím, než začnou letní 
prázdniny a doba dovolených, 
bychom vás rádi informovali 
o výsledcích společnosti  
EKO-KOM za rok 2014. Naše 
společnost je dlouhodobě 
transparentní a pravidelně vás 
informujeme o struktuře nákladů 
systému třídění a recyklace 
odpadů z obalů. Další články 
se týkají jednotlivých činností 
a povinností Autorizované 
obalové společnosti vyplývají- 
cích z autorizačních podmínek. 
Informujeme vás také o aktuální 
situaci kolem odnosných tašek, 
jejichž množství chce Evropská 
unie výrazně omezit. 

Vážíme si toho, že se s námi 
podílíte na fungujícím systému 
tříděného sběru a recyklace 
obalových odpadů v ČR, které 
v rámci srovnání s Evropou stojí 
dlouhodobě na špici.

Přeji vám krásné léto,

Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení

E d i t o r i a l r E c y k l a c E  a  t ř í d ě n í  o d p a d ů

krátce z historie 
společnosti

Před vznikem Autorizova- 
né obalové společnosti  
EKO-KOM byla uzavřena 

Dobrovolná dohoda mezi prů- 
myslem a Ministerstvem životní- 
ho prostředí ČR, v rámci které sys-
tém tříděného sběru obalových 
odpadů plně financovalo pouhých 
dvanáct firem. Pilotní testovací 
projekty sběru a třídění odpadů 
probíhaly už od roku 1997 a měly 
za cíl nalézt nejefektivnější mo-
del, který by spolehlivě fungoval 
s ohledem na socioekonomické 
prostředí v České republice.  

Mezi roky 1999 a 2002 společ- 
nost EKO-KOM zavedla třídě- 
ný sběr obalových odpadů už 
ve třech čtvrtinách České repu- 
bliky. V té době dobrovolně  
přispívalo na náklady rozvoje 
sběrné sítě přes pět set podniků, 
které však svou produkcí předsta-
vovaly polovinu české produkce 
obalů. Můžeme říci, že dnešní 
úspěchy ČR v třídění a recyklaci  
se opírají o zcela dobrovolnou  
aktivitu průmyslu, který tehdy  
nebyl nucen zákonem tříděný  
sběr financovat. n
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Do systému EKO-KOM bylo 
ke konci roku 2014 zapo-
jeno 6 073 obcí a 20 277 

klientů. V roce 2014 se zrecyklovaly 
tři čtvrtiny všech obalů dodaných 
na trh klienty systému EKO-KOM.  
Celkově tak bylo zajištěno využití 
pro 690 047 tun obalových odpadů.

Díky jedné z nejkvalitnějších 
sběrných sítí, na jejímž vytvoření 
se svými investicemi významně po-
dílela společnost EKO-KOM, mají 
obyvatelé ČR možnost třídit své od-
pady již do 253 124 barevných kon-
tejnerů. Na jedno sběrné místo tak 
v průměru připadá jen 141 obyvatel. 

výsledky systému eko-koM 2014
r E c y k l a c E  a  t ř í d ě n í  o d p a d ů
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Dlouhodobou činností ve vzdě- 
lávání, osvětě a zkvalitňování 
sběrné kontejnerové sítě se nám 
podařilo dosáhnout stavu, kdy  
aktivně odpady třídí již 72 %  
obyvatel, tedy o procento více než  
v roce předchozím. Průměrné 

množství vytříděného odpadu 
na obyvatele za rok narostl z 12 kg 
v roce 2000 na více než 40 kg 
v roce 2014 (58 kg včetně kovo- 
vých odpadů).

Výtěžnost tříděného sběru  
papíru, plastů, skla a nápojových 

kartonů stále roste. Ročně se 
na skládky uloží o bezmála  
700 tisíc tun odpadu méně.  
To je takové množství vytříděné- 
ho odpadu, které by naplnilo vlak 
dlouhý přes 2000 kilometrů.

  n

spolufinancování  
tříděného sběru v obcích
společnost eko-koM, a. s., hradí obcím náklady  
spojené se sběrem obalové složky vytříděných 
využitelných odpadů.  odměny jsou vypočítávány 
na základě zasílaných čtvrtletních výkazů z obcí. 

r E c y k l a c E  a  t ř í d ě n í  o d p a d ů

Odměna se vypočítává  
na základě pravidelného  
čtvrtletního hlášení 

o množství, druzích a způsobech 
nakládání s využitelnými složkami 
komunálních odpadů. Výše odměny 
je závislá zejména na množství vy-
tříděných odpadů, její výše roste 
spolu s účinností systému sběru. 
Odměna pomáhá snižovat náklady 
spojené s provozem systému sběru 
využitelných složek komunálních  
odpadů. V současnosti je odměna 
obcí tvořena několika složkami.  
Výsledná odměna je pak součtem 
jednotlivých složek odměn. Jedná 
se především o paušální odměnu 
za zajištění míst zpětného odběru, 
odměnu za obsluhu míst zpětného 
odběru a odměnou za zajišťování 
využití odpadů z obalů. Odměny 
mohou být navýšeny o bonusové 
složky, pokud obec splní podmínky 

pro vznik nároku na tyto složky. Bo-
nusy slouží k motivaci obcí a k ze-
fektivnění systému tříděného sběru 
využitelných komunálních odpadů.
• EKO-KOM má směrem k obcím 
nastavený motivační systém od-
měn, „čím víc vytřídíš, tím víc peněz 
dostaneš“.
• EKO-KOM má za cíl zajistit do-
statečnou hustotu veřejně dostup-

ných kontejnerů na tříděný sběr,  
a to v takové míře, aby měli občané 
i veřejnost možnost třídit odpady 
pohodlně. EKO-KOM realizuje pro-
jekty bezplatných výpůjček sběr-
ných nádob obcím a rovněž projekty 
spojené s dlouhodobým rozvojem 
a obnovou sběrné sítě. Tím napo-
máhá zajistit dostupnou a kvalitní 
síť barevných kontejnerů.
• EKO-KOM pomáhá obcím při na-
stavení systému třídění tak, aby byl 
účinný a efektivní při nízkých jed-
notkových nákladech.
• EKO-KOM pomáhá obcím zvýšit 
množství vytříděného odpadu a ze-
fektivnění sběru prostřednictvím 
společných rozvojových a optimali-
začních projektů.  
• EKO-KOM nese hlavní odpověd-
nost za propagaci třídění odpadu 
i její náklady a současně poskytuje 
komplexní osvětu v oblasti správ-
ného a odpovědného nakládání 
s odpady.
• EKO-KOM je unikátní a funkční 
formou spolupráce průmyslu  
a obcí při plnění povinností plynou-
cích z obalového i odpadového zá-
kona.
• EKO-KOM se také podílí na vý-
zkumné činnosti v oblasti možnosti 
dalšího využití jednotlivých druhů 
tříděných odpadů a provádí ověřo-
vací projekty tak, aby obcím byly 
dostupné jejich výstupy.  n
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 v rocE 2014 bylo zrEcyklováno  

75 % všEch obalů.
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Mechanismy fungování sys-
tému EKO-KOM jsou velmi 
jednoduché. Povinné 

osoby – výrobci a dovozci baleného 
zboží – které mají smlouvu se sys-
témem EKO-KOM, vykazují čtvrt-
letně množství obalů, které uvedly 
na trh či do oběhu v ČR. Vykazo-
vána je hmotnost a druh obalového 
materiálu a dále dle typu: obaly ur-
čené pro spotřebitele či pro další 
komerční užití. Na základě výkazu 
je klientovi zaslána faktura za zajiš-
tění služby sdruženého plnění, která 
je vypočtena na základě jeho vý-
kazu, kde hmotnost obalů je vyná-
sobena příslušnou sazbou dle plat-
ného ceníku. Pro všechny klienty je 

jednotný ceník, stejně jako i shodné 
podmínky poskytování služby sdru-
ženého plnění dle jednotných smluv. 
EKO-KOM z takto získaných pro-
středků financuje zajištění zpětného 
odběru obalů prostřednictvím jeho 
smluvních partnerů, kterými jsou 
zejména obce – původci odpadů.  
Finančně se podílí i na dotřídění od-
padů a v případě potřeby i na zpra-
cování odpadů, které ani po dotří-
dění nenacházejí uplatnění na trhu.

transparentní a efektivní 
systém
Celý systém třídění a recyklace 
dlouhodobě udržujeme transparent- 
ní a efektivní. Společnost EKO-KOM 

efektivně nakládá s finančními pro-
středky od svých klientů, o jejich 
použití detailně informuje a pravi-
delně zveřejňuje strukturu nákladů  
systému. Z hlediska transparent-
nosti celého systému je významné 
to, že platby obcím a městům,  
ale i odpadovým firmám a úprav-
cům, probíhají na základě jed-
notných, veřejně známých smluv 
a za veřejně známých cenových 
podmínek. Lze si snadno ověřit, 
kolik EKO-KOM platí za sběr či do-
třídění tuny toho kterého obalo-
vého odpadu. Veškeré podmínky 
a smlouvy jsou zveřejněné a pravi-
delně aktualizované na webových 
stránkách www.ekokom.cz.

jak funguje systém eko-koM?
r E c y k l a c E  a  t ř í d ě n í  o d p a d ů

www.ekokom.cz


 kaŽDý občan čr ročně v průměru  

vytříDí přEs 40 kg plastu, papíru,  

skla a nápoJových kartonů.

e k o k o m u n i k a c e



e k o k o m u n i k a c e

w w w.ekokom.c z   9

Díky dlouhodobé práci s obyva-
teli v oblasti vzdělávání a komuni-
kace se daří společnosti EKO-KOM 
dosahovat úspor na nákladech. 
Na spotřebitelské chování je nutné 
působit nejen tak, aby spotřebitelé 
systematicky třídili všechen recy-
klovatelný odpad, ale aby ho třídili 
také správně. Míra znečištění od-
padu přímo souvisí s náklady ce-
lého systému a stabilitou odbytu 
výstupní suroviny.

obce a český průmysl  
jsou klíčovými partnery  
celého systému
Bez aktivní spolupráce českého prů-
myslu a obcí v systému EKO-KOM 
by stávající systém tříděného sběru 
v současném rozsahu nemohl fun-
govat a Česká republika by neplnila 
cíle recyklace a využití obalových 
odpadů ať už národní, nebo evrop-
ské. Český průmysl finančně při-
spívá na systém tříděného sběru 
obalových odpadů, které se třídí 
v rámci obecních systémů, tedy 
prostřednictvím barevných kontej-
nerů a dalších sběrných prostředků 
rozmístěných v obcích a městech 
po celé ČR. Velmi důležitým prvkem 

mezi těmito partnery systému  
EKO-KOM je spotřebitel, který 
musí být správně informován a pře-
svědčen k tomu, aby použitý obal 
správně vytřídil. Na druhé straně 
je to spotřebitel, komu zákon dává 
právo na kvalitní a dostupnou sběr-
nou síť, a k tomu je spolupráce  
obcí a průmyslu prostřednictvím 
systému EKO-KOM směřována.

nejnižší náklady 
na recyklaci v Evropě
V České republice je nastaven trans-
parentní a efektivní systém, který 
patří v Evropě mezi špičku, a to jak 
v rámci dosahované recyklace oba-
lového odpadu, tak v rámci finanč-
ních nákladů vynaložených na tří-
dění a recyklaci na občana za rok.  

Studie BIO Intelligence Service, 
která byla zadána Evropskou ko-
misí, komplexně srovnává účinnost 
a výkonnost evropských systémů 
s vysokou mírou recyklace, včetně 
nákladů na třídění a recyklaci obalů 
vynakládaných v jednotlivých ze-
mích EU. Ve studii publikované 
v roce 2014 autoři studie došli k zá-
věru, že z hlediska celkových ná-
kladů je český systém sběru a vy-

užití obalových odpadů nejefektiv-
nější ze srovnávaných zemí. Aby 
byly obaly vytříděny a recyklovány, 
musíme v ČR vynaložit na každého 
obyvatele v průměru kolem pěti eur. 
V Německu jsou tyto náklady 
více než dvojnásobné, a to celých 
12 eur. Nejvyšší náklady – 20 eur 
na obyvatele – vykazuje Rakousko, 
to je dokonce čtyřnásobně více než 
v ČR. Naopak srovnatelný systém 
třídění, jen o málo dražší než u nás, 
mají v Belgii.

český systém jako jeden 
z nejúspěšnějších v Evropě
Pozitivní výsledky třídění odpadů 
se odrážejí také v porovnání evrop-
ských výsledků, které pravidelně 
zveřejňuje evropský statistický 
úřad Eurostat. V celkové míře recy-
klace a využití obalových odpadů 
se Česká republika dlouhodobě udr-
žuje na předních příčkách mezi ev-
ropskými zeměmi. Evropská komise 
tedy řadí český systém mezi tzv. 
„best practices“. Což se projevuje 
mimo jiné tím, že ČR je stále častěji 
navštěvována odborníky, kteří hle-
dají způsoby jak zkvalitnit a zvýšit 
účinnost systémů sběru a recyklace 
obalů v jednotlivých zemích. Sys-
tém EKO-KOM je také členem ev-
ropské asociace EXPRA (Extended 
Producer Responsibility Alliance), 
jejímž primárním cílem je sdílení zku-
šeností v oblasti provozování sys-
tému tříděného sběru a recyklace 
obalových odpadů.

struktura nákladů
Klíčovým prvkem pro zajištění fun-
gování systému třídění a recyklace 
obalových odpadů je tzv. Autori-
zovaná obalová společnost. Jako 
nový prvek ji zavedl Zákon o oba-
lech v roce 2002. AOS EKO-KOM 



 v průměru to má kaŽDý z nás  

pouhých 99 mEtrů k nEJbliŽšímu  

sběrnému hnízDu.

e k o k o m u n i k a c e
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musí každoročně splnit řadu povin-
ností, které jí ukládá zákon, a rea-
lizovat mnoho činností, které jsou 
pro splnění zákonných požadavků 
klíčové. Náklady na sběr, svoz, recy-
klaci obalových odpadů tvoří 85 % 
veškerých nákladů společnosti. 
V těchto nákladech dominují platby 
obcím za zajištění sběrné sítě, její 
obsluhu a předání odpadů k dal-
šímu zpracování spolu s platbami 
svozovým firmám za sběr a vyu-
žití komerčních obalových odpadů, 
které tvoří 68 % všech nákladů. Dal-
ších 8 % tvoří náklady na třídičky, 
které občany vytříděné komunální 
odpady dále roztřídí a upraví na re-
cyklovatelné druhotné suroviny. 
Na recyklaci obtížně využitelných 
obalových odpadů bylo vynaloženo 
6 % celkových ročních nákladů. Kolí-
sání cen na trhu druhotných surovin 
vyžaduje také udržování finanční 
rezervy, která musí růst spolu s růs-
tem množství vytříděného odpadu, 
v minulém roce šlo o 3 % celkových 

nákladů, což odpovídá 3% nárůstu 
recyklace. Zákon také ukládá au-
torizované společnosti v určeném 
rozsahu zajistit osvětu, výchovu 
žáků, oslovení spotřebitelů a další 
činnosti směřující k tomu, aby lidé 
aktivně a dobře třídili. Jde o celou 
škálu aktivit od povinného rozsahu 
reklamy v médiích přes detailní in-
formování spotřebitelů o třídění až 
po povinnost zajistit každým rokem 
přímou výuku třídění a recyklace 
pro více než 190 000 školních dětí. 
Aby se udržovala vysoká účinnost 
třídění v obcích, vynakládá společ-
nost EKO-KOM na tyto komunikační 
aktivity okolo 4 % celkových ná-
kladů.

Zbývající 4 % nákladů tvoří  
z poloviny vlastní administrativní 
náklady (2 %) a z poloviny povinné 
odvody státu (2 %), tedy platby 
ve prospěch Státního fondu život-
ního prostředí (800 Kč ročně za kaž- 
dého výrobce zapojeného do sys-
tému) a ostatní daně.

EKO-KOM představuje přede-
vším dlouhodobou spolupráci čes-
kého průmyslu a obcí, která je v ce-
lém systému nakládání s odpady 
klíčovým prvkem. Neméně důleži-
tými partnery jsou také úpravci za-
jišťující dotřídění odpadů, a někteří 
zpracovatelé. Finanční podpora je 
nutná pro plynulý chod dotřídění 
komunálních odpadů a v případě 
některých materiálů i pro zajištění 
nepřerušeného toku odpadu do ko-
nečné recyklace. Část nákladů je 
spojena se zajištěním využití živno-
stenských a průmyslových obalo-
vých odpadů odpadovými firmami 
a náklady na rozvoj sběrné sítě  
kontejnerů pro obce a jejich údržbu.  
Řádově menší jsou náklady na in-
formování a motivování spotřebite- 
lů, které je nejen povinné ze zá-
kona, ale především nezbytné pro 
udržení zájmu občanů o třídění 
a postupné snižování počtu netří- 
dících domácností, které je nutné  
pro splnění předpisů EU.  n

8 % dotřídění odpadů

6 % využití a recyklace odpadů

3 % tvorba rezervy 

3 % evidence obalů a služby klientům 

4 % evidence odpadů a služby obcím

4 % propagace třídění a využití odpadů 

2 % administrativa a řízení

2 % odvody státu (poplatky sFŽp, daně)

85 %
přímé náklady 

sběru 
a recyklace

68 % zpětný odběr obalů a zajištění sběrné sítě

struktura náklaDů 2014
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Na její zapracování do národ-
ních legislativ mají vlády 
a parlamenty členských 

států EU čas do 27. 11. 2016,  
dokdy musí informovat komisi, ja-
kým způsobem tak učinily. 

Touto směrnicí se doplňují 
do stávající Směrnice o obalech 

a obalových odpadech definice: 
plast, plastové nákupní tašky, leh- 
ké plastové nákupní tašky o tloušť- 
ce stěny nedosahující 50 mikronů, 
velmi lehké plastové nákupní  
tašky o tloušťce stěny nedosahu-
jící 15 mikronů a oxo-degradabilní 
plastové nákupní tašky schop- 

né rozpadu plastového materiálu 
na mikročástice.

Na základě této novely se stá-
tům EU ukládá přijmout opatření 
vedoucí k dosažení trvalého snížení 
spotřeby lehkých plastových nákup-
ních tašek bez ohledu na druh nebo 
tloušťku jejich stěn. V podstatě 
k tomu mohou využít jakékoliv le-
gislativní omezení a použít jakýkoliv 
ekonomický nástroj pod podmínkou, 
že tato omezení budou přiměřená 
a nediskriminační. 

Prvním z navrhovaných nástrojů 
je stanovení cílů pro roční míru spo-

l E g i s l a t i v n í  o k é n k o

omezení spotřeby lehkých plastových 
nákupních tašek
dne 26. května 2015 nabyla platnosti „směrnice 
evropského parlamentu a rady (eU) 2015/720, kterou 
se mění směrnice 94/62/es, pokud jde o omezení 
spotřeby lehkých plastových nákupních tašek.“
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třeby lehkých plastových nákup-
ních tašek na osobu. A to 90 kusů 
od 31. 12. 2019 a 40 kusů od  
31. 12. 2025. 

Druhým z možných nástrojů je 
přijetí opatření zajišťující, že nej-
později od 31. 12. 2018 již nebu-
dou lehké plastové nákupní tašky 
v místě prodeje poskytovány ku-
pujícím bezplatně. 

Jedinou prozatím povolenou 
výjimku mají velmi lehké plastové 
nákupní tašky, které mohou být 
z působnosti opatření vyňaty.

Na základě této novely musí 
členské státy ode dne 27. 5. 2018 
podávat komisi hlášení o roční 
spotřebě lehkých plastových ná-
kupních tašek, jehož formát bude 
komisí přijat do 27. 5. 2016.

Zvláštní ustanovení se pak 
týká biologicky rozložitelných 
a kompostovatelných plastových 
nákupních tašek. Evropská ko-
mise předpokládá zavedení jejich 
jednotného označování od po-
čátku roku 2019.  K tomuto datu 
je také stanoven termín pro před-
ložení zprávy o dopadu používání 
oxo-degradabilních plastových ná-
kupních tašek na životní prostředí 
s možným návrhem na úpravu le-
gislativy.

Dále jsou v této směrnici sta-
noveny komisí další dva úkoly, 
a to: do dne 27. 5. 2017 posou-
dit dopady různých možností 
snížení spotřeby velmi lehkých 
plastových nákupních tašek a pří-
padně předložit návrh legislativní 
změny a předložit Evropskému 
parlamentu a Radě do dne 27. 11. 
2021 zprávu o tom, jak jsou opat-
ření v rámci EU účinná. Pokud 
z posouzení vyplyne, že přijatá 
opatření účinná nejsou, předložit 
návrh legislativní změny.  n

Obecně splatnost faktur vystavených na základě zaslání čtvrtletního 
výkazu je 30 dní. V případě, že zašlete výkaz po termínu, splatnost 
se zkracuje na 10 dní. Doporučujeme tedy zasílat čtvrtletní výkazy 

v řádném termínu (do 30 dnů po skončení čtvrtletí ).  n

přEhlED splatnosti faktur

Doklad Smlouva  
o sdruženém plnění Splatnost

čtvrtletní faktura – odměna článek vii. 30 dní

zálohová faktura na další čtvrtletí článek vii. 30 dní

Faktura – roční poplatek (1600 kč + dpH) článek vi. 15 dní

zkrácEné splatnosti faktur

Doklad Smlouva  
o sdruženém plnění Splatnost

čtvrtletní faktura – odměna  
(v případě zaslání výkazu opožděně) článek vii. 10 dní

opravný daňový doklad  
(po zaslání opravného výkazu) článek vii. 10 dní

r a d y  a   t i p y  k l i E n t s k é h o  o d d ě l E n í

doba splatnosti faktur
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Zdroj: usteckenovinky.cz | Datum: 03. 05. 2015 |
Odkaz: http://www.kr-ustecky.cz/za-poslednich- 
10-let-se-obyvatele-usteckeho-kraje-zlepsili-v-trideni- 
odpadu-o-180-procent/d-1689563

Přesně 35,5 kilogramu. To je množství vytřídě-
ného papíru, plastu, skla a nápojového kartonu 
na jednoho obyvatele kraje v roce 2014. Z dlou-

hodobého pohledu vytříděné množství využitelných 
složek odpadů z domácností v kraji stále meziročně na-
růstá. Zatímco ještě v roce 2004 byla průměrná výtěž-
nost papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na oby-
vatele necelých 13 kilogramů, např. v roce 2009 to bylo 
již 28,2 a na konci loňského roku už výtěžnost přesáhla 
právě 35 kilogramů. Aby se lidem dobře a pohodlně tří-
dilo, potřebují k tomu také dostatečně hustou síť kon-
tejnerů. Na konci roku 2014 bylo ve městech a obcích 
kraje instalováno už 22 854 barevných kontejnerů. 

Oproti roku 2013 jich přibylo navíc opravdu hodně, kon-
krétně 1474. To je jeden z nejvyšších nárůstů v rámci 
celé ČR. Díky tomu slouží jedno průměrné kontejnerové 
hnízdo už pouze pro 115 obyvatel. Přitom třeba  

Zdroj: hradec.iDNES.cz | Datum: 11. 06. 2015 |
Odkaz: http://hradec.idnes.cz/kristalovou- 
popelnici-ziskal-dvur-kralove-fk4-/hradec-zpravy.
aspx?c=A150611_151028_hradec-zpravy_the

V soutěži o křišťálovou popelnici za rok 2014  
zvítězil Dvůr Králové nad Labem. Šestnáctitisí- 
cové město má podle poroty nejlepší systém 

sběru a třídění komunálního odpadu v České repub-
lice. Uspěla i další východočeská města. Komise hod-
notí nejen podíl vytříděného odpadu, ale také informo-
vanost občanů nebo zapojení dětí a škol. Dvůr Králové 
v soutěži uspěl už loni, kdy se dostal mezi čtrnáct fina-
listů. „Loni jsme získali malou popelnici, ale ta velká je 
jen jedna. Řekli jsme si, že ji chceme, a tak jsme loni za-
brali,“ řekl s nadsázkou místostarosta Dvora Králové 

nad Labem Dušan Sedláček, který od společnosti EKO-
-KOM převzal kromě putovní ceny také šek na 150 tisíc 
korun. Na druhém místě skončil Turnov a třetici nejlep-
ších uzavřely jihomoravské Čejkovice. Obce se shodují, 
že za jejich úspěchy stojí především práce s mládeží 
a motivační programy. V Čejkovicích například používají 
jednorázové štítky, které lidé nalepují na popelnice při 
každém vývozu. „Jeden štítek stojí 70 korun. Pokud lidé 
dobře třídí, naplní popelnici za delší dobu a mohou tak 
ušetřit. To je silný motivátor. Když mají lidé zaplacený 
paušál, nepotřebují odpady omezit,“ vysvětlil starosta 
Čejkovic Pavel Novotný. „Česká síť kontejnerů na tří-
děný odpad je jedna z nejkvalitnějších v Evropě. Lidé 
mohou využít 253 tisíc barevných kontejnerů. V loň-
ském roce se do třídění zapojilo 75 procent Čechů,“ po-
psala mluvčí společnosti EKO-KOM Šárka Nováková.  n

dvůr králové třídí nejlépe v republice, 
získal křišťálovou popelnici

obyvatelé Ústeckého kraje se zlepšili 
v třídění o 180 procent

http://hradec.idnes.cz/kristalovou-popelnici-ziskal-dvur-kralove-fk4-/hradec-zpravy.aspx?c=A150611_151028_hradec-zpravy_the
http://www.kr-ustecky.cz/za-poslednich-10-let-se-obyvatele-usteckeho-kraje-zlepsili-v-trideni-odpadu-o-180-procent/d-1689563
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v roce 2005 to bylo výrazně více – 256. Podmínky 
pro třídění mají obyvatelé kraje tedy příznivé. „Za-
hušťování sběrné sítě se v našem kraji daří především 
díky spolupráci s Autorizovanou obalovou společ-
ností EKO-KOM, a. s., se kterou dlouhodobě spolupra-
cujeme,“uvedl radní Fišera. Mimo zlepšování podmínek 
lidem pro samotné třídění odpadů jsou v kraji realizo-

vány také vzdělávací a propagační aktivity, zaměřené 
jak na veřejnost, tak také na školy a zástupce samo-
správ. Díky tomu je v systému EKO-KOM v Ústeckém 
kraji zapojena drtivá většina obcí – celkem 352. Na tří-
dění odpadů se tak má možnost podílet 99,9 procenta 
obyvatel kraje. Informace převzaly ústeckénovinky.cz 
z tiskové zprávy Ústeckého kraje. n

Školy třídily odpady 
se zvířátky
Zdroj: Třídíme v Moravskoslezském kraji
Datum: 16. 05. 2015
Odkaz: http://www.tridime.info/tidime-papir/ 
110-2015-05-15-05-27-58

Téměř dvě stě žáků z šedesáti pěti škol celého 
Moravskoslezského kraje se zapojilo do prvního 
kola soutěže Třídíme se zvířátky. Tu uspořádala 

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM společně 
se Zoo Ostrava.

První kolo nejlépe zvládly tříčlenné týmy ze základ-
ních škol v Nové Vsi, Komenského ve Frýdlantě nad Os-
travicí a Šrámkova v Opavě. Úkolem školních týmů bylo 
v první řadě najít odpovědi na otázky vědomostního 
testu v Zoo Ostrava. Otázky úzce souvisely se vzdělá-
vací recyklační stezkou, díky které mohou stovky tisíc 
návštěvníků zoologické zahrady již dva roky třídit od-
pady. Právě v ZOO mohli soutěžící najít inspiraci pro 
druhý, kreativní úkol. Jeho smyslem bylo vymyslet co 
nejzajímavější způsob třídění odpadů pro svou školu. 

A právě navržený systém třídění odpadů získá  
vítězná škola, která vzejde z trojice nejúspěšnějších 
škol z prvního kola. Finále se uskuteční v Zoo Ostrava 
na třech soutěžních stanovištích přesně na Den dětí, 
tedy 1. června. Soutěžní stanoviště budou otevřena 
všem dětem, které přijdou oslavit svůj den. Za správné 
odpovědi budou připraveny drobné odměny od společ-
nosti EKO-KOM.

V systému EKO-KOM jsou v současnosti zapojeny 
téměř všechny obce a města Středočeského kraje – cel-
kem 1138. Na třídění odpadů se tak má možnost podí-
let 99,9 procenta obyvatel kraje. n

n a p s a l i  o  n á s

http://www.tridime.info/tidime-papir/115-2015-06-09-04-16-34


 tříDěním a rEcyklací obalových oDpaDů 

sE poDařilo v rocE 2014 sníŽit proDukci 

sklEníkových plynů o zhruba 1 milion tun  

co2 Ekv. a uspořit tolik EnErgiE, kolik 

v průměru za rok spotřEbuJí všEchny 

Domácnosti JEDnoho kraJE v čr.
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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.

Místo Datum a čas Informace

praha
17. září 2015, 9.00–13.00 
kapacita 50 osob

seminář se koná v salonku d,  
Holiday inn prague Congress Centre, 1. patro,  
na pankráci 15/1684, praha 4, (stanice metra C – vyšehrad)

plzeň
25. září 2015, 10.00–13.00 
kapacita 110 osob

seminář se koná v konferenčním sále priMavera Hall, 
priMavera Hotel & Congress centre, 
nepomucká 1058/128, plzeň

Brno
15. října 2015, 10.00–14.00 
kapacita 40 osob

seminář se koná v saloncích 1 + 2 
Holiday inn Brno, křížkovského 496/20, Brno

Hradec 
králové

30. října 2015, 10.00–13.00 
kapacita 70 osob

seminář se koná v jednacím sále kongresového centra aldis, 
eliščino nábřeží 375, Hradec králové

olomouc
5. listopadu, 2015, 13.00–16.00 
kapacita 72 osob

seminář se koná v saloncích plato + seneca 
Clarion Congress Hotel olomouc, jeremenkova 36, olomouc

ostrava
6. listopadu 2015, 9.00–12.00 
kapacita 80 osob

seminář se koná v kongresovém sále a1, 
seminární Centrum akademie, Hrušovská 16, ostrava

praha
25. listopadu 2015, 9.00–13.00 
kapacita 50 osob

seminář se koná v salonku d,  
Holiday inn prague Congress Centre, 1. patro,  
na pankráci 15/1684, praha 4, (stanice metra C – vyšehrad)

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. n

s E m i n á ř E
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ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU EKO-KOM

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

e-mail: info@ekokom.cz

EVIDENCE OBALŮ,  
VÝKAZY O PRODUKCI OBALŮ

tel: +420 729 848 430

e-mail: evidence@ekokom.cz

FAKTURACE, URGENCE PLATEB

tel: +420 729 848 450

e-mail: pohledavky@ekokom.cz

POŽADAVKY NA OBALY  
UVÁDĚNÉ NA TRH, ZNAČENÍ OBALŮ

tel: +420 729 848 460

e-mail: kolar@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
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