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rok 2014 v číslech

Na skládky se ročně uloží o bezmála 700 tisíc tun 
obalového odpadu méně.
To je takové množství odpadu, které by naplnilo vlak dlouhý přes 2 000 km. 

253 000
Tolik barevných 

kontejnerů na tříděný 
odpad by vytvořilo 

souvislou řadu 
z Ostravy do Prahy

Díky třídění a recyklaci
obalových odpadů se za rok 

podařilo zachránit 

25,45 km2 
přírody.75%

všech obalů 
bylo recyklováno

99 metrů
Průměrná vzdálenost 

k nejbližšímu 
sběrnému hnízdu

40 kg
Tolik v průměru ročně 

vytřídí každý občan ČR 

plastu, skla, papíru 

a nápojových kartonů

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.



Před vznikem Autorizované obalové společnosti 
EKO-KOM byla uzavřena Dobrovolná dohoda mezi 
průmyslem a Ministerstvem životního prostředí, 
v rámci které systém 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 model, který by v České republice 
efektivně fungoval s ohledem na socioekonomické 
prostředí v ČR. Mezi roky 1999 a 2002 společnost 

EKO-KOM zavedla tříděný sběr obalových odpadů 
už ve třech čtvrtinách České republiky. V té době 
dobrovolně přispívalo na náklady rozvoje sběrné 
sítě přes pět set podniků, které však svou produkcí 
představovaly 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.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM 
(AOS) zajišťuje pro český průmysl, aktuálně 
reprezentovaný 21 000 výrobci a dovozci baleného 
zboží, zpětný odběr a využití obalového odpadu. 
To v praxi znamená:

>  mnoho tisíc smluvních vztahů s výrobními 
firmami a obchodníky, prakticky se všemi 
obcemi v ČR, ale také se stovkami odpadových 
firem a desítkami recyklačních zařízení. S tím 
je spojeno nezanedbatelné množství procesů 
ve výkaznictví i v nutné kontrole. Prostřednictvím 
svých osvětových a vzdělávacích činností, musí 
společnost přesvědčit spotřebitele ke spolupráci 
na třídění. 

>  kromě zpětného odběru odpadů v obcích 
se EKO-KOM zabývá také zajištěním sběru 
a využitím komerčních obalových odpadů, 
pocházejících např. z obchodní sítě, průmyslových 
podniků, administrativních budov apod. a to 
prostřednictvím odpadových firem, které 
s odpady přímo nakládají.

>  nedílnou součástí činnosti AOS je také hledání 
odbytových možností, podpora úpravců 
(dotřiďování odpadů na druhotné suroviny) 
a podpora domácích zpracovatelů.   

>  AOS poskytuje v rámci svých činností klientům 
bezplatné konzultace v oblasti prevence vzniku 
obalového odpadu a v oblasti značení obalů. 

>  EKO-KOM realizuje ve spolupráci s kraji a obcemi 
projekty zaměřené na optimalizaci a zefektivnění 
systémů nakládání s využitelnými složkami 
komunálních odpadů a zvýšení aktivní účasti 
obyvatel na třídění v konkrétních lokalitách. 

>  Nezbytnou součástí efektivního nastavení 
systému je provádění výzkumných a analytických 
činností. Jde především o pravidelné rozbory 
komunálních odpadů, které se provádí 
celoplošně v rámci ČR ve všech ročních 
obdobích. Analyzovány jsou tříděné složky 
komunálních odpadů a také směsné komunální 
odpady. Výsledky analýz používáme v řadě svých 
činností – např. při stanovování procent obalové 
složky a bonusových složek finančních odměn 
obcím, při přípravě projektů, lokálních nebo 
krajských komunikačních kampaní či při pracích 
na zefektivnění sběrných systémů. K výzkumným 
činnostem patří také studie zaměřené 
na nákladovost odpadového hospodářství 
a komplexní technické a organizační řešení 
nakládání s odpady.

>  součástí projektů je technická podpora tříděného 
sběru a recyklace obalových odpadů (např. 
zahušťování sběrové sítě nákupem nádob), 
vzdělávání zástupců samospráv v oblasti 
nakládání s odpady, soutěže obcí a informační 
kampaně.

Činnosti společnosti EKO-KOMKrátce z historie společnosti



75%
všech obalů 

dodaných na trh klienty 
systému EKO-KOM

bylo 
zrecyklováno

>  Pro splnění podmínek vyplývajících z autorizace 
musí AOS zajistit sdružené plnění jednotně pro 
všechny osoby tak, aby nebyl žádný typ obalu nebo 
druh materiálu znevýhodněn. 

>  AOS je také povinna uzavřít smlouvu s každou 
osobou, která o to požádá, a to pro všechny obaly 
uváděné na trh nebo do oběhu a zároveň nemá 
vůči AOS žádné nesplněné závazky. 

>  AOS musí zachovávat mlčenlivost. Nesmí sdělovat 
informace o produkci osob, které s ní uzavřely 
smlouvu, a za které vede souhrnnou evidenci 
obalů, třetím osobám, kromě příslušného 
správního úřadu (jinak hrozí pokuta až 50 mil. Kč).  

>  AOS musí uzavřít smlouvy s obcemi, které 
projevily zájem o uzavření smlouvy a o spolupráci, 
za obdobných podmínek, jako s ostatními obcemi, 
se kterými spolupracuje při zajišťování zpětného 
odběru a využití. 

>  Autorizační podmínky předepisují přesné 
parametry hustoty sběrné sítě, kterou musí AOS 
zajistit a která musí být k dispozici občanům 
na celém území státu. 

>  Musí každý rok zajistit minimální splnění 
požadovaných procent využití a recyklace dle 
zákona o obalech, a to pro jednotlivé druhy 
a materiály obalů. Zároveň vede a předkládá 
evidenci obalů, vyhodnocuje data za dané období 
od všech povinných osob, s nimiž má uzavřenou 
smlouvu o sdruženém plnění, a tyto data musí 
poskytnout Ministerstvu životního prostředí 

v písemné a elektronické podobě. 
>  Vede evidenci povinných osob, s nimiž 

má uzavřenou smlouvu. Společnost vede 
a vyhodnocuje evidenci množství obalů a způsobu 
nakládání s nimi za každé čtvrtletí. 

>  Prostřednictvím nezávislých auditorů je AOS 
povinna zajistit ověřování vedených evidencí 
vyprodukovaných obalů nebo naopak vytříděných 
obalových odpadů u smluvních partnerů a toto 
musí být schopna předložit dozorovým orgánům.

>  Jednou z důležitých povinností AOS je zajistit 
dostatečně vysokou a dlouhodobou stabilní 
účast obyvatel na třídění odpadů. Autorizace 
přímo stanovuje a konkrétně definuje požadavky 
na zajištění oslovení obyvatelstva. Každoročně 
musí AOS zajistit, aby bylo osloveno 90% cílové 
skupiny obyvatelstva starší patnácti let za pomoci 
vhodných komunikačních kanálů, a to i včetně 
použití televizních sdělení. V každém roce musí 
AOS také zajistit, aby výchovou ke správnému 
třídění prošlo nejméně 15% všech žáků škol. 

>  V rámci svých dalších vzdělávacích činností  
EKO-KOM zdarma pořádá semináře pro zástupce 
samospráv, pedagogy a klienty společnosti. 

Povinnosti Autorizované obalové společnosti

Činnost Autorizované obalové společnosti (AOS) se musí řídit přísnými podmínkami 
stanovenými zákonem č. 477/2001Sb., O obalech a povinnostmi specifikovanými v Autorizaci 
vydané Ministerstvem životního prostředí. 

Výsledky systému 
EKo-KoM 2014

Do systému 
EKO-KOM bylo ke konci 

roku 2014 zapojeno

6 073 obcí
a

20 277
klientů

Celkově tak bylo zajištěno využití pro 

690 047 tun obalových odpadů.



sběr odpadů z obalů v systému 
EKo-KoM v roce 2014
Díky jedné z nejkvalitnějších sběrných sítí, na jejímž vytvoření se svými investicemi významně podílela společnost 
EKO-KOM, mají obyvatelé ČR možnost třídit své odpady již do 253 000 barevných kontejnerů. Na jedno sběrné 
místo tak v průměru připadá jen 141 obyvatel, v jiných státech to bývají stovky, někde i tisíce.

Tím se také zkrátila průměrná docházková vzdálenost pod magickou hranici 100 metrů. Pro srovnání - v minulé 
dekádě bylo ambiciózním cílem přiblížit kontejnery na 200 metrů, dnes už můžeme říci, že jsou téměř na každém 
rohu, což se také projevilo na výsledcích třídění.

nárůst počtu kontejnerů na tříděný odpad

Dlouhodobou činností ve vzdělávání, osvětě a zkvalitňování sběrné kontejnerové sítě se nám podařilo dosáhnout 
stavu, kdy aktivně odpady třídí již 72% obyvatel. Počet netřídících lidí stále klesá, v minulém roce jejich počet klesl 
o 4%. 

Průměrné množství vytříděného odpadu na obyvatele za rok narostlo z 12kg v roce 2000 na více než 40kg 
v roce 2014 (58 kg včetně kovových odpadů). Padla tak další magická hranice, 40kg na obyvatele, a tedy přes 100kg 
vytříděného odpadu na domácnost.

Množství vytříděného odpadu na obyvatele

Vývoj výtěžnosti tříděného sběru papíru, plastů, skla a nápojových kartonů (kg/ob a rok)
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český průmysl finančně 
přispívá na provoz 
systému třídění 
a recyklace

Výrobci a dovozci baleného zboží pravidelně 
hradí dle množství vyprodukovaných obalů 
odměny za zajištění sdruženého plnění povinností 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů. V praxi 
to pro téměr 21 tisíc firem znamená, že za každé 
čtvrtletí zašlou výkaz o množství obalů uvedených 
na trh v ČR, a poté uhradí poplatek odpovídající 
jejich produkci. Celý tento systém je prováděn 
elektronicky, pro klienty funguje info-linka pro 
velmi žádané konzultace. Pro klienty jsou pořádány 
v celé České republice semináře, které se věnují 
plnění zákonných povinností vztahujících se 
k obalům. V rámci těchto seminářů se snažíme 
upozornit i na možné budoucí změny v oblasti 
obalů, vyplývající především z legislativy EU.

Klienti jsou každoročně podrobně informováni 
o výsledcích systému EKO-KOM. Po zveřejnění 
výsledků za uplynulý rok zasíláme následující tři 
dokumenty: Roční certifikáty „osvědčení o úspoře 
emisí“ (konkrétně vyčíslené přínosy každého klienta 
ke zlepšení životního prostředí: úsporu emisí 
CO2 ekv. a energie za rok 2014), „Zpráva o podílu 
na systému recyklace“ (celkové výsledky systému 
EKO-KOM za rok 2014 a opět konkrétně vyčíslený 
podíl každé společnosti) a „Zpráva o použití 
odměn uhrazených společností jednotlivých 
společností za sdružené plnění za sdružené 
plnění“ („vyúčtování“ jejich konkrétních poplatků 
do systému EKO-KOM). 

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. 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 vytříděných 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. Bonusy slouží k motivaci obcí a k zefektivnění systému 
tříděného sběru využitelných komunálních odpadů.

>  EKO-KOM má směrem k obcím nastavený motivační 
systém odměn, „čím víc vytřídíš, tím víc peněz 
dostaneš“. 

>  EKO-KOM má za cíl zajistit dostatečnou hustotu 
veřejně dostupných kontejnerů na tříděný sběr a to 
v takové míře, aby měli občané i veřejnost možnost 
třídit odpady pohodlně. EKO-KOM  realizuje projekty 
bezplatných výpůjček sběrných nádob obcím, 
a rovněž projekty spojené s dlouhodobým rozvojem 
a obnovou sběrné sítě. Tím napomáhá zajistit 
dostupnou a kvalitní síť barevných kontejnerů.

>  EKO-KOM pomáhá obcím při nastavení systému 
třídění tak, aby byl účinný a efektivní při nízkých 
jednotkových nákladech.

>  EKO-KOM pomáhá obcím zvýšit množství 
vytříděného odpadu a zefektivnění sběru 
prostřednictvím společných rozvojových 
a optimalizačních projektů.

>  EKO-KOM nese hlavní odpovědnost za propagaci 
třídění odpadu i její náklady a současně 
poskytuje komplexní osvětu v oblasti správného 
a odpovědného nakládání s odpady. 

>  EKO-KOM je unikátní a funkční formou spolupráce 
průmyslu a obcí při plnění povinností plynoucích 
z obalového i odpadového zákona.

 >  EKO-KOM se také podílí na výzkumné činnosti 
v oblasti možnosti dalšího využití jednotlivých druhů 
tříděných odpadů a provádí ověřovací projekty tak, 
aby obcím byly dostupné jejich výstupy.



noVé VýrobKy

Mechanismy fungování systému EKO-KOM jsou 
velmi jednoduché. Povinné osoby - výrobci a dovozci 
baleného zboží, které mají smlouvu se systémem 
EKO-KOM, vykazují čtvrtletně množství obalů, 
které uvedly na trh či do oběhu v ČR. Vykazována 
je hmotnost a druh obalového materiálu a dále 
dle typu: obaly určené pro spotřebitele či pro další 
komerční užití. Na základě výkazu je klientovi zaslána 
faktura za zajištění služby sdruženého plnění, která 
je vypočtena na základě jeho výkazu, kde hmotnost 

obalů je vynásobena příslušnou sazbou dle platného 
ceníku. Pro všechny klienty je jednotný ceník, 
stejně jako i shodné podmínky poskytování služby 
sdruženého plnění dle jednotných smluv. EKO-KOM 
z takto získaných prostředků financuje zajištění 
zpětného odběru obalů prostřednictvím jeho smluvních 
partnerů, kterými jsou zejména obce - původci odpadů. 
Finančně se podílí i na dotřídění odpadů a v případě 
potřeby i na zpracování, který ani po dotřídění 
nenachází uplatnění na trhu.

JAK funguJE systéM EKo-KoM?
Celý systém třídění a recyklace dlouhodobě 
udržujeme transparentní a efektivní. Společnost 
EKO-KOM efektivně nakládá s finančními prostředky 
od svých klientů, o jejich použití detailně informuje 
a pravidelně zveřejňuje strukturu nákladů systému. 

Z hlediska transparentnosti celého systému je 
významné to, že platby obcím a městům, 
ale i odpadovým firmám a úpravcům, probíhají 
na základě jednotných, veřejně známých smluv, 
a za veřejně známých cenových podmínek. 
Lze si snadno ověřit, kolik EKO-KOM platí za sběr 
či dotřídění tuny toho kterého obalového odpadu. 
Veškeré podmínky a smlouvy jsou zveřejněné 
a pravidelně aktualizované na webových stránkách 
www.ekokom.cz. 

Díky dlouhodobé práci s obyvateli v oblasti 
vzdělávání a komunikace se daří společnosti  
EKO-KOM dosahovat úspor na nákladech. Na 
spotřebitelské chování je nutné působit nejen 
tak, aby spotřebitelé systematicky třídili všechen 
recyklovatelný odpad, ale aby ho třídili také správně. 
Míra znečištění odpadu přímo souvisí s náklady 
celého systému a stabilitou odbytu výstupní suroviny. 

transparentní a efektivní systém

Úprava odpadů 
nezbytná pro jejich 

další zpracování

dotřiďoVAcí
linKy

Využití a recyklace 
odpadů

ZPrAcoVAtElé

Výrobci
bAlEného Zboží nEZisKoVý systéM

sPotřEbitElé

Vzdělávání obyvatel 
a propagace třídění 

a využití odpadů

Finanční tok Obalový tok

Zpětný odběr odpadů 
z obalů a zajištění 

sběrné sítě

obcE
Bez aktivní spolupráce českého průmyslu a obcí 
v systému EKO-KOM by stávající systém tříděného 
sběru v současném rozsahu nemohl fungovat 
fungovat a Česká republika by neplnila cíle 
recyklace a využití obalových odpadů ať už národní 
nebo evropské. Český průmysl finančně přispívá 
na systém tříděného sběru obalových odpadů, 
které se třídí v rámci obecních systémů, tedy 
prostřednictvím barevných kontejnerů 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 přesvědčen 
k tomu, aby použitý obal správně vytřídil. Na druhé 
straně je to spotřebitel, komu zákon dává právo 
na kvalitní a dostupnou sběrnou síť, a k tomu 
je spolupráce obcí a průmyslu prostřednictvím 
systému EKO-KOM směřována.

obce a český průmysl jsou klíčovými partnery 
celého systému



nejnižší náklady 
na recyklaci v Evropě
Díky efektivně fungujícímu systému třídění 
a recyklace obalových odpadů EKO-KOM, Česká 
republika dosahuje v rámci celkové recyklace 
obalů, tak v rámci finančních nákladů vynaložených 
na třídění a recyklaci na občana za rok, ve srovnání 
s evropskými státy, vynikajících výsledků. To 
potvrzuje Studie BIO Intelligence Service zadaná 
Evropskou komisí, která komplexně srovnává 
účinnost a výkonnost evropských systémů s vysokou 
mírou recyklace, včetně nákladů na třídění 
a recyklaci obalů vynakládaných v jednotlivých 
zemích EU. Ve studii publikované v roce 2014 autoři 
studie došli k závěru, že z hlediska celkových 

nákladů je český systém sběru a využití obalových 
odpadů nejefektivnější ze srovnávaných zemí. 
 
Aby byly obaly vytříděny a recyklovány, musíme 
v ČR vynaložit na každého obyvatele v průměru 
kolem 5 euro. V Německu jsou tyto náklady více 
než dvojnásobné, a to celých 12 euro. Nejvyšší 
náklady – 20 euro na obyvatele - vykázalo 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 evropských výsledků, které pravidelně 
zveřejňuje evropský statistický úřad Eurostat. 
V celkové míře recyklace a využití obalových odpadů 
se Česká republika dlouhodobě udržuje na předních 
příčkách mezi evropskými 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 hledají způsoby jak zkvalitnit a zvýšit účinnost 

systémů sběru a recyklace obalů v jednotlivých 
zemích.  

Systém EKO-KOM je také členem evropské asociace 
EXPRA (EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY 
ALLIANCE), jejímž primárním cílem je sdílení 
zkušeností v oblasti provozování systému tříděného 
sběru a recyklace obalových odpadů.



85 %
Přímé náklady sběru 
a recyklace

struktura nákladů
Klíčovým prvkem pro zajištění fungování systému 
třídění a recyklace obalových odpadů je tzv. 
Autorizovaná obalová společnost. Jako nový prvek 
ji zavedl Zákon o obalech v roce 2002. AOS EKO-
KOM musí každoročně splnit řadu povinností, které 
jí ukládá zákon a realizovat mnoho činností, které 
jsou pro splnění zákonných požadavků klíčové. 
Náklady na sběr, svoz, recyklaci obalových odpadů 
tvoří 85 % veškerých nákladů společnosti. V těchto 
nákladech dominují platby obcím za zajištění 
sběrné sítě, její obsluhu a předání odpadů 
k dalšímu zpracování spolu s platbami svozovým 
firmám za sběr a využití komerčních obalových 
odpadů, které tvoří 68 % všech nákladů. Dalších 8 % 
tvoří náklady na třídičky, které  občany vytříděné 
komunálních odpady dále roztřídí a upraví 
na recyklovatelné druhotné suroviny. Na recyklaci 
obtížně využitelných obalových odpadů bylo 
vynaloženo 6 % celkových ročních nákladů. Kolísání 
cen na trhu druhotných surovin vyžaduje také 

udržování finanční rezervy, která musí růst spolu 
s růstem množství vytříděného odpadu, v minulém 
roce šlo o 3 % celkových nákladů, což odpovídá 3% 
nárůstu recyklace.  

Zákon také ukládá autorizované 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 informování 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 společnost 
EKO-KOM na tyto komunikační aktivity okolo 4 % 
celkových nákladů.

Zbývající 4 % nákladů tvoří z poloviny vlastní 
administrativní náklady (2 %) a z poloviny povinné 
odvody státu (2 %), tedy platby ve prospěch Státního 
fondu životního prostředí (800 Kč ročně za každého 
výrobce, zapojeného do systému) a ostatní daně.

EKO-KOM představuje především dlouhodobou 
spolupráci českého průmyslu a obcí, která je 
v celém systému nakládání s odpady klíčovým 
prvkem. Neméně důležitými partnery jsou také 
úpravci, zajišťující 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 konečné recyklace. Část nákladů 
je spojená se zajištěním využití živnostenských 

a průmyslových obalových odpadů odpadovými 
firmami, náklady na rozvoj sběrné sítě kontejnerů 
pro obce a jejich údržbu. Řádově menší jsou náklady 
na informování a motivování spotřebitelů, které je 
nejen povinné ze zákona, ale především nezbytné 
pro udržení zájmu občanů o třídění a postupnému 
snižování počtu netřídících domácností, které je 
nutné pro splnění předpisů EU.

odvody státu 
(poplatky sfžP, daně) 
2 %

Zpětný odběr 
obalů a zajištění 

sběrné sítě
68 %

dotřídění 
odpadů
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Využití 
a recyklace 

odpadů 
6 %

tvorba rezervy 
3 %

Evidence odpadů 
a služby klientům 
3 %

Evidence odpadů 
a služby obcím 
4 %

Propagace třídění 
a využití odpadů 
4 %

Administrativa 
a řízení 
2 %



Za jeden rok proběhlo 73 odborných setkání, kterých se 
zúčastnilo 2190 zástupců měst a obcí.

Do projektu Zodpovědná firma pro klienty naší 
společnosti se zapojilo celkem 174 firem, z toho 73 je již 
certifikovaných.

Na různých veřejných akcích motivujeme lidi ke třídění 
odpadů.

Školním vzdělávacím programem Tonda Obal 
na cestách ročně projde přes 190 000 dětí.

Každoročně pořádáme celostátní motivační soutěž obcí 
O Křišťálovou popelnici.

Nezapomínáme ani na odborníky, kteří se vyjadřují 
k aktuálním odpadovým tématům v rámci naší 
konference Odpady a obce.

Ročně v parku Mirákulum projde naším školicím 
programem 20 000 dětí. 

Na naší výstavě v Národním zemědělském muzeu 
v Praze prošlo za rok 24 000 návštěvníků, z toho se 
lektorovaného programu zúčastnilo 1800 dětí.



V rámci kampaně na podporu třídění odpadů nabízí 
a realizuje společnost EKO-KOM projekty zaměřené 
na edukaci  a motivaci dětí  v oblasti třídění. V rámci 
svých autorizačních povinností musí společnost 
zajistit přímé osobní sdělení o prospěšností třídění 
a recyklace odpadů u minimálně 15% školní populace. 

Školní vzdělávací program
Spolupracujeme také s regionálními vzdělávacími 
odpadovými centry, nad kterými máme didaktický 
dohled z hlediska obsahu a poskytujeme jim naše 
praktické zkušenosti z oblasti třídění a recyklace 
odpadů.

Komunikační 
a vzdělávací 
kampaně
V průběhu roku 2014 byl k informování spotřebitelů 
o prospěšnosti uvědomělého nakládání s odpady 
využitý vhodný mix komunikačních kanálů a technik 
s cílem dosáhnout požadovaného oslovení. Oproti 
minulým rokům však byly kvůli zkvalitnění zásahu 
s úspěchem ve větší míře využity online komunikační 
nástroje. Pro zajištění dostatečné viditelnosti tématu 
v TV a zesílení dopadu sdělení na cílovou skupinu, 
proběhla na vybraných kanálech TV kampaň, dále 
se rozvíjel projekt  Samosebou.cz, který tématem 
recyklace oslovuje tisíce lidí přes hudbu a filmy. 
Efektivita je důležitá nejen pro celý provoz systému 
ale také v rámci komunikačních kampaní. EKO-KOM 
je držitelem několika prestižních cen Effie, které 
hodnotí efektivitu vynaložených peněz v porovnání 
s dosaženým oslovením. 

Jako první z  řady projektů vznikl už v roce 1997 
vzdělávací školní program pro školy Tonda Obal 
na cestách, který za téměř dvacet let existence 
oslovil již přes 2 miliony dětí. Tento program, kterým 
provází postavička Tondy Obala,  je určený primárně 
pro základní školy. Žáci se během jedné vyučovací 
hodiny učí třídit odpady a dozí se více o jejich dalším 

tonda obal
využití a recyklaci. Do škol tento 45 minutový výukový 
program, který vhodně doplňuje učivo s tématy 
ekologie a ochrany životního prostředí, přijíždí zdarma. 
Spoustu užitečných informací o třídění, včetně 
materiálů ke stažení, najdou zájemci na webových 
stránkách www.tonda-obal.cz. Každým rokem tímto 
programem projde přes 190 000 žáků.

Další vzdělávání v oblasti třídění a recyklace podporují 
projekty jako například putovní výstava Brána recyklace, 
výstava v Národním zemědělském muzeu, kde je 
expozice mapující historii a vývoj obalů, s názvem Od 
věku sloužím člověku. EKO-KOM se snaží tématem 
třídění odpadů oslovit co nejširší počet dětí přes 
další projekty jako Království železnic, kde je umístěn 

další vzdělávací projekty
jedinečný pohyblivý model recyklačního koloběhu. 
S tématem třídění se lze setkat také v zábavním parku 
Mirákulum. Kromě Stezky odpadu je tam pro všechny 
připraven speciální výstavní prostor v budově dílniček, 
ve kterém je možné si prohlédnout exponáty vyrobené 
recyklací. Ročně v parku Mirákulum ke třídění odpadů 
motivujeme 20 000 dětí.

V rámci svých dalších aktivit EKO-KOM podporuje 
třídění i na veřejných akcích.  Velmi úspěšný je projekt 
ČISTÝ FESTIVAL, díky kterému se celkem vytřídilo 
téměř 44 tun využitelných odpadů na 20 českých 
hudebních festivalech. Cílem projektu je umožnit 

outdoorové aktivity
separaci odpadu na hudebních akcích, motivovat 
jejich návštěvníky i pořadatele ke třídění odpadu 
a předat separovaný odpad k druhotnému využití v co 
nejkvalitnější podobě. Ročně aktivně na festivalech třídí 
plasty, papír a plechovky 95 000 návštěvníků.



Náš společný sen: 
Krajina bez skládek.
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