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výroční
shrnutí
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76% všech obalů

bylo recyklováno

97m

Taková je průměrná
vzdálenost k nejbližšímu
sběrnému místu
Ročně dostane díky třídění a recyklaci druhou šanci
zhruba 700 tisíc tun obalového odpadu. Takové množství
odpadu by naplnilo vlak dlouhý přes 2 800 kilometrů.
Tříděním a recyklací obalových odpadů se podařilo
v roce 2015 snížit produkci skleníkových plynů o více
než 1 milion tun CO2 ekv.. Uspořilo se tak tolik energie,
kolik v průměru za rok spotřebují všechny domácnosti
jednoho kraje v ČR.

42 kg

plastu, skla, papíru
a nápojových kartonů
v průměru ročně vytřídí
každý občan ČR

Díky třídění a recyklaci
obalových odpadů jsme za
rok 2015 společně zachránili

25 km přírody
2

272 000

kontejnerů na třídění
odpadů rozmístěných
po celé ČR. Srovnané
za sebou by vytvořily
souvislou řadu z Ostravy
do Prahy.

8,35 mil. tun
obalového odpadu se vytřídilo

280 km2

34 %

přírody bylo
zachráněno díky
třídění a recyklaci

takový podíl obyvatel
ČR rozšířil řady
poctivých třídičů

za

150 m

o takovou vzdálenost
se v průměru přiblížily
barevné kontejnery
k českým
domácnostem

let

Ze 45 % na

76 %

o tolik vzrostla
míra recyklace
obalů.

Díky spolupráci
průmyslu, obcí
a měst v systému
EKO-KOM se za
uplynulých 15 let
zrecyklovalo přes
8 000 000 tun
obalových odpadů.
Takové množství
představuje stejný
objem, jako má
památná hora Říp.

Historie společnosti
a systému sběru
tříděného odpadu
Společnost EKO-KOM, a.s. vznikla
v roce 1997 s úkolem vytvořit systém
sběru obalových odpadů v ČR a zahájit
pilotní projekty za účelem ověření
různých způsobů tříděného sběru
odpadů. Systém v té době financovalo
pouhých dvanáct firem, a to na základě
Dobrovolné dohody uzavřené mezi
obalovým průmyslem a Ministerstvem
životního prostředí ČR. Do roku
2002 zavedla společnost EKO-KOM
ve spolupráci s obcemi tříděný sběr
obalového odpadu už na 75 % území ČR
a na provoz a rozvoj sběrné sítě tehdy
finančně přispívalo už 500 podniků, které
vyráběly polovinu české produkce obalů.

EKO-KOM dnes
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM v současnosti
zajišťuje provoz systému zpětného odběru, recyklace
a využití obalového odpadu prakticky v celé ČR. Aktuálně
je do systému zapojeno 20 382 průmyslových podniků
a 6 085 obcí. Smluvními partnery společnosti jsou také
odpadové firmy, dotřiďovací linky a recyklační zařízení.
Zapojení výrobci baleného zboží finančně přispívají pevně
stanovenými poplatky, jejichž výše se odvíjí od množství
vyprodukovaných obalů. Z těchto peněz pak AOS hradí náklady
související s provozem sběrné sítě nádob na tříděný odpad
v obcích, dotříděním a finální recyklací obalových odpadů.
Hlavní výdajovou položku tvoří platby městům a obcím
ve formě čtvrtletních odměn, které se odvíjejí podle množství
vytříděných obalových odpadů na jejich území. Na rozdíl
od některých jiných evropských zemí dostávají v ČR zapojené
obce zaplaceno za veškerý vytříděný obalový odpad, a to
po celý rok bez jakéhokoli omezení.

Činnosti AOS EKO-KOM

Pro efektivní fungování systému zajišťuje EKO-KOM širokou
škálu činností:
• Správa tisíců smluvních vztahů, prakticky se všemi
obcemi v ČR, ale také se stovkami odpadových firem
a zařízeními na úpravu a recyklaci odpadů. S tím je spojeno
nezanedbatelné množství procesů ve výkaznictví i v nutné
kontrole.

• Prostřednictvím svých osvětových a vzdělávacích činností
musí společnost přesvědčit spotřebitele k aktivní účasti
na třídění.
• Kromě zpětného odběru odpadů v obcích se EKO-KOM
zabývá také zajištěním využití komerčních obalových
odpadů, pocházejících například z obchodů, 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 zpracovatelů.
• EKO-KOM poskytuje v rámci svých činností klientům také
bezplatné konzultace v oblasti právních předpisů, prevence
vzniku obalového odpadu a v oblasti značení obalů. Tyto
konzultace a semináře realizujeme pravidelně ve všech
krajských městech.
• Ve spolupráci s klienty AOS realizuje vzdělávání jejich
zaměstnanců v oblasti třídění a recyklace obalových odpadů
v rámci projektu Zodpovědná firma.
• Společnost ve spolupráci s kraji a obcemi realizuje 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. Výsledky analýz používáme při stanovování podílu
obalové složky. Provádíme také řadu ověřovacích studií,
kde zkoumáme způsoby sběru a možnosti využití obalových
odpadů, a to včetně hodnocení ekonomických parametrů.
Poznatky ze studií používáme k úpravě celého systému,
nastavení odměn pro obce včetně motivačních bonusových
složek při přípravě projektů na rozvoj systémů tříděného
sběru v konkrétních lokalitách, lokálních nebo krajských
komunikačních kampaních.
• Součástí projektů je i technická podpora tříděného sběru
odpadů, především bezplatnou výpůjčkou sběrných nádob
obcím, vzdělávání zástupců samospráv a dalších složek
veřejné správy v oblasti nakládání s odpady,
soutěže obcí a informační kampaně.

Povinnosti
Autorizované
obalové společnosti
Činnost autorizované obalové
společnosti (AOS) se musí řídit
přísnými podmínkami stanovenými
zákonem č. 477/2001 Sb., O obalech
a povinnostmi specifikovanými
v Autorizačním rozhodnutí vydaném
Ministerstvem životního prostředí ČR.

• 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 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.
• 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.
• AOS musí zachovávat mlčenlivost. Nesmí sdělovat
informace o produkci firem a podniků, 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).

• Musí mít zajištěnou dostatečně hustou síť sběrných míst
na třídění odpadů pro spotřebitele. Autorizační podmínky
dokonce předepisují maximální počet občanů, které v průměru
připadají na jedno sběrné místo.
• Každý rok musí zajistit 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 tato
data musí poskytnout Ministerstvu životního prostředí
v písemné a elektronické podobě.
• Kromě zajištění zpětného odběru obalů v obcích se AOS
musí zabývat 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 nakládají.
• Jednou z důležitých povinností AOS je zajistit dostatečně
vysokou a dlouhodobě 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 rámci svých dalších vzdělávacích činností EKO-KOM zdarma
pořádá semináře pro zástupce samospráv, pedagogy a klienty
společnosti.

Spolufinancování
tříděného sběru
v obcích
Systém EKO-KOM je postaven
na úzké spolupráci s obcemi, kterým
hradí náklady spojené se sběrem
obalových odpadů. Odměny se
vypočítávají na základě pravidelného
čtvrtletního hlášení o množství,
druzích a způsobech nakládání
s využitelnými složkami komunálních
odpadů, které obce AOS zasílají.
Výše odměn je pak závislá zejména
na množství vytříděných odpadů, roste
spolu s účinností systému sběru.
Odměna pomáhá snižovat náklady
spojené s provozem systému sběru
využitelných složek komunálních
odpadů.

Odměna obcí je tvořena několika složkami. Jedná se především
o odměnu za zajištění míst zpětného odběru, odměnu za obsluhu míst
zpětného odběru a odměnu za zajišťování využití odpadů z obalů. Tyto
odměny mohou být ještě navýšeny o bonusové složky, pokud obec
splní podmínky pro získání bonusu. Bonusy slouží k motivaci obcí
a k zefektivnění systému tříděného sběru využitelných komunálních
odpadů.
• EKO-KOM má motivační systém odměn pro obce – „čím více odpadů
vytřídí, tím víc peněz dostane“.
• Cílem EKO-KOMu je zajistit dostatečně hustou síť nádob na tříděný
sběr, aby byla dostupná a pohodlná pro všechny občany v ČR.
• AOS nabízí obcím bezplatné zapůjčení sběrných nádob, zároveň
realizuje projekty spojené s dlouhodobým rozvojem a obnovou
sběrné sítě. Pomáhá tak zajistit kvalitní a dostupnou síť barevných
kontejnerů.
• EKO-KOM pomáhá obcím zvýšit množství vytříděného odpadu
a zefektivnit náklady na odpadové hospodářství prostřednictvím
společných rozvojových a optimalizačních projektů.
• EKO-KOM nese hlavní odpovědnost za propagaci třídění obalových
odpadů a zajišťování osvěty mezi obyvateli. Zároveň pomáhá obcím
a městům s komplexní osvětou v oblasti správného a odpovědného
nakládání s odpady.
• EKO-KOM se také podílí na výzkumné činnosti v oblasti možnosti
sběru a dalšího využití jednotlivých druhů tříděných odpadů. Výstupy
z projektů slouží k úpravě celého systému, a také jako podklad
pro společné projekty s obcemi na optimalizaci jejich odpadového
hospodářství.
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85%

Struktura
nákladů 2015

Pravidelné kontroly
systému EKO-KOM
AOS EKO-KOM je ze zákona o obalech
neziskovou společností. Tato forma
zajišťuje, že poplatky, které platí klienti
zapojení do systému, jsou co nejnižší
a jsou efektivně využívány. Hospodaření
společnosti každoročně prochází řadou
kontrol a nezávislých auditů. Předně
na něj dohlížejí akcionáři, kterými se
dle zákona mohou stát výhradně firmy
uvádějící obaly na trh v ČR.

Kromě běžného finančního auditu prochází autorizovaná
obalová společnost jeho výrazně rozšířenou formou,
v rámci které jsou kontrolovány všechny obalové
i odpadové toky v plném rozsahu. Kontrolou prochází také
veškeré aktivity spojené s informováním spotřebitele
- tedy s osvětou, vzděláváním a reklamou. Výsledky
tohoto systémového auditu jsou každoročně předkládány
Ministerstvu životního prostředí. Ministerstvo přímo
dohlíží na činnost autorizované obalové společnosti, jak
z hlediska plnění předepsaných recyklačních cílů, tak
z hlediska plnění všech povinností daných autorizací.
Postupuje přitom podle zákona o státní kontrole a podle
zákona o obalech. Další státní institucí, která společnost
kontroluje, je finanční úřad dohlížející na způsob
nastavení cen, a to zejména s ohledem na to, zda nejsou
znevýhodňovány, či naopak zvýhodňovány, některé druhy
obalů. Pozornost společnosti věnuje i Úřad na ochranu
hospodářské soutěže, který sleduje zejména formulaci
a plnění smluvních podmínek, jež EKO-KOM uplatňuje vůči
klientům, ale také vůči svým dodavatelům.
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Celkem bylo v roce 2015 vytříděno a využito 730 662 tun
obalových odpadů a recyklováno tak bylo 76 % všech
obalů dodaných na trh klienty systému EKO-KOM.
Podařilo se dosáhnout 90 % recyklace papírových obalů,
75 % skleněných, 69 % plastových, 55 % kovových a 22 %
nápojových kartonů.
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Transparentní
a efektivní systém

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
Společnost EKO-KOM si zakládá
a za veřejně známých cenových podmínek. Lze si snadno ověřit,
kolik EKO-KOM platí za sběr či dotřídění jedné tuny konkrétního
na maximálně transparentním
obalového odpadu. Veškeré podmínky a smlouvy jsou veřejně
a efektivním fungování celého systému.
dostupné a pravidelně aktualizované na webových stránkách
AOS nakládá s finančními prostředky
společnosti www.ekokom.cz. Díky dlouhodobé kontinuální práci
se spotřebiteli v oblasti vzdělávání a osvěty se daří společnosti
od svých klientů a o jejich použití
EKO-KOM dosahovat úspor na nákladech systému. V případě
zúčastněné subjekty i veřejnost
zásadního úbytku třídičů by se totiž nákladová položka rapidně
zvýšila – a to především nutností investic do dlouhodobé
detailně informuje a pravidelně
a intenzivní komunikační kampaně s cílem přesvědčit obyvatele
zveřejňuje strukturu nákladů systému.
o důležitosti třídění a recyklace odpadů. Na zodpovědné
spotřebitelské chování je nutné působit i z hlediska kvality
třídění, protože míra znečištění odpadu přímo souvisí s náklady
45 kg/rok celého systému a stabilitou následného odbytu výstupní
42,3
suroviny. Podle výsledků Studie BIO Intelligence Service
40,5 k těm
zadané Evropskou komisí patří systém v České republice
39,7
38,9
39,1
40 kg/rok nejefektivnějším v Evropě.

35,8

Studie komplexně srovnala účinnost
a výkonnost evropských systémů
s vysokou mírou recyklace, a to včetně
nákladů na třídění a recyklaci obalů
vynakládaných v jednotlivých zemích EU.
Zatímco v ČR se na vytřídění a recyklaci
obalových odpadů v průměru vynaloží 5 EUR na obyvatele za rok, v sousedním
Německu je potřeba vynaložit prakticky 12 EUR a v Rakousku bezmála 19 EUR,
tedy prakticky čtyřnásobně více než v ČR.

Srovnání nákladů využití odpadů na obyvatele
ve vybraných zemích EU
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Osvěta a vzdělávání
Pouze dostatečné množství obyvatel
přesvědčených o smysluplnosti třídění
a recyklaci odpadů zajistí dlouhodobé
plnění recyklačních cílů. Proto k
informování spotřebitelů o prospěšnosti
uvědomělého nakládání s odpady
používáme všechny vhodné komunikační
kanály s cílem dosáhnout požadovaného
oslovení. Postupně posilujeme použití
online komunikačních nástrojů kvůli
zkvalitnění zásahu. Pro zajištění
dostatečné viditelnosti tématu v TV
a zesílení dopadu sdělení na cílovou
skupinu každoročně probíhá na
vybraných kanálech televizní kampaň.
Důležitou složkou komunikační online
kampaně zůstává projekt Samosebou.cz
a stále více sociální média.

Školní vzdělávací program
V rámci kampaně na podporu třídění odpadů společnost
EKO-KOM realizuje projekty zaměřené na edukaci
a motivaci dětí v oblasti třídění. V rámci svých autorizačních
povinností musí společnost zajistit oslovení, prostřednictvím
osobních sdělení o prospěšnosti třídění a recyklace odpadů,
minimálně 15 % školní populace. Ve skutečnosti AOS
v roce 2015 dosáhla oslovení 17 % ze všech žáků školních
zařízení. Jako první z řady projektů vznikl v roce 1997 školní
vzdělávací program pro školy Tonda Obal na cestách, který
za téměř dvacet let existence oslovil již přes 2 miliony dětí.
Jedná se o odborně lektorovaný projekt, který je primárně
určen pro první a druhý stupeň ZŠ. Během jedné vyučovací
hodiny se školáci učí třídit odpady a dozví se o jejich
dalším využití a recyklaci. Tento program je každoročně
realizován také v rozšířené podobě - o tematické hry při
akcích určených pro širokou veřejnost. Celkem v roce
2015 proběhlo v rámci programu „Tonda Obal“ bezmála
1 000 akcí, kterých se zúčastnilo a bylo osobně seznámeno
s tříděním a recyklací odpadů přes 186 tisíc dětí.

Další vzdělávací projekty
Nedílnou součástí osvětové a vzdělávací kampaně je
i putovní expozice Brána recyklace. Ta upozorňuje
na význam třídění odpadů a jeho dopad na každodenní život.
Stejně jako v předešlých letech, i v roce 2015 cestovala
napříč celou republikou a byla k dispozici obcím, které
měly zájem se na projektu podílet. Setkávala se s velkým
zájmem jak médií, tak návštěvníků, kterým zajímavým
způsobem zprostředkovala recyklované výrobky. Další
z důležitých expozic je pak výstava s názvem Od věku
sloužím člověku v Národním zemědělském muzeu, která
přibližuje návštěvníkům historii a vývoj obalů a jejich třídění
a recyklaci. Ve spolupráci s klienty realizujeme vzdělávání
jejich zaměstnanců v oblasti třídění a recyklace obalových
odpadů v rámci projektu Zodpovědná firma.
Odborná setkání se zástupci průmyslu i obcí
Pro klienty jsou v průběhu celého roku pořádány odborné
semináře, které se věnují plnění zákonných povinností

vztahujících se k obalům. A to jak na národní úrovni, tak
se snažíme upozornit i na možné budoucí změny v oblasti
obalů vyplývající z legislativy EU. Během loňského roku
se seminářů zúčastnilo celkem 932 klientů. Pro zástupce
samospráv obcí a veřejné správy jsou pořádána odborná
setkání nad tématy obecních systémů nakládání s odpady,
vývojem legislativy a nad očekávaným vývojem v budoucnu.
Jen za minulý rok se odborníci z AOS EKO-KOM potkali
s 4 300 zástupci měst a obcí na 68 seminářích.
Odborné konference
Stejně jako v minulých letech proběhla v březnu Konference
OBALY 2015 a připravila opět našim klientům žádanou
platformu pro získávání informací. Konference se věnuje
tématům jako jsou aktuality z Evropské unie a legislativní
změny a zkušenosti klientů AOS EKO-KOM. Konference se
každoročně účastní bezmála 200 klientů a jejich ohlasy byly
i tentokrát velmi pozitivní. Bylo znát, že se nám podařilo
vytvořit vhodnou platformu pro zástupce firem, kde se nejen
dozví praktické aktuální informace z oblasti obalového
průmyslu, ale i místo pro vzájemnou výměnu zkušeností.
Konference ODPADY A OBCE je každoroční akcí, na které
se setkávají zástupci obcí, měst, podniků a odpadářských
organizací a kde si vzájemně všichni vyměňují zkušenosti
a aktuální informace z oblasti odpadového hospodářství.
V roce 2015 proběhl již 16. ročník konference, tradičně
v červnu, v Hradci Králové. Mimo jiná témata se diskovalo

nad vývojem zákonné úpravy v oblasti legislativy v OH,
o spolupráci mezi obcemi, o ekonomice odpadového
hospodářství, či o způsobech motivace obyvatel v systému
nakládání s komunálními odpady. V rámci konference
probíhá již tradičně slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
O křišťálovou popelnici. V prestižním celostátním klání
jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledků v oblasti
nakládání s komunálními odpady. V roce 2015 se stalo
vítězem 11. ročníku, a k tomu i držitelem putovní Křišťálové
popelnice, město Dvůr Králové nad Labem.
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