V Praze dne 15.4.2015

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
přejeme Vám dobrý den. Chtěli bychom Vás objektivně informovat v souvislosti s řadou zpráv, které ve vztahu
k nám šíří společnost Interseroh Czech (žadatel o autorizaci podle zákona o obalech).
Interseroh Czech a.s. na svých stránkách www.bezmonopolu.cz a v dalších médiích realizuje kampaň, která má
zřejmě za cíl ovlivnit ministra životního prostředí při jeho rozhodování o rozkladu, kterým se tato společnost
snaží zvrátit pro ni negativní správní rozhodnutí ministerstva. Při tom bohužel šíří řadu zavádějících tvrzení
týkajících se naší společnosti EKO-KOM, a.s., a také naší spolupráce s obcemi a městy.
V žádném případě nám nepřísluší nijak komentovat probíhající správní řízení vedené MŽP se společností
Interseroh Czech. Nicméně musíme se zásadně ohradit proti tvrzení, že rozhodnutí, kterým MŽP odmítlo udělit
autorizaci, citujeme z www.bezmonopolu.cz: „vypadá, jako by vyšlo z dílny současné AOS EKO-KOM.“ Toto
obvinění nás donutilo rozhodnutí MŽP zveřejnit a dát Vám tak možnost udělat si vlastní názor, zda se obsah
rozhodnutí opírá o ustanovení zákona, či zda skutečně „pochází z dílny“ naší společnosti. Rozhodnutí MŽP je
dle zákona o právu na informace o životním prostředí č. 123/98 Sb. veřejným dokumentem a je Vám k dispozici
na www.ekokom.cz spolu s naší tiskovou zprávou.
Na stránkách Interseroh Czech se dále objevila přímá výzva adresovaná i zástupcům obcí a měst: „Více než 350
milionů korun! Právě takový je rozdíl mezi tím, co EKO-KOM vybere na poplatcích od povinných osob (1,62
miliardy Kč v roce 2013), a tím, co do systému zpětného odběru podle svých údajů následně vloží jako odměny
obcím a dalším subjektům (1,26 miliardy). Ptejte se, kde končí tyto stovky milionů?!“
Interseroh Czech, jako společnost, která je seznámena s podmínkami činnosti autorizované obalové společnosti,
si je jistě vědoma, jaké činnosti je nutné hradit, aby byly splněny všechny podmínky stanovené v autorizaci,
zejména pak samotné financování tříděného sběru a recyklace obalových odpadů. Je však Vaším právem dostat
odpověď na výše uvedenou otázku. Proto tedy stručně a srozumitelně.
Náklady na sběr, svoz a recyklaci obalových odpadů tvoří 85% všech našich nákladů. Více než 70 % nákladů tvoří
zejména platby obcím (zajištění sběrné sítě, její obsluha, předání odpadů k dalšímu zpracování) a částečně
svozovým firmám (sběr a využití komerčních obalových odpadů). K podpoře tříděného sběru odpadů v obcích
patří technická podpora sběru v podobě bezplatné výpůjčky sběrných nádob apod. Dalších cca 8 % tvoří náklady
na podporu třídiček, které z tříděných komunálních odpadů vyrábějí druhotné suroviny. Podporována je také
recyklace a konečné zpracování některých komodit odpadů (7 % nákladů).
Zbývajících 15% nákladů se skládá z následujících tří hlavních položek.
- Propagace třídění odpadu, výchovné akce pro širokou veřejnost včetně dětí, vzdělávání zástupců veřejné
správy (obce, kraje, státní správa), v povinném rozsahu dle zákona reprezentuje 5% nákladů
- Evidence odpadů od sběru po využití, evidence obalů uváděných na trh a ministerstvem požadovaných
několik set auditů těchto evidencí ročně představuje 6% nákladů.
- Zbylá 4 % nákladů se dělí na 2% vlastní administrativy a 2% povinného odvodu ve prospěch SFŽP.
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V příloze mailu naleznete přehledný graf rozdělení nákladů, který ukazuje nejen, kam jde oněch
zmiňovaných 350 milionů, ale i kam jdou všechny ostatní peníze, s nimiž EKO-KOM nakládá.
Pokud naše společnost zaznamená přebytek, pak ten je použit na doplnění rezervního fondu, který meziročně
roste tempem přibližně stejným, jako roste množství odpadu vytříděného v obcích, tedy o 2-3 %. V roce 2002,
kdy jsme žádali o autorizaci, naše vlastní kapitálové rezervy odpovídaly asi 25 % ročních nákladů, dnes, po
zkušenosti z finanční krize, udržujeme rezervy vyšší, tedy okolo 35 %. Rezervní fond lze použít pouze na pokrytí
nákladů s tříděným sběrem a recyklací obalových odpadů.
Jsme velice rádi, že s námi spolupracuje 6 089 obcí a měst z celé ČR, a i v tomto momentu se sluší městům a
obcím poděkovat. Zákon o obalech obce chrání před diskriminací tím, že musíme ze zákona uplatňovat
jednotné podmínky vůči všem obcím a městům. Musíme všechny posuzovat stejně a nemůžeme nastavovat
rozdílná pravidla hry pro jednotlivé obce, porušili bychom podmínky naší autorizace.
Od začátku roku 2014 předkládáme obcím nový typ smlouvy, který zohledňuje vývoj celého systému nakládání
s komunálními a obalovými odpady a nastavuje jednoznačně definovaná pravidla spolupráce s obcemi. Nový
typ smlouvy již akceptovalo více než 99 % všech obcí zapojených v systému EKO-KOM. Nová smlouva upřesňuje
kontrolu odpadových toků, což si vyžádalo ministerstvo životního prostředí při posledním prodloužení naší
autorizace. Ve struktuře smluvní odměny smlouva přesněji reflektuje skutečné náklady obce a navíc umožňuje
všem obcím bez problémů v budoucnu případně spolupracovat s více AOS.
Podle našeho posledního průzkumu, kterým si ověřujeme spokojenost obcí se spoluprací s námi, spokojenost
vyjádřilo přes 97 % všech obcí. Přesto je možné, že právě Vy máte k něčemu výhrady či nějaké pochybnosti.
Pokud ano, neváhejte se obrátit na naše zaměstnance, ať již s návrhy na změny, nebo s otázkami, jejichž
zodpovězení se do rozsahu tohoto dopisu nevešlo.
Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a věříme, že jsme rozptýlili podstatnou část pochybností, které může
působit kampaň vedená společností Interseroh Czech v souvislosti s jejím správním řízením na MŽP.
S pozdravem

RNDr. Martina Vrbová, Ph.D.
Ředitelka oddělení využití odpadů
EKO-KOM, a.s.
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