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Rozhovor 
s Ing. Lukášem 

Grolmusem
V TV  a na internetu se teď 
objevily nové spoty s téma-
tikou třídění. 

2 Třídění 
plastů

Plasty patří k novějším 
materiálům, jejich historie 
sahá do 19. století, kdy je 
původně využívala armáda.

6 Ohlédnutí 
za loňskými 

aktivitami AOS 
EKO-KOM 
v zapojených 
městech a obcích
V ČR se třídí odpady už více 
než 15 let. 
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Třídění papíru
 kolik vytříděného 2 odpadu lze  
skutečně zpracovat?
Až 90 % odpadu vytříděného  
do barevných kontejnerů se stává  
druhotnou surovinou určenou  
k dalšímu zpracování.

 příběh5 papíru 
Zajímavý pohled na třídění 
a recyklaci přímo očima 
jednotlivých materiálů  
nabízí naše nové videospoty.
 

 recyklus 8 tour
Řady osobností z showbyznysu, 
které se hlásí ke třídění a recyklaci 
odpadů a snaží se jít příkladem  
pro širokou veřejnost, rozšířil  
i zpěvák Tomáš Klus.
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E k o k o m u n i k a c e

Vážení klienti,

nastalý advent i příprava firemních 
budgetů upozorňují, že rok s šest-
kou na konci už míří do finále. Jsme 
tu tedy znovu s naším pravidelným 
zpravodajem. Toto vydání je pro 
mě ale jiné než dosud – na tomto 
místě zpravodaje se k Vám obra-
cím naposledy. Říká se, že změna 
je život, a proto od 1. prosince 
2016 odcházím po šesti letech 
z postu ředitele klientského oddě-
lení na pozici provozního ředitele, 
kde budu mít na starosti koordinaci 
činností nejen klientského oddě-
lení, ale i oddělení zabývajících se 
spoluprací s obcemi, zpracovateli, 
druhotnými surovinami. Rád bych 
Vám tedy poděkoval za dosavadní 
spolupráci a také představil svého 
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.

A co Vás čeká na následujících 
stránkách? V úvodním článku vy-
světlíme, jak je to s využitím třídě-
ného odpadu – kolik se ho ročně 
zrecykluje a co se děje se zbytkem. 
Kromě toho se dozvíte vše o recy-
klaci papíru, rozhodně si nenechte 
ujít ani unikátní video, které ma-
puje celou cestu vytříděného papí- 
rového odpadu. V několika krát-
kých příspěvcích jsme shrnuli i naše 
úspěšné komunikační aktivity.

S přáním klidného závěru roku 

Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení

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

Kolik vytříděného 
odpadu lze skutečně 
zpracovat?

V České republice třídí  
odpad už sedm Čechů  
z deseti. Roste tak i podíl 

vytříděných odpadů na celko- 
vém množství komunálního od-
padu. Loni každý obyvatel ČR  
vytřídil přes 42 kilogramů papíru, 
skla, plastů a nápojových karto- 
nů, s kovy to pak bylo dokonce  
54 kilogramů. A s každým rokem 
třídí lidé odpad stále kvalitněji. 
Od toho se pak odvíjí i procento 
reálně využitelného vytříděného 
odpadu – dnes je v tuzemsku  
recyklovatelná a dále využitelná  
již valná většina odpadů vytřídě-
ných do barevných kontejnerů. 

V celostátním průměru se z vy-
tříděných odpadů recykluje zhruba 
90 %. To znamená, že 90 % odpa- 
du, který vytřídily tuzemské  
domácnosti do barevných kontej-
nerů a který byl následně odve- 
zen k dotřídění na třídicí linky, se 
stává druhotnou surovinou urče-
nou k dalšímu zpracování. Zbý-
vajících 10 % sítem dotřiďovací 
linky neprojde a stává se takzva-

ným výmětem. Ten je pak vyu-
žit energeticky nebo odstraněn 
na skládku.

Tzv. výmět obsahuje materi-
ály, které nelze recyklovat, a také 
příměsi, které do barevných kon-
tejnerů nepatří. Jejich množství 
se v jednotlivých lokalitách liší – 
obecně se kvalita tříděného od-
padu odvíjí od zvoleného systému 
sběru v dané lokalitě a pečlivosti 
tamních obyvatel při třídění. n

Množství obalů uvedených na trh neustále roste. 
Výjimkou není ani tuzemský trh, na nějž loni firmy 
uvedly zhruba jeden milión obalů. Díky kvalitnímu 
systému třídění a recyklace, který má ČR k dispozici, 
se jich podařilo „podchytit“ více než ¾. Celkem  
tak bylo k třídění a recyklaci předáno 730 662 tun 
obalového odpadu.
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EdITORIAL

Vážení klienti,

 vykročili jsme vstříc novému roku 2017 

a je tu nové číslo našeho zpravodaje. 

A protože změna je život, rozhodli jsme 

se s novým rokem pozměnit tvář naší 

EKO-KOMunikace. Začneme hned edito-

rialem, kde vás postupně osloví vybraní 

kolegové z naší společnosti. Tentokrát 

mám tu čest z pozice šéfredaktorky 

EKO-KOMunikace a tiskové mluvčí 

společnosti já a štafetový kolík předám 

někomu ze svých kolegů. 

Teď už se pojďme podívat, co vše jsme 

pro Vás v prvním letošním vydání naše-

ho zpravodaje připravili. Nabídneme 

vám rozhovor s ředitelem oddělení 

komunikace, který přiblíží novou komu-

nikační kampaň společnosti EKO-KOM 

na podporu třídění a recyklace odpadu. 

V dalším článku se ohlédneme za aktivi-

tami, které jsme v uplynulém roce 2016 

realizovali pro obce a města zapojené 

do systému EKO-KOM. A nakonec 

nesmí chybět ani oblíbený seriál 

o recyklaci jednotlivých materiálů – ten-

tokrát se podíváme na plasty. 

S přáním úspěšného roku 2017, 

Lucie Müllerová,

tisková mluvčí EKO-KOM, a. s.

V TV a na  
internetu se 
teď objevily 
nové spoty  
s tematikou  
třídění. Jaká 
je hlavní 
myšlenka?

Hlavní myšlenkou je, jako ve všech 

našich aktivitách, připomenout 

třídění odpadů a poukázat na 

potřebu správného nakládání 

s nimi. V těchto spotech pracu-

jeme s nadsázkou a ukazujeme 

naprosto nesmyslné situace 

záměny různých profesí.  

Prostřednictvím toho jsme chtěli 

v lidech rozvinout myšlenku 

smysluplnosti, jak přímo zaznívá  

na konci spotů: „Život dává 

smysl, když je vše na svém 

místě.“ Tím pádem i třídění 

odpadů dává smysl tehdy, 

třídíme-li správně. 

EKO-KOM, a. s., je nezisková 
společnost. TV reklama není 
v současné době úplně levnou 
záležitostí, nebylo by tedy lepší 

peníze využít jinak?
Pro nás jako autorizovanou 

obalovou společnost je sta-

novena povinnost v autorizaci 

vydané MŽP: „Informace pro 

spotřebitele budou poskytovány 

takovým způsobem, který 

s použitím mechanismů public re-

lations zajistí informační účinek a 

oslovení alespoň 90 % populace 

nad 15 let věku.“ Jinými slovy – 

každoročně musíme oslovit více 

než 8,5 milionu spotřebitelů v ČR 

s cílem zdůraznit potřebu třídění 

odpadů a správného nakládání 

s odpady. K tomu využíváme 

všechny relevantní komunikační 

kanály, jako jsou tištěná média a 

TV prostor, v posledních letech 

stále důležitější online prostředí 

a nelze opomenout ani potenciál 

sociálních médií. Byť TV reklama 

není opravdu levnou záležitostí, 

má stále klíčový význam z hle-

diska zásahu. EKO-KOM právě 

s ohledem na finanční stránku 

plánuje načasování TV kampaně 

na tzv. low-season, kdy jsou 

ceny za prostor výrazně nižší. TV 

ROZHOVOR

Rozhovor s Ing. Lukášem 
Grolmusem, ředitelem 
oddělení komunikace 
AOS EKO-KOM, o nové 
komunikační kampani

www.ekokom.cz
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ROZHOVOR

kampaň je samozřejmě jen jedna 

z částí komplexní komunikační 

a osvětové kampaně, ale je  

nejviditelnější. Myšlenku obsaže-

nou ve spotech dále rozvíjíme  

v online prostředí, kde je středobo-

dem portál www.samosebou.cz.

Jak se tyto náklady promítají 
do výše poplatků, které platí 
do systému EKO-KOM zapo-
jené firmy? 

Absolutní většina finančních 

prostředků, které do systému 

platí formou poplatků zapojené 

firmy, je použita na zajištění 

sběrné sítě, dostupnosti kon-

tejnerů a jejich obsluhy, dále na 

dotřídění sebraného obalového 

odpadu a v neposlední řadě na 

zajištění recyklace tohoto odpadu 

a povinné audity a výkaznictví. 

Tyto náklady tvoří celých 85 %  

z celkových ročních nákladů 

společnosti. Naproti tomu na po-

vinné komunikační aktivity jdou 

zhruba 4 %. 

Jaké další projekty na podporu 
třídění odpadu máte pro le-
tošní rok v plánu?
V tomto směru chceme dále 

šířit osvětu třídění a recyklace 

také prostřednictvím autorských 

článků a odborných příspěvků ve 

vybraných periodikách. Kromě 

toho i letos budeme sázet na 

naše tradiční vzdělávací projek-

ty, jako jsou školní vzdělávací 

program Tonda Obal, semináře 

pro učitele, semináře pro obce 

a samozřejmě i semináře pro 

klienty. Prakticky denně pak ko-

munikujeme s širokou veřejností 

také prostřednictvím facebooku 

a e-mailů od spotřebitelů, kde 

odpovídáme na jejich dotazy 

týkající se správného třídění 

odpadu. Ve spolupráci s kraji pak 

chceme pokračovat i letos v mo-

tivačních regionálních soutěžích  

v třídění odpadů, které jsou určeny 

pro zapojená města a obce.

Jak se vyvíjí vaše komunikační 
aktivity v čase? Zkuste porovnat 
ty původní s těmi současnými.
Se vzdělávacím programem 

jsme začali hned v tentýž rok, 

kdy byl založen EKO-KOM, tedy 

v roce 1997. Na počátku jsme 

mohli propagovat třídění jen v 
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E k o k o m u n i k a c e

Vážení klienti,

nastalý advent i příprava firemních 
budgetů upozorňují, že rok s šest-
kou na konci už míří do finále. Jsme 
tu tedy znovu s naším pravidelným 
zpravodajem. Toto vydání je pro 
mě ale jiné než dosud – na tomto 
místě zpravodaje se k Vám obra-
cím naposledy. Říká se, že změna 
je život, a proto od 1. prosince 
2016 odcházím po šesti letech 
z postu ředitele klientského oddě-
lení na pozici provozního ředitele, 
kde budu mít na starosti koordinaci 
činností nejen klientského oddě-
lení, ale i oddělení zabývajících se 
spoluprací s obcemi, zpracovateli, 
druhotnými surovinami. Rád bych 
Vám tedy poděkoval za dosavadní 
spolupráci a také představil svého 
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.

A co Vás čeká na následujících 
stránkách? V úvodním článku vy-
světlíme, jak je to s využitím třídě-
ného odpadu – kolik se ho ročně 
zrecykluje a co se děje se zbytkem. 
Kromě toho se dozvíte vše o recy-
klaci papíru, rozhodně si nenechte 
ujít ani unikátní video, které ma-
puje celou cestu vytříděného papí- 
rového odpadu. V několika krát-
kých příspěvcích jsme shrnuli i naše 
úspěšné komunikační aktivity.

S přáním klidného závěru roku 

Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení
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Kolik vytříděného 
odpadu lze skutečně 
zpracovat?

V České republice třídí  
odpad už sedm Čechů  
z deseti. Roste tak i podíl 

vytříděných odpadů na celko- 
vém množství komunálního od-
padu. Loni každý obyvatel ČR  
vytřídil přes 42 kilogramů papíru, 
skla, plastů a nápojových karto- 
nů, s kovy to pak bylo dokonce  
54 kilogramů. A s každým rokem 
třídí lidé odpad stále kvalitněji. 
Od toho se pak odvíjí i procento 
reálně využitelného vytříděného 
odpadu – dnes je v tuzemsku  
recyklovatelná a dále využitelná  
již valná většina odpadů vytřídě-
ných do barevných kontejnerů. 

V celostátním průměru se z vy-
tříděných odpadů recykluje zhruba 
90 %. To znamená, že 90 % odpa- 
du, který vytřídily tuzemské  
domácnosti do barevných kontej-
nerů a který byl následně odve- 
zen k dotřídění na třídicí linky, se 
stává druhotnou surovinou urče-
nou k dalšímu zpracování. Zbý-
vajících 10 % sítem dotřiďovací 
linky neprojde a stává se takzva-

ným výmětem. Ten je pak vyu-
žit energeticky nebo odstraněn 
na skládku.

Tzv. výmět obsahuje materi-
ály, které nelze recyklovat, a také 
příměsi, které do barevných kon-
tejnerů nepatří. Jejich množství 
se v jednotlivých lokalitách liší – 
obecně se kvalita tříděného od-
padu odvíjí od zvoleného systému 
sběru v dané lokalitě a pečlivosti 
tamních obyvatel při třídění. n

Množství obalů uvedených na trh neustále roste. 
Výjimkou není ani tuzemský trh, na nějž loni firmy 
uvedly zhruba jeden milión obalů. Díky kvalitnímu 
systému třídění a recyklace, který má ČR k dispozici, 
se jich podařilo „podchytit“ více než ¾. Celkem  
tak bylo k třídění a recyklaci předáno 730 662 tun 
obalového odpadu.
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Třídění PLASTů

ak už to bývá, filmařina je 

skutečný kumšt, takže 

v celém týmu musí panovat 

naprostá profesionalita. Ideální 

je takový záběr, který se podaří 

natočit na „první dobrou“, a jede 

se dál. Jenže když je jedním 

z herců zvíře, pak to bývá 

složitější – jako tomu bylo při 

natáčení TV spotu „Skandál 

v nóbl restauraci“. V něm si 

vyměnili profese číšník a krmič 

zvířat v zoo. A objektivně musíme 

dodat, že číšníkovi jeho novou 

roli nikdo nezáviděl – místo nóbl 

hostů tentokrát servíroval menu 

poněkud zmlsanému lachtanovi, 

který si odmítal pošmáknout 

na vybrané specialitě z luxusní 

restaurace. Číšníkovi i celému 

štábu dával celou dobu svým 

chování jasně najevo, že jsou 

pod jeho úroveň, a odmítal 

s nimi ztrácet čas… Číšník jako 

by od samého začátku tušil, že 

tenhle „zvířecí host“ je pěkné 

kvítko – přistupoval k němu 

s obrovským respektem. A to 

v době natáčení ani nevěděl, že 

právě toto „roztomilé zvířátko“ 

má na svědomí invalidní důchod 

původního krmiče. 

Smeknout musíme i před 

výkony letušek jezdících s „kuka 

vozem“, popelářů na palubě le-

tadla a statečných komparzistů, 

kteří se nechali popeláři ob-

sloužit. Ochutnávku ze zákulisí 

můžete zhlédnout zde: 

Jak vznikaly nové TV 
spoty?
Natáčení nových TV spotů, které EKO-KOM používá 
při komunikaci s veřejností, proběhlo na konci 
loňského roku. Natáčelo se ve dne, v noci, v různých 
lokacích – a díky stoprocentnímu nasazení celého 
štábu stačilo na realizaci zmíněných dvou TV spotů 
a devíti navazujících příběhů pro on-line prostředí 
pouhých pět dní.

J

www.ekokom.cz

https://vimeo.com/198856018; 

https://youtu.be/2zDMHbhOmPU
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Třídění PLASTů

ro třídění plastů jsou 

v ČR určeny žluté kon-

tejnery nebo pytle na 

separovaný odpad. Každá 

tuzemská domácnost do nich 

pak ročně odloží bezmála 27 

kilogramů plastových odpadů. 

Seznam druhů, které lze takto 

třídit, je poměrně rozsáhlý – od 

svačinových sáčků, igelitek a 

PET lahví až po plastové hračky. 

Co vše do žlutého kontejne-

ru patří, nám napoví návodná 

samolepka, vylepená na každém 

kontejneru. 

U PET lahví nebo kelímků by-

chom měli před vhozením do 

kontejneru minimalizovat jejich  

objem sešlápnutím nebo 

zmáčknutím. Do tříděného 

plastu rozhodně nepatří mastné 

nebo jinak znečištěné obaly ani 

celofán. 

Takto vytříděný plast putuje 

svozovým vozem na dotřiďovací 

linku, kde se ručně dotřídí. Den-

ně tudy projde více než 385 tun 

plastu. Pracovníci ho na třídicím 

páse rozdělí podle druhů na 

základní skupiny a vyberou z něj 

případné nečistoty. PET lahve se 

pak ještě rozdělují podle barev. 

Takto roztříděné plasty se slisují 

do balíků a odvážejí k dalšímu 

zpracování. U zpracovatelů se 

Třídění plastů
Plasty patří k novějším materiálům, jejich historie 
sahá do 19. století, kdy je původně využívala armá-
da. V polovině 20. století se pak prosadily i v dalších 
průmyslových oborech a začaly postupně vytlačovat 
přírodní konkurenci. Dnes se plasty uplatňují téměř ve 
všech oblastech lidské činnosti – v mnoha ohledech je 
už tento materiál jen stěží nahraditelný a jeho spotře-
ba neustále roste. Používá se například při výrobě 
různých druhů obalů – fólií, sáčků, PET lahví, kelímků, 
misek, přepravek, sudů, kanystrů aj. Velkou výhodou 
plastů je jejich pružnost, chemická odolnost, možnost 
nastavení propustnosti. 

P

www.ekokom.cz
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o omezení lehkých „igelitek“ musí evropa 
rozhodnout do konce listopadu!

Zajímavý pohled na třídění 
a recyklaci přímo „očima“ 
jednotlivých materiálů nabí- 

zejí naše nové videospoty, umís-
těné na stránkách Samosebou.cz. 

 Pojďme se podívat na jakousi 
reinkarnaci vytříděného papíru, kon-
krétně přečteného časopisu. Mohl 
skončit odhozený někde na chod-
níku nebo ve směsném odpadu, ale 
dívka, která jej dočetla, mu dala  
druhou šanci – vytřídila ho do mod-
rého kontejneru. 

A právě tady začíná nový pří-
běh papíru. Z modrého kontejneru 
vytříděný papír dopraví svozové 
auto na třídicí linku, kde jej nejprve 
dotřídí, slisují do balíků a odešlou 
k dalšímu zpracování do papíren. 
Tam tuto druhotnou surovinu roz-
vlákní, upraví a znovu využijí na vý-
robu papíru a dalších výrobků, dej- 
me tomu krepového papíru. Kreativ- 
ci z něj pak vykouzlí třeba papírovou 
růži, která možná právě Vám udělá
na pouti takovou radost! n

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

l E g i s l a t i v n í  o k é n k o

příběh papíru  

Do konce listopadu 2016 musí evropské státy přijmout opatření vedoucí ke snížení spotřeby tzv. lehkých 
plastových tašek – nařizuje jim to evropské právo. Česká vláda novelu zákona o obalech, která tuto po-
vinnost do národní legislativy implementuje, schválila již v červnu, teď se jí zabývá Senát. 

ČR zvolila, stejně jako například Velká Británie, variantu, která od ledna 2018 zakáže obchodníkům rozdávat 
lehké plastové tašky zdarma. Pouze sáčkům na pečivo byla udělena výjimka! Do tuzemských obchodů ale tato 
novela příliš velkou změnu nepřinese. Většina obchodních řetězců totiž lehké igelitové tašky svým zákazníkům 
už stejně nerozdává, ale prodává – minimálně za 1 Kč. n

Video najdete na webové stránce 

http://www.samosebou.cz/video/
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E k o k o m u n i k a c e

Vážení klienti,

nastalý advent i příprava firemních 
budgetů upozorňují, že rok s šest-
kou na konci už míří do finále. Jsme 
tu tedy znovu s naším pravidelným 
zpravodajem. Toto vydání je pro 
mě ale jiné než dosud – na tomto 
místě zpravodaje se k Vám obra-
cím naposledy. Říká se, že změna 
je život, a proto od 1. prosince 
2016 odcházím po šesti letech 
z postu ředitele klientského oddě-
lení na pozici provozního ředitele, 
kde budu mít na starosti koordinaci 
činností nejen klientského oddě-
lení, ale i oddělení zabývajících se 
spoluprací s obcemi, zpracovateli, 
druhotnými surovinami. Rád bych 
Vám tedy poděkoval za dosavadní 
spolupráci a také představil svého 
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.

A co Vás čeká na následujících 
stránkách? V úvodním článku vy-
světlíme, jak je to s využitím třídě-
ného odpadu – kolik se ho ročně 
zrecykluje a co se děje se zbytkem. 
Kromě toho se dozvíte vše o recy-
klaci papíru, rozhodně si nenechte 
ujít ani unikátní video, které ma-
puje celou cestu vytříděného papí- 
rového odpadu. V několika krát-
kých příspěvcích jsme shrnuli i naše 
úspěšné komunikační aktivity.

S přáním klidného závěru roku 

Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení

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

Kolik vytříděného 
odpadu lze skutečně 
zpracovat?

V České republice třídí  
odpad už sedm Čechů  
z deseti. Roste tak i podíl 

vytříděných odpadů na celko- 
vém množství komunálního od-
padu. Loni každý obyvatel ČR  
vytřídil přes 42 kilogramů papíru, 
skla, plastů a nápojových karto- 
nů, s kovy to pak bylo dokonce  
54 kilogramů. A s každým rokem 
třídí lidé odpad stále kvalitněji. 
Od toho se pak odvíjí i procento 
reálně využitelného vytříděného 
odpadu – dnes je v tuzemsku  
recyklovatelná a dále využitelná  
již valná většina odpadů vytřídě-
ných do barevných kontejnerů. 

V celostátním průměru se z vy-
tříděných odpadů recykluje zhruba 
90 %. To znamená, že 90 % odpa- 
du, který vytřídily tuzemské  
domácnosti do barevných kontej-
nerů a který byl následně odve- 
zen k dotřídění na třídicí linky, se 
stává druhotnou surovinou urče-
nou k dalšímu zpracování. Zbý-
vajících 10 % sítem dotřiďovací 
linky neprojde a stává se takzva-

ným výmětem. Ten je pak vyu-
žit energeticky nebo odstraněn 
na skládku.

Tzv. výmět obsahuje materi-
ály, které nelze recyklovat, a také 
příměsi, které do barevných kon-
tejnerů nepatří. Jejich množství 
se v jednotlivých lokalitách liší – 
obecně se kvalita tříděného od-
padu odvíjí od zvoleného systému 
sběru v dané lokalitě a pečlivosti 
tamních obyvatel při třídění. n

Množství obalů uvedených na trh neustále roste. 
Výjimkou není ani tuzemský trh, na nějž loni firmy 
uvedly zhruba jeden milión obalů. Díky kvalitnímu 
systému třídění a recyklace, který má ČR k dispozici, 
se jich podařilo „podchytit“ více než ¾. Celkem  
tak bylo k třídění a recyklaci předáno 730 662 tun 
obalového odpadu.
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ajímavý pohled na 

třídění a recyklaci 

přímo očima jednot-

livých materiálů nabízí naše 

nové videospoty, umístěné na 

stránkách Samosebou. Pojďme 

se tedy podívat na druhou 

šanci PET lahví a dalších 

vytříděných plastů, které 

mohly skončit pohozené někde 

v přírodě nebo ve směsném 

odpadu. Mladík však nelenil a  

vytřídil je do žlutého kontejne-

ru. A právě tady začíná nový 

příběh plastu. 

Ze žlutého kontejneru vytří-

děné plasty dopraví svozové 

auto na třídicí linku, kde je nej-

prve dotřídí, slisují do balíků a 

odešlou k dalšímu zpracování. 

Tentokrát se zaměříme na tzv.  

PET flakes, které se taví na 

umělé vlákno. To v tomto 

případě použil výrobce jako 

výplň do spacáku. A právě 

takový spacák pak třídícímu 

mladíkovi pomůže v nouzi!

e k o k o m u n i k a c e
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o omezení lehkých „igelitek“ musí evropa 
rozhodnout do konce listopadu!

Zajímavý pohled na třídění 
a recyklaci přímo „očima“ 
jednotlivých materiálů nabí- 

zejí naše nové videospoty, umís-
těné na stránkách Samosebou.cz. 

 Pojďme se podívat na jakousi 
reinkarnaci vytříděného papíru, kon-
krétně přečteného časopisu. Mohl 
skončit odhozený někde na chod-
níku nebo ve směsném odpadu, ale 
dívka, která jej dočetla, mu dala  
druhou šanci – vytřídila ho do mod-
rého kontejneru. 

A právě tady začíná nový pří-
běh papíru. Z modrého kontejneru 
vytříděný papír dopraví svozové 
auto na třídicí linku, kde jej nejprve 
dotřídí, slisují do balíků a odešlou 
k dalšímu zpracování do papíren. 
Tam tuto druhotnou surovinu roz-
vlákní, upraví a znovu využijí na vý-
robu papíru a dalších výrobků, dej- 
me tomu krepového papíru. Kreativ- 
ci z něj pak vykouzlí třeba papírovou 
růži, která možná právě Vám udělá
na pouti takovou radost! n

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

l E g i s l a t i v n í  o k é n k o

příběh papíru  

Do konce listopadu 2016 musí evropské státy přijmout opatření vedoucí ke snížení spotřeby tzv. lehkých 
plastových tašek – nařizuje jim to evropské právo. Česká vláda novelu zákona o obalech, která tuto po-
vinnost do národní legislativy implementuje, schválila již v červnu, teď se jí zabývá Senát. 

ČR zvolila, stejně jako například Velká Británie, variantu, která od ledna 2018 zakáže obchodníkům rozdávat 
lehké plastové tašky zdarma. Pouze sáčkům na pečivo byla udělena výjimka! Do tuzemských obchodů ale tato 
novela příliš velkou změnu nepřinese. Většina obchodních řetězců totiž lehké igelitové tašky svým zákazníkům 
už stejně nerozdává, ale prodává – minimálně za 1 Kč. n

Video najdete na webové stránce 

http://www.samosebou.cz/video/
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novela příliš velkou změnu nepřinese. Většina obchodních řetězců totiž lehké igelitové tašky svým zákazníkům 
už stejně nerozdává, ale prodává – minimálně za 1 Kč. n

Video najdete na webové stránce 

http://www.samosebou.cz/video/
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o omezení lehkých „igelitek“ musí evropa 
rozhodnout do konce listopadu!

Zajímavý pohled na třídění 
a recyklaci přímo „očima“ 
jednotlivých materiálů nabí- 

zejí naše nové videospoty, umís-
těné na stránkách Samosebou.cz. 

 Pojďme se podívat na jakousi 
reinkarnaci vytříděného papíru, kon-
krétně přečteného časopisu. Mohl 
skončit odhozený někde na chod-
níku nebo ve směsném odpadu, ale 
dívka, která jej dočetla, mu dala  
druhou šanci – vytřídila ho do mod-
rého kontejneru. 

A právě tady začíná nový pří-
běh papíru. Z modrého kontejneru 
vytříděný papír dopraví svozové 
auto na třídicí linku, kde jej nejprve 
dotřídí, slisují do balíků a odešlou 
k dalšímu zpracování do papíren. 
Tam tuto druhotnou surovinu roz-
vlákní, upraví a znovu využijí na vý-
robu papíru a dalších výrobků, dej- 
me tomu krepového papíru. Kreativ- 
ci z něj pak vykouzlí třeba papírovou 
růži, která možná právě Vám udělá
na pouti takovou radost! n

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

l E g i s l a t i v n í  o k é n k o
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Vážení klienti,

nastalý advent i příprava firemních 
budgetů upozorňují, že rok s šest-
kou na konci už míří do finále. Jsme 
tu tedy znovu s naším pravidelným 
zpravodajem. Toto vydání je pro 
mě ale jiné než dosud – na tomto 
místě zpravodaje se k Vám obra-
cím naposledy. Říká se, že změna 
je život, a proto od 1. prosince 
2016 odcházím po šesti letech 
z postu ředitele klientského oddě-
lení na pozici provozního ředitele, 
kde budu mít na starosti koordinaci 
činností nejen klientského oddě-
lení, ale i oddělení zabývajících se 
spoluprací s obcemi, zpracovateli, 
druhotnými surovinami. Rád bych 
Vám tedy poděkoval za dosavadní 
spolupráci a také představil svého 
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.

A co Vás čeká na následujících 
stránkách? V úvodním článku vy-
světlíme, jak je to s využitím třídě-
ného odpadu – kolik se ho ročně 
zrecykluje a co se děje se zbytkem. 
Kromě toho se dozvíte vše o recy-
klaci papíru, rozhodně si nenechte 
ujít ani unikátní video, které ma-
puje celou cestu vytříděného papí- 
rového odpadu. V několika krát-
kých příspěvcích jsme shrnuli i naše 
úspěšné komunikační aktivity.

S přáním klidného závěru roku 

Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení

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

Kolik vytříděného 
odpadu lze skutečně 
zpracovat?

V České republice třídí  
odpad už sedm Čechů  
z deseti. Roste tak i podíl 

vytříděných odpadů na celko- 
vém množství komunálního od-
padu. Loni každý obyvatel ČR  
vytřídil přes 42 kilogramů papíru, 
skla, plastů a nápojových karto- 
nů, s kovy to pak bylo dokonce  
54 kilogramů. A s každým rokem 
třídí lidé odpad stále kvalitněji. 
Od toho se pak odvíjí i procento 
reálně využitelného vytříděného 
odpadu – dnes je v tuzemsku  
recyklovatelná a dále využitelná  
již valná většina odpadů vytřídě-
ných do barevných kontejnerů. 

V celostátním průměru se z vy-
tříděných odpadů recykluje zhruba 
90 %. To znamená, že 90 % odpa- 
du, který vytřídily tuzemské  
domácnosti do barevných kontej-
nerů a který byl následně odve- 
zen k dotřídění na třídicí linky, se 
stává druhotnou surovinou urče-
nou k dalšímu zpracování. Zbý-
vajících 10 % sítem dotřiďovací 
linky neprojde a stává se takzva-

ným výmětem. Ten je pak vyu-
žit energeticky nebo odstraněn 
na skládku.

Tzv. výmět obsahuje materi-
ály, které nelze recyklovat, a také 
příměsi, které do barevných kon-
tejnerů nepatří. Jejich množství 
se v jednotlivých lokalitách liší – 
obecně se kvalita tříděného od-
padu odvíjí od zvoleného systému 
sběru v dané lokalitě a pečlivosti 
tamních obyvatel při třídění. n

Množství obalů uvedených na trh neustále roste. 
Výjimkou není ani tuzemský trh, na nějž loni firmy 
uvedly zhruba jeden milión obalů. Díky kvalitnímu 
systému třídění a recyklace, který má ČR k dispozici, 
se jich podařilo „podchytit“ více než ¾. Celkem  
tak bylo k třídění a recyklaci předáno 730 662 tun 
obalového odpadu.
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systému EKO-KOM je 

zapojeno aktuálně víc než 

20 000 průmyslových 

podniků vyrábějících balené 

zboží. Ty plní prostřednictvím au-

torizované obalové společnosti 

svou zákonnou povinnost zpět-

ného odběru a využití obalových 

odpadů. Podle množství vypro-

dukovaných obalů platí do sys-

tému poplatky. Z těchto peněz 

pak EKO-KOM hradí náklady 

spojené s provozem sběrné sítě, 

dotříděním a recyklací vzniklých 

obalových odpadů. A vzhledem 

k tomu, že našimi hlavními part-

nery při zajišťování zpětného 

odběru a využití odpadů z obalů 

jsou obce a města, míří větši-

na finančních prostředků právě 

tímto směrem. Posíláme jim je 

ve formě čtvrtletních odměn, 

které se odvíjejí od množství 

vytříděných obalových odpadů na 

jejich území. Na rozdíl od praxe  

v jiných evropských zemích dostá-

vají zapojené obce a města v ČR, 

kterých je v systému EKO-KOM  

aktuálně více než 6000, za-

placeno za veškerý vytříděný 

obalový odpad po celý rok a bez 

jakéhokoli omezení. Celých 85 %  

finančních prostředků tvoří přímé 

náklady na zajištění zpětného 

odběru a využití obalových 

odpadů. Režijní náklady jsou 2 %.

Díky této dlouhodobé spolupráci 

se třídění v ČR postupně zlepšu-

je. Aktuálně třídí odpad už 72 % 

Čechů na 99 % území ČR. A mají 

k tomu stále lepší podmínky – 

kontejnery se jim přibližují a je-

jich počet narůstá. Ke konci roku 

2016 jich bylo v ČR rozmístěno 

přes 270 tisíc. Docházková 

vzdálenost k nim se díky dalšímu 

rozšiřování sběrné sítě zkracuje. 

Ze svých domovů to k nim lidé 

mají už méně než 100 metrů. 

 

Nejlépe třídí dlouhodobě 

obyvatelé Pardubického, Olo-

Ohlédnutí za loňskými aktivitami 
AOS EKO-KOM v zapojených 
městech a obcích 
V ČR se systematicky třídí odpady už více než 15 let. Systém třídění a recyklace 
tu provozuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. Projekt je 
založen na spolupráci průmyslu, měst a obcí a zajišťuje, aby odpady z použitých 
obalů byly lidmi vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a využity jako 
druhotná surovina. 

V

STRuKTuRA náKLAdů AOS EKO-KOM V ROcE 2016
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 Odvody státu (poplatky SFŽP, daně) 2 %
 Administrativní řízení 2 %
 Propagace třídění a využití odpadů 4 %
 Evidence odpadů, kontroly a služby obcím 4 %

  Evidence obalů, kontroly a služby klientům 3 %
 Tvorba rezervy 2 %
 Využití a recyklace odpadů 6 %
 Dotřídění odpadů 8 %

 Zpětný odběr obalů a zajištění sběrné sítě 69 %

 Přímé náklady sběru a recyklace 85 %

STRUKTURA NÁKLADŮ AOS EKO-KOM V ROCE 2016
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stromů, což představuje 25 km2  
přírody. 

Každý obyvatel ČR loni vytřídil 
42,3 kilogramu papíru, skla, plastů 
a nápojových kartonů. To je o 30 kg 
víc než v roce 2000, kdy činil prů-
měr na osobu a rok pouhých 12 ki-
logramů. S vytříděnými kovovými 
odpady se pak jednalo o bezmála 
54 kilogramů odpadů na obyvatele 
a rok. Každá třídící domácnost pak 
za 365 dní naplní vytříděnými oba-
lovými odpady v průměru čtyři ba-
revné kontejnery. Nejvíce pak třídili 
lidé v Pardubickém, Olomouckém 
a Královéhradeckém kraji. 

Obecně mají obyvatelé v ČR pro 
třídění velmi dobré podmínky – ak-
tuálně mohou třídit v 6 085 obcích 
a městech do více než 272 429 kon-
tejnerů na tříděný odpad. Na jedno 
sběrné místo pak připadá v průměru 
131 lidí – to je méně než v jiných ev-
ropských zemích, kde jsou to stovky, 
nebo dokonce tisíce třídičů. 

ČR mezi nejlepšími  
státy v EU
Vytvořené dobré podmínky pro tří-
dění, dostatek informací, a hlavně 
osobní přesvědčení dělají ze 72 % 

obyvatel ČR velmi dobré třídiče, 
kteří obstojí i ve srovnání se zbyt-
kem Evropy. Dokládají to výsledky, 
které pravidelně zveřejňuje Eu-
rostat. V celkové míře třídění oba-
lových odpadů je ČR na šestém 
místě, v třídění plastových obalo-
vých odpadů jsme pak druzí nejak-
tivnější. 

Český systém sběru a třídění 
obalů si velmi dobře stojí v konku-

renci členských zemí EU i z hlediska 
efektivity nákladů. Podle studie 
Evropské komise je jedním z nejlev-
nějších a vysloužil si výborné hod-
nocení také z hlediska funkčnosti 
a transparentnosti – dle výsledků 
studie totiž patří mezi systémy 
s nejlepšími zavedenými postupy 
v oblasti třídění a recyklace. 

Financování systému  
sběru a recyklace obalů
V systému EKO-KOM je aktuálně 
finančně a organizačně zapojeno 
20 382 výrobců baleného zboží. 
Ti platí do systému poplatky po-
dle množství jimi vyprodukovaných 
obalů. AOS EKO-KOM pak z těchto 
peněz hradí náklady související 
s provozem sběrné sítě, dotřídě-
ním a recyklací vzniklých obalo-
vých odpadů. Dominující položkou 
jsou platby městům a obcím, které 
dostávají od AOS každý kvartál 
odměny na základě vytříděného 
množství obalových odpadů na je-
jich území. 

Množství vytříděných odpadů  
na obyvatElE a Rok  
(papír, sklo, plasty, nápojové kartony) 

ZvyšUjící sE poČEt kontEjnERů na třídění 
a ZkRacUjící sE docháZková vZdálEnost 

45 kg/rok

40 kg/rok

35 kg/rok

300 000
kontejnerů

250 000

200 000

150 000

100 000

35,8

146 635

138

118
115 113

110

102 101 99 97

272 429

36,6

38,9 39,1 39,7
40,5

42,3

	 Počet kontejnerů na třídění

 docházková vzdálenost ke kontejnerům na třídění v metrech

162 087

177 973
189 332

200 400

228 758
241 614

253 124

150
metrů

130

110

90

70

106

213 942
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mouckého a Královéhradeckého 

kraje či Kraje Vysočina. Naopak 

rezervy a možnosti zlepšení 

pozorujeme u domácností  

Zlínského, Libereckého, Jiho-

moravského nebo Ústeckého kra-

je, kde jsou výsledky dlouhodobě 

pod průměrem ČR. 

Nezbytnou součástí efektivního 

nastavení systému je provádění 

výzkumných a analytických čin-

ností. Jde především o pravidel-

né rozbory komunálních odpadů, 

které se provádějí celoplošně 

v rámci ČR ve všech ročních 

obdobích. Tyto rozbory realizu-

jeme každoročně a loňský rok 

nebyl výjimkou. Analyzovány 

byly tříděné složky komunálních 

odpadů a také směsné 

komunální odpady. Z výsledků 

analýz pak vycházíme při sta-

novování procentuálního podí-

lu obalové složky a bonusových 

složek finančních odměn obcím, 

zohledňujeme je i při přípravě 

projektů, lokálních komunikačních 

kampaní či při úpravách na 

zefektivnění sběrných systémů 

v samotných obcích.

Pro efektivní fungování celého 

systému je nutné mít dostateč-

nou účast obyvatel na třídění 

odpadů, ale také co nejlépe in-

formované zástupce míst-

ních správ a samospráv. Nedíl-

nou součástí aktivit AOS je 

tedy i dlouhodobé zajišťování 

vzdělávání a propagace 

správného nakládání s odpady 

směrem k široké veřejnosti. 

S prvními informacemi o třídění 

odpadů se tak mohou setkat již 

děti v mateřských a následně 

základních školách. 

Semináře pro obce
V roce 2016 jsme pořádali nebo 

jsme se podíleli na pořádání 

desítek seminářů, ale také kon-

ferencí zaměřených na nakládání 

s komunálními odpady, a to ne-

jen tříděnými. Setkali jsme se 

s tisíci zástupců samospráv a 

úřadů. Naší snahou je zprostřed-

kovat veřejné správě dostatek 

informací tak, aby byla připravena  

odpovědně rozhodovat při 

úpravách a rozvoji obecních sys-

témů nakládání s komunálními 

odpady. 

Konference Odpady a obce 
V červnu proběhla tradiční 

dvoudenní konference Odpady a 

obce, která je součástí cyklu  

odborných konferencí Odpadové 

dny. Na programu byla 

čtveřice aktuálních témat 

z oblasti hospodaření s odpady. 

První den se mluvilo o navrho-

vaných legislativních úpravách 

v zákoně o odpadech a mezi-

obecní spolupráci v oblasti odpa-

dového hospodářství. Tématem 

druhého dne konference bylo 

předcházení vzniku odpadů v ob-

cích. Na to navázala diskuse 

o ekonomických nástrojích odpa-

dového hospodářství, a to 

i z hlediska návrhu nového záko-

na o odpadech. 

Semináře pro učitele 
V roce 2016 jsme uskutečnili 
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mateřských, základních a střed-

ních škol s názvem „Odpady 

a obaly.“ Semináře zajímavou 

formou přinášejí pedagogům 

základní informace o fungování 

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

Vážení klienti,

nastalý advent i příprava firemních 
budgetů upozorňují, že rok s šest-
kou na konci už míří do finále. Jsme 
tu tedy znovu s naším pravidelným 
zpravodajem. Toto vydání je pro 
mě ale jiné než dosud – na tomto 
místě zpravodaje se k Vám obra-
cím naposledy. Říká se, že změna 
je život, a proto od 1. prosince 
2016 odcházím po šesti letech 
z postu ředitele klientského oddě-
lení na pozici provozního ředitele, 
kde budu mít na starosti koordinaci 
činností nejen klientského oddě-
lení, ale i oddělení zabývajících se 
spoluprací s obcemi, zpracovateli, 
druhotnými surovinami. Rád bych 
Vám tedy poděkoval za dosavadní 
spolupráci a také představil svého 
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.

A co Vás čeká na následujících 
stránkách? V úvodním článku vy-
světlíme, jak je to s využitím třídě-
ného odpadu – kolik se ho ročně 
zrecykluje a co se děje se zbytkem. 
Kromě toho se dozvíte vše o recy-
klaci papíru, rozhodně si nenechte 
ujít ani unikátní video, které ma-
puje celou cestu vytříděného papí- 
rového odpadu. V několika krát-
kých příspěvcích jsme shrnuli i naše 
úspěšné komunikační aktivity.

S přáním klidného závěru roku 

Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení
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Kolik vytříděného 
odpadu lze skutečně 
zpracovat?

V České republice třídí  
odpad už sedm Čechů  
z deseti. Roste tak i podíl 

vytříděných odpadů na celko- 
vém množství komunálního od-
padu. Loni každý obyvatel ČR  
vytřídil přes 42 kilogramů papíru, 
skla, plastů a nápojových karto- 
nů, s kovy to pak bylo dokonce  
54 kilogramů. A s každým rokem 
třídí lidé odpad stále kvalitněji. 
Od toho se pak odvíjí i procento 
reálně využitelného vytříděného 
odpadu – dnes je v tuzemsku  
recyklovatelná a dále využitelná  
již valná většina odpadů vytřídě-
ných do barevných kontejnerů. 

V celostátním průměru se z vy-
tříděných odpadů recykluje zhruba 
90 %. To znamená, že 90 % odpa- 
du, který vytřídily tuzemské  
domácnosti do barevných kontej-
nerů a který byl následně odve- 
zen k dotřídění na třídicí linky, se 
stává druhotnou surovinou urče-
nou k dalšímu zpracování. Zbý-
vajících 10 % sítem dotřiďovací 
linky neprojde a stává se takzva-

ným výmětem. Ten je pak vyu-
žit energeticky nebo odstraněn 
na skládku.

Tzv. výmět obsahuje materi-
ály, které nelze recyklovat, a také 
příměsi, které do barevných kon-
tejnerů nepatří. Jejich množství 
se v jednotlivých lokalitách liší – 
obecně se kvalita tříděného od-
padu odvíjí od zvoleného systému 
sběru v dané lokalitě a pečlivosti 
tamních obyvatel při třídění. n

Množství obalů uvedených na trh neustále roste. 
Výjimkou není ani tuzemský trh, na nějž loni firmy 
uvedly zhruba jeden milión obalů. Díky kvalitnímu 
systému třídění a recyklace, který má ČR k dispozici, 
se jich podařilo „podchytit“ více než ¾. Celkem  
tak bylo k třídění a recyklaci předáno 730 662 tun 
obalového odpadu.
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obecních systémů nakládání 

s odpady. Ti mohou získané 

informace následně využít při 

výuce mladé generace.

Školní program Tonda Obal 

Tonda Obal je již tradiční školní 

vzdělávací program AOS 

EKO-KOM, který nyní zahrnuje 

řadu zábavně-naučných aktivit. 

Od jeho vzniku v roce 1997 den-

ně navštěvují lektoři žáky základ-

ních škol po celé ČR. Během 

jedné vyučovací hodiny školákům 

vysvětlují, co vše je odpad, jak 

vzniká, jak se třídí  a co vše se 

z něj vyrábí. Kromě základní  

teorie se děti učí také třídit 

odpad v praxi. V roce 2016 byla 

realizována výuka pro 5756 

skupin dětí na 655 ZŠ, kterých 

se zúčastnilo více než 137 tisíc 

dětí. 

Kromě této školní varianty se 

s našimi lektory můžete setkat 

v parcích, na náměstích a 

dalších prostranstvích, kde náš 

venkovní program doprovází 

městské akce pro veřejnost, kde 

bývá naučný stánek doplněn 

o tematické hry a další atrakce.  
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Zdroj: Bruntálský a Krnovský deník
Autor: Ladislav Olejníček | Datum: 21. 07. 2016
Odkaz: http://www.bruntalsky.denik.cz/

Spojit příjemné s užitečným se podařilo pořada-
telům celodenní akce, která proběhla v lokalitě 
bývalých bruntálských kasáren. Své síly při jejím 

uspořádání spojili sdružení Open House, odbor sociál-
ních věcí bruntálské radnice, asistenti prevence krimi-
nality a společnost Liga, pod jejíž taktovkou vše probí-
halo. Organizátoři se spojili se společností EKO-KOM, 
která zajistila vzdělávací ekologický program Tonda 
Obal na cestách. 

„Naše společnost se zabývá tříděním, recyklací a dal-
ším využitím obalového odpadu a právě tímto směrem 

je celý program zaměřený. Děti na několika stanovištích 
získají nové poznatky nebo si připomenou ty známé,“ 
sdělil Dalibor Nigrin ze společnosti EKO-KOM. 

Děti tedy nejprve posbíraly drobný odpad v oko- 
lí svého bydliště. Pak se soutěžní, naučnou i zábav- 

n a p s a l i  o  t ř í d ě n í …

tonda obal na cestách učil v Bruntálu  
třídit odpad

Společnost EKO-KOM zajistila v Bruntále vzdělávací 
ekologický program Tonda Obal na cestách. 

www.ekokom.cz



AKTIVITY EKO-KOM

VíTE, ŽE.. .?

dVd pro obce a města
Pro města a obce zapojené 

v systému EKO-KOM jsme 

v minulém roce vytvořili 

speciální DVD. To obsahuje 

užitečné články, fotografie, 

videa, infografiky a další infor-

mace týkající se třídění a re-

cyklace odpadů v ČR, které mo-

hou města a obce jednoduše 

využít k zajištění komunikace 

těchto témat směrem ke svým 

občanům.   

Podpůrné projekty ve vybraných 
regionech
Ve vybraných regionech dis-

tribuujeme, ve spolupráci 

s obcemi a městy, speciální 

sady barevných tašek pro třídění 

přímo v domácnostech. Tento 

podpůrný nástroj využíváme buď 

v oblastech s nižšími výsledky  

třídění, nebo naopak tam, kde 

tašky slouží jako odměna za 

dobré třídění.  V roce 2016 

tak dostaly možnost zkvalitnit 

své domácí třídění desítky tisíc 

domácností. 

Stále ještě relativní novinkou jsou 

i recyklovatelné lepenkové koše 

na tříděný odpad. Ty podporují 

tříděný sběr odpadů na školách, 

v budovách obecních a městských 

úřadů, ale i v dalších institucích, 

jako jsou knihovny apod.  
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ály, které nelze recyklovat, a také 
příměsi, které do barevných kon-
tejnerů nepatří. Jejich množství 
se v jednotlivých lokalitách liší – 
obecně se kvalita tříděného od-
padu odvíjí od zvoleného systému 
sběru v dané lokalitě a pečlivosti 
tamních obyvatel při třídění. n

Množství obalů uvedených na trh neustále roste. 
Výjimkou není ani tuzemský trh, na nějž loni firmy 
uvedly zhruba jeden milión obalů. Díky kvalitnímu 
systému třídění a recyklace, který má ČR k dispozici, 
se jich podařilo „podchytit“ více než ¾. Celkem  
tak bylo k třídění a recyklaci předáno 730 662 tun 
obalového odpadu.
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E k o k o m u n i k a c e

Vážení klienti,

nastalý advent i příprava firemních 
budgetů upozorňují, že rok s šest-
kou na konci už míří do finále. Jsme 
tu tedy znovu s naším pravidelným 
zpravodajem. Toto vydání je pro 
mě ale jiné než dosud – na tomto 
místě zpravodaje se k Vám obra-
cím naposledy. Říká se, že změna 
je život, a proto od 1. prosince 
2016 odcházím po šesti letech 
z postu ředitele klientského oddě-
lení na pozici provozního ředitele, 
kde budu mít na starosti koordinaci 
činností nejen klientského oddě-
lení, ale i oddělení zabývajících se 
spoluprací s obcemi, zpracovateli, 
druhotnými surovinami. Rád bych 
Vám tedy poděkoval za dosavadní 
spolupráci a také představil svého 
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.

A co Vás čeká na následujících 
stránkách? V úvodním článku vy-
světlíme, jak je to s využitím třídě-
ného odpadu – kolik se ho ročně 
zrecykluje a co se děje se zbytkem. 
Kromě toho se dozvíte vše o recy-
klaci papíru, rozhodně si nenechte 
ujít ani unikátní video, které ma-
puje celou cestu vytříděného papí- 
rového odpadu. V několika krát-
kých příspěvcích jsme shrnuli i naše 
úspěšné komunikační aktivity.

S přáním klidného závěru roku 

Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení

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

Kolik vytříděného 
odpadu lze skutečně 
zpracovat?

V České republice třídí  
odpad už sedm Čechů  
z deseti. Roste tak i podíl 

vytříděných odpadů na celko- 
vém množství komunálního od-
padu. Loni každý obyvatel ČR  
vytřídil přes 42 kilogramů papíru, 
skla, plastů a nápojových karto- 
nů, s kovy to pak bylo dokonce  
54 kilogramů. A s každým rokem 
třídí lidé odpad stále kvalitněji. 
Od toho se pak odvíjí i procento 
reálně využitelného vytříděného 
odpadu – dnes je v tuzemsku  
recyklovatelná a dále využitelná  
již valná většina odpadů vytřídě-
ných do barevných kontejnerů. 

V celostátním průměru se z vy-
tříděných odpadů recykluje zhruba 
90 %. To znamená, že 90 % odpa- 
du, který vytřídily tuzemské  
domácnosti do barevných kontej-
nerů a který byl následně odve- 
zen k dotřídění na třídicí linky, se 
stává druhotnou surovinou urče-
nou k dalšímu zpracování. Zbý-
vajících 10 % sítem dotřiďovací 
linky neprojde a stává se takzva-

ným výmětem. Ten je pak vyu-
žit energeticky nebo odstraněn 
na skládku.

Tzv. výmět obsahuje materi-
ály, které nelze recyklovat, a také 
příměsi, které do barevných kon-
tejnerů nepatří. Jejich množství 
se v jednotlivých lokalitách liší – 
obecně se kvalita tříděného od-
padu odvíjí od zvoleného systému 
sběru v dané lokalitě a pečlivosti 
tamních obyvatel při třídění. n

Množství obalů uvedených na trh neustále roste. 
Výjimkou není ani tuzemský trh, na nějž loni firmy 
uvedly zhruba jeden milión obalů. Díky kvalitnímu 
systému třídění a recyklace, který má ČR k dispozici, 
se jich podařilo „podchytit“ více než ¾. Celkem  
tak bylo k třídění a recyklaci předáno 730 662 tun 
obalového odpadu.

2  w w w.ekokom.c z

z vytříděných  
odpadů se recykluje 
zhruba 90 %

90 %

10 %

n druhotná surovina  n výmět

11

aždý rok obvykle v měsíci 

březnu je klientům zaslána 

faktura na roční poplatek 

ve výši 1600 Kč s patnáctidenní 

splatností. 

Výše poplatku zahrnuje evidenční 

poplatek do Státního fondu 

životního prostředí (SFŽP) dle 

§ 30 zákona o obalech ve výši  

800 Kč a administrativní po-

platek za evidenci v systému 

EKO-KOM rovněž ve výši 800 Kč.

Roční poplatek je popsán v části 

III., čl. VI Smlouvy o sdruženém 

plnění, výše poplatku je uvedena 

ve struktuře odměn (poslední 

řádek tabulky): 

na www.ekokom.cz/klienti

Roční poplatek – co obsahuje a kdy 
je klientům fakturován?  

K

www.ekokom.cz

http://bit.ly/2jOWgTc
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RAdY A TIPY

Jak postupovat při 
rozhodování, co je ve vaší firmě 
považováno za obal? 

Nejdříve je třeba se podívat do 

zákona o obalech, kde je obal 

definován:

1. definice ze Zákona o obalech  
     č. 477/2001 Sb. o obalech
§2 odst. b)

obalem je výrobek zhotovený 

z materiálu jakékoli povahy 

a určený k pojmutí, ochraně, 

manipulaci, dodávce, popřípadě 

prezentaci výrobku nebo výrob-

ků určených spotřebiteli nebo 

jinému konečnému uživateli, 

jestliže má zároveň: 

1. v místě nákupu tvořit prodejní 

jednotku pro spotřebitele nebo 

jiného konečného uživatele (dále 

jen „prodejní obal“), 

2. v místě nákupu tvořit sku-

pinu určitého počtu prodejních 

jednotek, ať již je tato skupina 

prodávána spotřebiteli nebo 

jinému konečnému uživateli, 

anebo slouží pouze jako pomůc-

ka pro umístění do regálů 

v místě prodeje a může být 

z výrobku odstraněn, aniž se tím 

ovlivní jeho vlastnosti (dále jen 

„skupinový obal“), nebo 

3. usnadnit manipulaci s určitým 

množstvím prodejních jednotek 

nebo skupinových obalů a us-

nadnit jejich přepravu tak, aby 

se při manipulaci a přepravě 

zabránilo jejich fyzickému 

poškození (dále jen „přepravní 

obal“); kritéria a názorné příkla-

dy, které upřesňují pojem obal, 

jsou uvedeny v příloze č. 1 k 

tomuto zákonu;

2. Příloha č. 1 k zákonu 
    č. 477/2001 Sb.
Pokud si stále nevíte rady, zda 

určitý typ výrobku je obalem, 

doporučujeme nahlédnout do 

přílohy č.1 zákona o obalech, kde 

jsou uvedena kritéria i názorné 

příklady upřesňující pojem „obal“. 

Aktuální znění zákona o obalech 

(včetně přílohy č. 1 – str. 28 -30) 

naleznete na www.ekokom.cz/

smernice

3. uveřejněná stanoviska   
 MŽP ve smyslu §32 zákona  
 o obalech
Stanoviska Ministerstva život-

ního prostředí ve smyslu § 32 

písm. m) zákona o obalech ve 

věci stanovení v pochybnostech, 

zda určitý typ výrobku je či není 

obalem ve smyslu § 2 písm. a) 

tohoto zákona.

Uveřejněná stanoviska MŽP 

naleznete na www.mzp.cz/sta-

noviska

4. Žádost o stanovisko
I vy sami můžete zažádat o sta-

novisko MŽP v pochybnostech, 

zda určitý typ výrobku je nebo 

není obalem. 

Rady a tipy klientského oddělení  

Kontaktujte nás, rádi vám poradíme dle získaných 
informací z praxe, zda určitý typ výrobku je obalem či 
nikoli. Sdělíme vám však náš názor – rozhodovací prá-
vo má pouze ministerstvo životního prostředí, které 
vydává závazná stanoviska.

www.ekokom.cz

http://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/Zakony_a_smernice/Zakon_o_obalech_aktualni_zneni.pdf
http://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/Zakony_a_smernice/Zakon_o_obalech_aktualni_zneni.pdf
http://www.mzp.cz/cz/stanoviska_mzp
http://www.mzp.cz/cz/stanoviska_mzp
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o omezení lehkých „igelitek“ musí evropa 
rozhodnout do konce listopadu!

Zajímavý pohled na třídění 
a recyklaci přímo „očima“ 
jednotlivých materiálů nabí- 

zejí naše nové videospoty, umís-
těné na stránkách Samosebou.cz. 

 Pojďme se podívat na jakousi 
reinkarnaci vytříděného papíru, kon-
krétně přečteného časopisu. Mohl 
skončit odhozený někde na chod-
níku nebo ve směsném odpadu, ale 
dívka, která jej dočetla, mu dala  
druhou šanci – vytřídila ho do mod-
rého kontejneru. 

A právě tady začíná nový pří-
běh papíru. Z modrého kontejneru 
vytříděný papír dopraví svozové 
auto na třídicí linku, kde jej nejprve 
dotřídí, slisují do balíků a odešlou 
k dalšímu zpracování do papíren. 
Tam tuto druhotnou surovinu roz-
vlákní, upraví a znovu využijí na vý-
robu papíru a dalších výrobků, dej- 
me tomu krepového papíru. Kreativ- 
ci z něj pak vykouzlí třeba papírovou 
růži, která možná právě Vám udělá
na pouti takovou radost! n

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

l E g i s l a t i v n í  o k é n k o

příběh papíru  

Do konce listopadu 2016 musí evropské státy přijmout opatření vedoucí ke snížení spotřeby tzv. lehkých 
plastových tašek – nařizuje jim to evropské právo. Česká vláda novelu zákona o obalech, která tuto po-
vinnost do národní legislativy implementuje, schválila již v červnu, teď se jí zabývá Senát. 

ČR zvolila, stejně jako například Velká Británie, variantu, která od ledna 2018 zakáže obchodníkům rozdávat 
lehké plastové tašky zdarma. Pouze sáčkům na pečivo byla udělena výjimka! Do tuzemských obchodů ale tato 
novela příliš velkou změnu nepřinese. Většina obchodních řetězců totiž lehké igelitové tašky svým zákazníkům 
už stejně nerozdává, ale prodává – minimálně za 1 Kč. n

Video najdete na webové stránce 

http://www.samosebou.cz/video/

u
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Semináře pro firmy
Vážení klienti, dovolujeme si vás pozvat na semináře, jejichž cílem je prohloubení 
znalostí 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

22. února 2017
9.00 – 13.00
kapacita 75 osob

Seminář se koná v salonku A + B
Holiday Inn Prague Congress Centre
1. patro
Na Pankráci 15/1684 
Praha 4 
(stanice metra C - Vyšehrad)

Ústí nad Labem

24. února 2017
10.00 – 13.00
kapacita 70 osob

Seminář se koná v konferenčním sále AURUM
Clarion Congress Hotel
Špitálské náměstí 3517
Ústí nad Labem 

Brno

15. března 2017
10.00 – 14.00
kapacita 95 osob

Seminář se koná v sále Beta 
(Kongresová hala)
Holiday Inn
Křížkovského 496/20
Brno

Hradec Králové
17. března 2017
10.00 – 13.00
kapacita 70 osob

Seminář se koná v jednacím sále
Kongresové centrum ALDIS
Eliščino nábřeží 375
Hradec Králové

www.ekokom.cz

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

Vážení klienti,

nastalý advent i příprava firemních 
budgetů upozorňují, že rok s šest-
kou na konci už míří do finále. Jsme 
tu tedy znovu s naším pravidelným 
zpravodajem. Toto vydání je pro 
mě ale jiné než dosud – na tomto 
místě zpravodaje se k Vám obra-
cím naposledy. Říká se, že změna 
je život, a proto od 1. prosince 
2016 odcházím po šesti letech 
z postu ředitele klientského oddě-
lení na pozici provozního ředitele, 
kde budu mít na starosti koordinaci 
činností nejen klientského oddě-
lení, ale i oddělení zabývajících se 
spoluprací s obcemi, zpracovateli, 
druhotnými surovinami. Rád bych 
Vám tedy poděkoval za dosavadní 
spolupráci a také představil svého 
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.

A co Vás čeká na následujících 
stránkách? V úvodním článku vy-
světlíme, jak je to s využitím třídě-
ného odpadu – kolik se ho ročně 
zrecykluje a co se děje se zbytkem. 
Kromě toho se dozvíte vše o recy-
klaci papíru, rozhodně si nenechte 
ujít ani unikátní video, které ma-
puje celou cestu vytříděného papí- 
rového odpadu. V několika krát-
kých příspěvcích jsme shrnuli i naše 
úspěšné komunikační aktivity.

S přáním klidného závěru roku 

Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení

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

Kolik vytříděného 
odpadu lze skutečně 
zpracovat?

V České republice třídí  
odpad už sedm Čechů  
z deseti. Roste tak i podíl 

vytříděných odpadů na celko- 
vém množství komunálního od-
padu. Loni každý obyvatel ČR  
vytřídil přes 42 kilogramů papíru, 
skla, plastů a nápojových karto- 
nů, s kovy to pak bylo dokonce  
54 kilogramů. A s každým rokem 
třídí lidé odpad stále kvalitněji. 
Od toho se pak odvíjí i procento 
reálně využitelného vytříděného 
odpadu – dnes je v tuzemsku  
recyklovatelná a dále využitelná  
již valná většina odpadů vytřídě-
ných do barevných kontejnerů. 

V celostátním průměru se z vy-
tříděných odpadů recykluje zhruba 
90 %. To znamená, že 90 % odpa- 
du, který vytřídily tuzemské  
domácnosti do barevných kontej-
nerů a který byl následně odve- 
zen k dotřídění na třídicí linky, se 
stává druhotnou surovinou urče-
nou k dalšímu zpracování. Zbý-
vajících 10 % sítem dotřiďovací 
linky neprojde a stává se takzva-

ným výmětem. Ten je pak vyu-
žit energeticky nebo odstraněn 
na skládku.

Tzv. výmět obsahuje materi-
ály, které nelze recyklovat, a také 
příměsi, které do barevných kon-
tejnerů nepatří. Jejich množství 
se v jednotlivých lokalitách liší – 
obecně se kvalita tříděného od-
padu odvíjí od zvoleného systému 
sběru v dané lokalitě a pečlivosti 
tamních obyvatel při třídění. n

Množství obalů uvedených na trh neustále roste. 
Výjimkou není ani tuzemský trh, na nějž loni firmy 
uvedly zhruba jeden milión obalů. Díky kvalitnímu 
systému třídění a recyklace, který má ČR k dispozici, 
se jich podařilo „podchytit“ více než ¾. Celkem  
tak bylo k třídění a recyklaci předáno 730 662 tun 
obalového odpadu.
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E k o k o m u n i k a c e

Vážení klienti,

nastalý advent i příprava firemních 
budgetů upozorňují, že rok s šest-
kou na konci už míří do finále. Jsme 
tu tedy znovu s naším pravidelným 
zpravodajem. Toto vydání je pro 
mě ale jiné než dosud – na tomto 
místě zpravodaje se k Vám obra-
cím naposledy. Říká se, že změna 
je život, a proto od 1. prosince 
2016 odcházím po šesti letech 
z postu ředitele klientského oddě-
lení na pozici provozního ředitele, 
kde budu mít na starosti koordinaci 
činností nejen klientského oddě-
lení, ale i oddělení zabývajících se 
spoluprací s obcemi, zpracovateli, 
druhotnými surovinami. Rád bych 
Vám tedy poděkoval za dosavadní 
spolupráci a také představil svého 
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.

A co Vás čeká na následujících 
stránkách? V úvodním článku vy-
světlíme, jak je to s využitím třídě-
ného odpadu – kolik se ho ročně 
zrecykluje a co se děje se zbytkem. 
Kromě toho se dozvíte vše o recy-
klaci papíru, rozhodně si nenechte 
ujít ani unikátní video, které ma-
puje celou cestu vytříděného papí- 
rového odpadu. V několika krát-
kých příspěvcích jsme shrnuli i naše 
úspěšné komunikační aktivity.

S přáním klidného závěru roku 

Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení
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Kolik vytříděného 
odpadu lze skutečně 
zpracovat?

V České republice třídí  
odpad už sedm Čechů  
z deseti. Roste tak i podíl 

vytříděných odpadů na celko- 
vém množství komunálního od-
padu. Loni každý obyvatel ČR  
vytřídil přes 42 kilogramů papíru, 
skla, plastů a nápojových karto- 
nů, s kovy to pak bylo dokonce  
54 kilogramů. A s každým rokem 
třídí lidé odpad stále kvalitněji. 
Od toho se pak odvíjí i procento 
reálně využitelného vytříděného 
odpadu – dnes je v tuzemsku  
recyklovatelná a dále využitelná  
již valná většina odpadů vytřídě-
ných do barevných kontejnerů. 

V celostátním průměru se z vy-
tříděných odpadů recykluje zhruba 
90 %. To znamená, že 90 % odpa- 
du, který vytřídily tuzemské  
domácnosti do barevných kontej-
nerů a který byl následně odve- 
zen k dotřídění na třídicí linky, se 
stává druhotnou surovinou urče-
nou k dalšímu zpracování. Zbý-
vajících 10 % sítem dotřiďovací 
linky neprojde a stává se takzva-

ným výmětem. Ten je pak vyu-
žit energeticky nebo odstraněn 
na skládku.

Tzv. výmět obsahuje materi-
ály, které nelze recyklovat, a také 
příměsi, které do barevných kon-
tejnerů nepatří. Jejich množství 
se v jednotlivých lokalitách liší – 
obecně se kvalita tříděného od-
padu odvíjí od zvoleného systému 
sběru v dané lokalitě a pečlivosti 
tamních obyvatel při třídění. n

Množství obalů uvedených na trh neustále roste. 
Výjimkou není ani tuzemský trh, na nějž loni firmy 
uvedly zhruba jeden milión obalů. Díky kvalitnímu 
systému třídění a recyklace, který má ČR k dispozici, 
se jich podařilo „podchytit“ více než ¾. Celkem  
tak bylo k třídění a recyklaci předáno 730 662 tun 
obalového odpadu.
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SEMInářE

V případě, že přijmete naše pozvání na 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.

Místo datum a čas Informace

Praha
12. dubna 2017
9.00 – 13.00
kapacita 75 osob

Seminář se koná v salonku A + B
Holiday Inn Prague Congress Centre
1. patro
Na Pankráci 15/1684 
Praha 4 
(stanice metra C - Vyšehrad)

Karlovy Vary
21. dubna 2017
10.00 – 13.00
kapacita 40 osob

Seminář se koná v Červeném salonku
Lázeňský hotel Thermal
I. P. Pavlova 11
Karlovy Vary

Otrokovice
27. dubna 2017
13.00 – 16.00
kapacita 70 osob

Seminář se koná v salonku Riverside 1+2
OREA HOTEL ATRIUM
nám. 3. května 1877
Otrokovice 

Ostrava
28. dubna 2017
9.00 – 12.00
kapacita 80 osob

Seminář se koná v kongresovém sále A1
Seminární Centrum Akademie   
Hrušovská 16
Ostrava

České Budějovice
26. května 2017
10.00 – 13.00
kapacita 70 osob

Seminář se koná v Kruhovém sále
DK Metropol
Senovážné náměstí 2
České Budějovice

Humpolec
9. června 2017
10.00 – 13.00
kapacita 60 osob

Seminář se koná v sále Malý Hliník
FABRIKA – konferenční centrum
Školní 511
Humpolec

www.ekokom.cz
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E k o k o m u n i k a c e

Vážení klienti,

nastalý advent i příprava firemních 
budgetů upozorňují, že rok s šest-
kou na konci už míří do finále. Jsme 
tu tedy znovu s naším pravidelným 
zpravodajem. Toto vydání je pro 
mě ale jiné než dosud – na tomto 
místě zpravodaje se k Vám obra-
cím naposledy. Říká se, že změna 
je život, a proto od 1. prosince 
2016 odcházím po šesti letech 
z postu ředitele klientského oddě-
lení na pozici provozního ředitele, 
kde budu mít na starosti koordinaci 
činností nejen klientského oddě-
lení, ale i oddělení zabývajících se 
spoluprací s obcemi, zpracovateli, 
druhotnými surovinami. Rád bych 
Vám tedy poděkoval za dosavadní 
spolupráci a také představil svého 
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.

A co Vás čeká na následujících 
stránkách? V úvodním článku vy-
světlíme, jak je to s využitím třídě-
ného odpadu – kolik se ho ročně 
zrecykluje a co se děje se zbytkem. 
Kromě toho se dozvíte vše o recy-
klaci papíru, rozhodně si nenechte 
ujít ani unikátní video, které ma-
puje celou cestu vytříděného papí- 
rového odpadu. V několika krát-
kých příspěvcích jsme shrnuli i naše 
úspěšné komunikační aktivity.

S přáním klidného závěru roku 

Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení

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

Kolik vytříděného 
odpadu lze skutečně 
zpracovat?

V České republice třídí  
odpad už sedm Čechů  
z deseti. Roste tak i podíl 

vytříděných odpadů na celko- 
vém množství komunálního od-
padu. Loni každý obyvatel ČR  
vytřídil přes 42 kilogramů papíru, 
skla, plastů a nápojových karto- 
nů, s kovy to pak bylo dokonce  
54 kilogramů. A s každým rokem 
třídí lidé odpad stále kvalitněji. 
Od toho se pak odvíjí i procento 
reálně využitelného vytříděného 
odpadu – dnes je v tuzemsku  
recyklovatelná a dále využitelná  
již valná většina odpadů vytřídě-
ných do barevných kontejnerů. 

V celostátním průměru se z vy-
tříděných odpadů recykluje zhruba 
90 %. To znamená, že 90 % odpa- 
du, který vytřídily tuzemské  
domácnosti do barevných kontej-
nerů a který byl následně odve- 
zen k dotřídění na třídicí linky, se 
stává druhotnou surovinou urče-
nou k dalšímu zpracování. Zbý-
vajících 10 % sítem dotřiďovací 
linky neprojde a stává se takzva-

ným výmětem. Ten je pak vyu-
žit energeticky nebo odstraněn 
na skládku.

Tzv. výmět obsahuje materi-
ály, které nelze recyklovat, a také 
příměsi, které do barevných kon-
tejnerů nepatří. Jejich množství 
se v jednotlivých lokalitách liší – 
obecně se kvalita tříděného od-
padu odvíjí od zvoleného systému 
sběru v dané lokalitě a pečlivosti 
tamních obyvatel při třídění. n

Množství obalů uvedených na trh neustále roste. 
Výjimkou není ani tuzemský trh, na nějž loni firmy 
uvedly zhruba jeden milión obalů. Díky kvalitnímu 
systému třídění a recyklace, který má ČR k dispozici, 
se jich podařilo „podchytit“ více než ¾. Celkem  
tak bylo k třídění a recyklaci předáno 730 662 tun 
obalového odpadu.
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du, který vytřídily tuzemské  
domácnosti do barevných kontej-
nerů a který byl následně odve- 
zen k dotřídění na třídicí linky, se 
stává druhotnou surovinou urče-
nou k dalšímu zpracování. Zbý-
vajících 10 % sítem dotřiďovací 
linky neprojde a stává se takzva-

ným výmětem. Ten je pak vyu-
žit energeticky nebo odstraněn 
na skládku.

Tzv. výmět obsahuje materi-
ály, které nelze recyklovat, a také 
příměsi, které do barevných kon-
tejnerů nepatří. Jejich množství 
se v jednotlivých lokalitách liší – 
obecně se kvalita tříděného od-
padu odvíjí od zvoleného systému 
sběru v dané lokalitě a pečlivosti 
tamních obyvatel při třídění. n

Množství obalů uvedených na trh neustále roste. 
Výjimkou není ani tuzemský trh, na nějž loni firmy 
uvedly zhruba jeden milión obalů. Díky kvalitnímu 
systému třídění a recyklace, který má ČR k dispozici, 
se jich podařilo „podchytit“ více než ¾. Celkem  
tak bylo k třídění a recyklaci předáno 730 662 tun 
obalového odpadu.
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Napsali o třídění
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E k o k o m u n i k a c e

Vážení klienti,

nastalý advent i příprava firemních 
budgetů upozorňují, že rok s šest-
kou na konci už míří do finále. Jsme 
tu tedy znovu s naším pravidelným 
zpravodajem. Toto vydání je pro 
mě ale jiné než dosud – na tomto 
místě zpravodaje se k Vám obra-
cím naposledy. Říká se, že změna 
je život, a proto od 1. prosince 
2016 odcházím po šesti letech 
z postu ředitele klientského oddě-
lení na pozici provozního ředitele, 
kde budu mít na starosti koordinaci 
činností nejen klientského oddě-
lení, ale i oddělení zabývajících se 
spoluprací s obcemi, zpracovateli, 
druhotnými surovinami. Rád bych 
Vám tedy poděkoval za dosavadní 
spolupráci a také představil svého 
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.

A co Vás čeká na následujících 
stránkách? V úvodním článku vy-
světlíme, jak je to s využitím třídě-
ného odpadu – kolik se ho ročně 
zrecykluje a co se děje se zbytkem. 
Kromě toho se dozvíte vše o recy-
klaci papíru, rozhodně si nenechte 
ujít ani unikátní video, které ma-
puje celou cestu vytříděného papí- 
rového odpadu. V několika krát-
kých příspěvcích jsme shrnuli i naše 
úspěšné komunikační aktivity.

S přáním klidného závěru roku 

Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení

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

Kolik vytříděného 
odpadu lze skutečně 
zpracovat?

V České republice třídí  
odpad už sedm Čechů  
z deseti. Roste tak i podíl 

vytříděných odpadů na celko- 
vém množství komunálního od-
padu. Loni každý obyvatel ČR  
vytřídil přes 42 kilogramů papíru, 
skla, plastů a nápojových karto- 
nů, s kovy to pak bylo dokonce  
54 kilogramů. A s každým rokem 
třídí lidé odpad stále kvalitněji. 
Od toho se pak odvíjí i procento 
reálně využitelného vytříděného 
odpadu – dnes je v tuzemsku  
recyklovatelná a dále využitelná  
již valná většina odpadů vytřídě-
ných do barevných kontejnerů. 

V celostátním průměru se z vy-
tříděných odpadů recykluje zhruba 
90 %. To znamená, že 90 % odpa- 
du, který vytřídily tuzemské  
domácnosti do barevných kontej-
nerů a který byl následně odve- 
zen k dotřídění na třídicí linky, se 
stává druhotnou surovinou urče-
nou k dalšímu zpracování. Zbý-
vajících 10 % sítem dotřiďovací 
linky neprojde a stává se takzva-

ným výmětem. Ten je pak vyu-
žit energeticky nebo odstraněn 
na skládku.

Tzv. výmět obsahuje materi-
ály, které nelze recyklovat, a také 
příměsi, které do barevných kon-
tejnerů nepatří. Jejich množství 
se v jednotlivých lokalitách liší – 
obecně se kvalita tříděného od-
padu odvíjí od zvoleného systému 
sběru v dané lokalitě a pečlivosti 
tamních obyvatel při třídění. n

Množství obalů uvedených na trh neustále roste. 
Výjimkou není ani tuzemský trh, na nějž loni firmy 
uvedly zhruba jeden milión obalů. Díky kvalitnímu 
systému třídění a recyklace, který má ČR k dispozici, 
se jich podařilo „podchytit“ více než ¾. Celkem  
tak bylo k třídění a recyklaci předáno 730 662 tun 
obalového odpadu.
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rajské město Liberec hostilo v pořadí už 

11. ročník krajské konference o odpa-

dovém hospodářství. Prioritně byla urče-

na představitelům měst a obcí v Libereckém 

kraji, kteří zde získali aktuální informace o dění 

v oblasti odpadového hospodářství na úrovni 

České republiky i vlastního regionu. Program 

konference nabídl i konkrétní zkušenosti z praxe 

měst a obcí v dalších regionech České republiky. 

Pořadateli odborné konference byly Liberecký 

kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM,  

a. s. „Cílem letošní konference není pouze teorie, 

ale především praxe. Důvodem je mimo jiné i 

množství legislativních změn, kterými oblast odpa-

dového hospodářství v tuto chvíli prochází. Co platí 

dnes, nemusí už za nějaký čas platit,” řekl na úvod 

Marek Sýkora, zástupce společnosti EKO-KOM, 
a. s. Hned první z panelistů, vedoucí oddělení 

odpadů a ovzduší Krajského úřadu Libereckého 

kraje Markéta Miklasová se ale teorii, přesněji 

otázce legislativy, úplně vyhnout nemohla. Upozor-

nila například na skutečnost, že už od 1. července 

2016 musí každý původce odpadu používat tzv. 

identifikační číslo provozovny. Zároveň přítomné 

seznámila i s plánem spuštění nové webové ap-

likace, kde lze nalézt evidenci zařízení určených ke 

zpracování odpadů. „Mění se nám sice politické ve-

dení kraje, ale v návrhu rozpočtu už máme dotační 

program na rok 2017 určený zejména na podporu 

předcházení tvorby odpadů a řešení bioodpadů,” 

dodala Miklasová. 

Velkým tématem krajské konference byla 

meziobecní spolupráce. Tato nová strategie Svazu 

měst a obcí ČR je primárně určena městům a ob-

cím, svazkům obcí a zřizovaným organizacím stejně 

jako voleným orgánům. V rámci ní vzniklo více než 

tisíc akčních plánů zaměřených nejen na životní 

prostředí, ale i na oblast zaměstnanosti, školství, 

cestovní ruch a další. Výsledkem je aktivizace svaz-

ků měst a obcí, které začaly na nakládání 

s odpady spolupracovat. „Meziobecní spolupráce 

je správná a doporučovaná. Má mnoho možností – 

například větší příležitost získat finanční prostředky, 

ale také finanční úspory. A je to také příležitost 

k efektivnějšímu naplňování plánů odpadového 
hospodářství,” potvrdil Marek Sýkora. 

Účastníkům konference byly prezentovány 

i konkrétní zkušenosti s fungováním meziobecní 

spolupráce ve Šluknovském výběžku, v západních 

Čechách ve Sdružení obcí Černošín, ale také třeba 

na Klatovsku, v Pošumaví či na Plzeňsku. Všech-

no to jsou sdružení s dlouhou tradicí a bohatými 

zkušenostmi. Někde například vypisují společná 

výběrová řízení na svoz odpadů, jinde jsou vlast-

níky společností nakládajících s odpady. Ve všech 

mikroregionech ale narážejí například na nárůst bio-

odpadů, obce se shodují na komplikovaném řešení 

jeho svozu a zpracování. Některé obce provozují 

vlastní kompostárny, jinde musí bioodpady svážet 

i z poměrně rozsáhlých lokalit. Samosprávy hledají 

cestu, jak množství bioodpadů snížit a lépe a levněji 

využít. 

Otázku ekonomiky odpadového hospodářství 

prezentovala Martina Vrbová ze společnosti 

EKO-KOM, a. s. Co se týká nákladů v odpadovém 
hospodářství, patří Liberecký kraj k průměrným 

krajům. Nejvyšší náklady mají například na Českolip-

sku, nejnižší naopak na Semilsku. Ovšem v tříděném 
sběru má Liberecký kraj v celorepublikovém srovnání 

nejvyšší náklady. Martina Vrbová připomněla logický 

nárůst nákladů kvůli sběru bioodpadů. Výše nákladů 

na zajištění sběru jedné tuny bioodpadů činí 

v průměru přibližně 900 korun. 

Poslední blok konference se věnoval tématu tzv. 

elektroopadu. V první řadě to bylo opětovné využití 

elektrozařízení a jeho zpětný odběr v rámci systému 

ELEKTROWIN, resp. zpětný odběr baterií v rámci 

systému zpětného odběru společnosti ECOBAT.

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

Vážení klienti,

nastalý advent i příprava firemních 
budgetů upozorňují, že rok s šest-
kou na konci už míří do finále. Jsme 
tu tedy znovu s naším pravidelným 
zpravodajem. Toto vydání je pro 
mě ale jiné než dosud – na tomto 
místě zpravodaje se k Vám obra-
cím naposledy. Říká se, že změna 
je život, a proto od 1. prosince 
2016 odcházím po šesti letech 
z postu ředitele klientského oddě-
lení na pozici provozního ředitele, 
kde budu mít na starosti koordinaci 
činností nejen klientského oddě-
lení, ale i oddělení zabývajících se 
spoluprací s obcemi, zpracovateli, 
druhotnými surovinami. Rád bych 
Vám tedy poděkoval za dosavadní 
spolupráci a také představil svého 
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.

A co Vás čeká na následujících 
stránkách? V úvodním článku vy-
světlíme, jak je to s využitím třídě-
ného odpadu – kolik se ho ročně 
zrecykluje a co se děje se zbytkem. 
Kromě toho se dozvíte vše o recy-
klaci papíru, rozhodně si nenechte 
ujít ani unikátní video, které ma-
puje celou cestu vytříděného papí- 
rového odpadu. V několika krát-
kých příspěvcích jsme shrnuli i naše 
úspěšné komunikační aktivity.

S přáním klidného závěru roku 

Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení

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

Kolik vytříděného 
odpadu lze skutečně 
zpracovat?

V České republice třídí  
odpad už sedm Čechů  
z deseti. Roste tak i podíl 

vytříděných odpadů na celko- 
vém množství komunálního od-
padu. Loni každý obyvatel ČR  
vytřídil přes 42 kilogramů papíru, 
skla, plastů a nápojových karto- 
nů, s kovy to pak bylo dokonce  
54 kilogramů. A s každým rokem 
třídí lidé odpad stále kvalitněji. 
Od toho se pak odvíjí i procento 
reálně využitelného vytříděného 
odpadu – dnes je v tuzemsku  
recyklovatelná a dále využitelná  
již valná většina odpadů vytřídě-
ných do barevných kontejnerů. 

V celostátním průměru se z vy-
tříděných odpadů recykluje zhruba 
90 %. To znamená, že 90 % odpa- 
du, který vytřídily tuzemské  
domácnosti do barevných kontej-
nerů a který byl následně odve- 
zen k dotřídění na třídicí linky, se 
stává druhotnou surovinou urče-
nou k dalšímu zpracování. Zbý-
vajících 10 % sítem dotřiďovací 
linky neprojde a stává se takzva-

ným výmětem. Ten je pak vyu-
žit energeticky nebo odstraněn 
na skládku.

Tzv. výmět obsahuje materi-
ály, které nelze recyklovat, a také 
příměsi, které do barevných kon-
tejnerů nepatří. Jejich množství 
se v jednotlivých lokalitách liší – 
obecně se kvalita tříděného od-
padu odvíjí od zvoleného systému 
sběru v dané lokalitě a pečlivosti 
tamních obyvatel při třídění. n

Množství obalů uvedených na trh neustále roste. 
Výjimkou není ani tuzemský trh, na nějž loni firmy 
uvedly zhruba jeden milión obalů. Díky kvalitnímu 
systému třídění a recyklace, který má ČR k dispozici, 
se jich podařilo „podchytit“ více než ¾. Celkem  
tak bylo k třídění a recyklaci předáno 730 662 tun 
obalového odpadu.
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Vážení klienti,

nastalý advent i příprava firemních 
budgetů upozorňují, že rok s šest-
kou na konci už míří do finále. Jsme 
tu tedy znovu s naším pravidelným 
zpravodajem. Toto vydání je pro 
mě ale jiné než dosud – na tomto 
místě zpravodaje se k Vám obra-
cím naposledy. Říká se, že změna 
je život, a proto od 1. prosince 
2016 odcházím po šesti letech 
z postu ředitele klientského oddě-
lení na pozici provozního ředitele, 
kde budu mít na starosti koordinaci 
činností nejen klientského oddě-
lení, ale i oddělení zabývajících se 
spoluprací s obcemi, zpracovateli, 
druhotnými surovinami. Rád bych 
Vám tedy poděkoval za dosavadní 
spolupráci a také představil svého 
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.

A co Vás čeká na následujících 
stránkách? V úvodním článku vy-
světlíme, jak je to s využitím třídě-
ného odpadu – kolik se ho ročně 
zrecykluje a co se děje se zbytkem. 
Kromě toho se dozvíte vše o recy-
klaci papíru, rozhodně si nenechte 
ujít ani unikátní video, které ma-
puje celou cestu vytříděného papí- 
rového odpadu. V několika krát-
kých příspěvcích jsme shrnuli i naše 
úspěšné komunikační aktivity.

S přáním klidného závěru roku 

Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení
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Kolik vytříděného 
odpadu lze skutečně 
zpracovat?

V České republice třídí  
odpad už sedm Čechů  
z deseti. Roste tak i podíl 

vytříděných odpadů na celko- 
vém množství komunálního od-
padu. Loni každý obyvatel ČR  
vytřídil přes 42 kilogramů papíru, 
skla, plastů a nápojových karto- 
nů, s kovy to pak bylo dokonce  
54 kilogramů. A s každým rokem 
třídí lidé odpad stále kvalitněji. 
Od toho se pak odvíjí i procento 
reálně využitelného vytříděného 
odpadu – dnes je v tuzemsku  
recyklovatelná a dále využitelná  
již valná většina odpadů vytřídě-
ných do barevných kontejnerů. 

V celostátním průměru se z vy-
tříděných odpadů recykluje zhruba 
90 %. To znamená, že 90 % odpa- 
du, který vytřídily tuzemské  
domácnosti do barevných kontej-
nerů a který byl následně odve- 
zen k dotřídění na třídicí linky, se 
stává druhotnou surovinou urče-
nou k dalšímu zpracování. Zbý-
vajících 10 % sítem dotřiďovací 
linky neprojde a stává se takzva-

ným výmětem. Ten je pak vyu-
žit energeticky nebo odstraněn 
na skládku.

Tzv. výmět obsahuje materi-
ály, které nelze recyklovat, a také 
příměsi, které do barevných kon-
tejnerů nepatří. Jejich množství 
se v jednotlivých lokalitách liší – 
obecně se kvalita tříděného od-
padu odvíjí od zvoleného systému 
sběru v dané lokalitě a pečlivosti 
tamních obyvatel při třídění. n

Množství obalů uvedených na trh neustále roste. 
Výjimkou není ani tuzemský trh, na nějž loni firmy 
uvedly zhruba jeden milión obalů. Díky kvalitnímu 
systému třídění a recyklace, který má ČR k dispozici, 
se jich podařilo „podchytit“ více než ¾. Celkem  
tak bylo k třídění a recyklaci předáno 730 662 tun 
obalového odpadu.
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Vážení klienti,

nastalý advent i příprava firemních 
budgetů upozorňují, že rok s šest-
kou na konci už míří do finále. Jsme 
tu tedy znovu s naším pravidelným 
zpravodajem. Toto vydání je pro 
mě ale jiné než dosud – na tomto 
místě zpravodaje se k Vám obra-
cím naposledy. Říká se, že změna 
je život, a proto od 1. prosince 
2016 odcházím po šesti letech 
z postu ředitele klientského oddě-
lení na pozici provozního ředitele, 
kde budu mít na starosti koordinaci 
činností nejen klientského oddě-
lení, ale i oddělení zabývajících se 
spoluprací s obcemi, zpracovateli, 
druhotnými surovinami. Rád bych 
Vám tedy poděkoval za dosavadní 
spolupráci a také představil svého 
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.

A co Vás čeká na následujících 
stránkách? V úvodním článku vy-
světlíme, jak je to s využitím třídě-
ného odpadu – kolik se ho ročně 
zrecykluje a co se děje se zbytkem. 
Kromě toho se dozvíte vše o recy-
klaci papíru, rozhodně si nenechte 
ujít ani unikátní video, které ma-
puje celou cestu vytříděného papí- 
rového odpadu. V několika krát-
kých příspěvcích jsme shrnuli i naše 
úspěšné komunikační aktivity.

S přáním klidného závěru roku 

Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení
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Kolik vytříděného 
odpadu lze skutečně 
zpracovat?

V České republice třídí  
odpad už sedm Čechů  
z deseti. Roste tak i podíl 

vytříděných odpadů na celko- 
vém množství komunálního od-
padu. Loni každý obyvatel ČR  
vytřídil přes 42 kilogramů papíru, 
skla, plastů a nápojových karto- 
nů, s kovy to pak bylo dokonce  
54 kilogramů. A s každým rokem 
třídí lidé odpad stále kvalitněji. 
Od toho se pak odvíjí i procento 
reálně využitelného vytříděného 
odpadu – dnes je v tuzemsku  
recyklovatelná a dále využitelná  
již valná většina odpadů vytřídě-
ných do barevných kontejnerů. 

V celostátním průměru se z vy-
tříděných odpadů recykluje zhruba 
90 %. To znamená, že 90 % odpa- 
du, který vytřídily tuzemské  
domácnosti do barevných kontej-
nerů a který byl následně odve- 
zen k dotřídění na třídicí linky, se 
stává druhotnou surovinou urče-
nou k dalšímu zpracování. Zbý-
vajících 10 % sítem dotřiďovací 
linky neprojde a stává se takzva-

ným výmětem. Ten je pak vyu-
žit energeticky nebo odstraněn 
na skládku.

Tzv. výmět obsahuje materi-
ály, které nelze recyklovat, a také 
příměsi, které do barevných kon-
tejnerů nepatří. Jejich množství 
se v jednotlivých lokalitách liší – 
obecně se kvalita tříděného od-
padu odvíjí od zvoleného systému 
sběru v dané lokalitě a pečlivosti 
tamních obyvatel při třídění. n

Množství obalů uvedených na trh neustále roste. 
Výjimkou není ani tuzemský trh, na nějž loni firmy 
uvedly zhruba jeden milión obalů. Díky kvalitnímu 
systému třídění a recyklace, který má ČR k dispozici, 
se jich podařilo „podchytit“ více než ¾. Celkem  
tak bylo k třídění a recyklaci předáno 730 662 tun 
obalového odpadu.
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nAPSALI O Třídění…

název: Jihomoravané loni vytřídili 45 tun 
obalového odpadu | Zdroj: ekolist.cz
datum: 30. 12. 2016 | Odkaz: http://ekolist.cz/
cz/zpravodajstvi/zpravy/jihomoravane-loni-vytri-
dili-45-tun-oba...

byvatelé Jihomoravského kraje vytřídili 
v loňském roce kolem 45 tun obalového 
odpadu, vyplývá z analýzy společnosti 

EKO-KOM, která se zabývá recyklací odpadů 

z obalů. Z toho bylo skoro 23 tun papíru, přes 

12 tun skla a deset tun plastu, sdělila mluvčí  

EKO-KOM Lucie Müllerová. Podle ní tím Jihomora-

vané zachránili 285 hektarů přírody. 

Podle společnosti se díky třídění a recyklaci 
odpadů v kraji nedostalo do ovzduší přes 56 tisíc 

tun oxidu uhličitého. „Uspořilo se takové množství 

energie, které by pokrylo roční spotřebu 15 500 

domácností,” uvedla Müllerová.

Odpad třídili i lidé ve Znojmě. „S tříděním 
odpadu jsem velmi spokojený a děkuji za to 

občanům, kteří na tom mají zásluhu,” řekl zno-

jemský starosta Vlastimil Gabrhel (ČSSD).

EKO-KOM uvádí, že se Češi ve třídění stále 

zlepšují. „Aktuálně třídí odpad už 72 procent 

obyvatel České republiky. Od roku 2000 se tak 

zečtyřnásobilo množství vytříděného odpadu 

a za posledních 15 let se vytřídilo do barevných 
kontejnerů přes 8,3 milionu tun obalového 
odpadu,” sdělila mluvčí. Nyní je to ročně kolem 

700 000 tun.

„Uložený odpad na jednu hromadu by měl stejný  

objem, jako má hora Říp. Za tuto praktickou 

každodenní snahu chránit naši přírodu a krajinu je 

nutné ocenit každou třídící rodinu,” uvedl generál-

ní ředitel společnosti EKO-KOM Zbyněk Kozel.

Češi si dobře vedou i ve srovnání Evropského 

statistického úřadu Eurostat. „V celkové míře 

recyklace a využití obalových odpadů je Česká 

republika šestou nejlepší zemí v Evropské unii. 

Nadprůměrně dobrá je v třídění a recyklaci plas-
tových obalů, kde jí patří druhá příčka,” uvedla 

Müllerová. Podle ní je český systém při dosa-

hování vysoké míry recyklace výrazně efektivně-

jší a levnější, než je například v Rakousku nebo 

Německu.

Češi mají k dispozici už více než 272 000 

barevných kontejnerů na třídění. V průměru to 

k nim mívají ze svého domova do 100 metrů. „Na 

jedno sběrné místo připadá 131 obyvatel, což je  

v evropském měřítku výborné. V jiných zemích 

jsou to stovky, a někde dokonce tisíce,” doplnil 

ředitel oddělení komunikace EKO-KOM Lukáš 

Grolmus.

název: Mobil pomůže zajistit pořádek ve Varech
Zdroj: Mladá fronta dnes | Autor: Petr Toman
Mutace: Mladá fronta dnES – karlovarský kraj
datum: 10. 01. 2017
Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp

ARLOVY VARY Vidíte přeplněný kontejner? 

Jednoduše jej vyfotíte a město poté zařídí 

jeho vývoz. Sci-fi? Nikoliv. Radnice totiž 

nabídne obyvatelům Karlových Varů zbrusu novou 

aplikaci pro chytré telefony. A nejen to, program 

nabídne řadu možností, jak pomoci úklidové firmě 

ve městě. „Vzhledem k tomu, co všechno aplikace 

umí a jaké informace poskytuje, předpokládáme, že 

nám pomůže operativně zajišťovat vývoz nádob na 

tříděný odpad (i mimo stanovený harmonogram), 

opravu nebo výměnu poškozených nádob a úklid 

stanovišť. Tedy udržovat větší pořádek na území 

města,” popsala část funkcí mluvčí karlovarského 

magistrátu Helena Kyselá. Aplikace by také mohla 

přispět k ještě většímu zájmu obyvatel o třídění 
odpadu, protože poskytuje informace o tom, jak 
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E k o k o m u n i k a c e

Vážení klienti,

nastalý advent i příprava firemních 
budgetů upozorňují, že rok s šest-
kou na konci už míří do finále. Jsme 
tu tedy znovu s naším pravidelným 
zpravodajem. Toto vydání je pro 
mě ale jiné než dosud – na tomto 
místě zpravodaje se k Vám obra-
cím naposledy. Říká se, že změna 
je život, a proto od 1. prosince 
2016 odcházím po šesti letech 
z postu ředitele klientského oddě-
lení na pozici provozního ředitele, 
kde budu mít na starosti koordinaci 
činností nejen klientského oddě-
lení, ale i oddělení zabývajících se 
spoluprací s obcemi, zpracovateli, 
druhotnými surovinami. Rád bych 
Vám tedy poděkoval za dosavadní 
spolupráci a také představil svého 
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.

A co Vás čeká na následujících 
stránkách? V úvodním článku vy-
světlíme, jak je to s využitím třídě-
ného odpadu – kolik se ho ročně 
zrecykluje a co se děje se zbytkem. 
Kromě toho se dozvíte vše o recy-
klaci papíru, rozhodně si nenechte 
ujít ani unikátní video, které ma-
puje celou cestu vytříděného papí- 
rového odpadu. V několika krát-
kých příspěvcích jsme shrnuli i naše 
úspěšné komunikační aktivity.

S přáním klidného závěru roku 

Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení

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

Kolik vytříděného 
odpadu lze skutečně 
zpracovat?

V České republice třídí  
odpad už sedm Čechů  
z deseti. Roste tak i podíl 

vytříděných odpadů na celko- 
vém množství komunálního od-
padu. Loni každý obyvatel ČR  
vytřídil přes 42 kilogramů papíru, 
skla, plastů a nápojových karto- 
nů, s kovy to pak bylo dokonce  
54 kilogramů. A s každým rokem 
třídí lidé odpad stále kvalitněji. 
Od toho se pak odvíjí i procento 
reálně využitelného vytříděného 
odpadu – dnes je v tuzemsku  
recyklovatelná a dále využitelná  
již valná většina odpadů vytřídě-
ných do barevných kontejnerů. 

V celostátním průměru se z vy-
tříděných odpadů recykluje zhruba 
90 %. To znamená, že 90 % odpa- 
du, který vytřídily tuzemské  
domácnosti do barevných kontej-
nerů a který byl následně odve- 
zen k dotřídění na třídicí linky, se 
stává druhotnou surovinou urče-
nou k dalšímu zpracování. Zbý-
vajících 10 % sítem dotřiďovací 
linky neprojde a stává se takzva-

ným výmětem. Ten je pak vyu-
žit energeticky nebo odstraněn 
na skládku.

Tzv. výmět obsahuje materi-
ály, které nelze recyklovat, a také 
příměsi, které do barevných kon-
tejnerů nepatří. Jejich množství 
se v jednotlivých lokalitách liší – 
obecně se kvalita tříděného od-
padu odvíjí od zvoleného systému 
sběru v dané lokalitě a pečlivosti 
tamních obyvatel při třídění. n

Množství obalů uvedených na trh neustále roste. 
Výjimkou není ani tuzemský trh, na nějž loni firmy 
uvedly zhruba jeden milión obalů. Díky kvalitnímu 
systému třídění a recyklace, který má ČR k dispozici, 
se jich podařilo „podchytit“ více než ¾. Celkem  
tak bylo k třídění a recyklaci předáno 730 662 tun 
obalového odpadu.
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správně třídit, kde jsou nejbližší kontejnery na 

konkrétní odpad. V letních měsících přibudou i mís-

ta s volně přístupnými velkokapacitními kontejnery 

na bioodpad.  

„Aplikace bude spuštěna během ledna. Ke stažení 

bude, podobně jako jiné mobilní aplikace, v online 

obchodech (Google play pro Android nebo App 

Store pro iOS). Stačí zadat slovní spojení Třídění 
odpadu v Karlových Varech nebo použít QR čtečku 

a naskenovat příslušný kód,” popsala Kyselá. 

Aplikace je zcela zdarma, stejně jako vývoj. Měs-

to tedy nevložilo do projektu ani korunu. „Jedná 

se o aplikaci společnosti EKO-KOM, město za její 

vývoj ani úpravu pro potřeby Karlových Varů nic 

neplatí,” vysvětlila Kyselá.  

Nová aplikace poskytuje mimo jiné informace  

o tom, jak správně třídit či kde jsou nejbližší 

kontejnery na konkrétní odpad.  
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Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s.
EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444–445, + 420 261 176 256

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

PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE
Jste tvořiví? Vadí vám plýtvání? Chcete zlepšit životní prostředí?

Požadujete recyklované materiály ve veřejných zakázkách? 
Používáte recyklované materiály pro výrobu?

Přihlaste se do některé z kategorií této soutěže:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
vyhlašuje celostátní soutěž

Kritéria soutěže, informace o cenách a přihlášky na: 
www.mpo.cz

Soutěžní projekty a práce zasílejte do 15. ledna 2017 
na email: druhotnasurovina.soutez@mpo.cz

VÝROBA

DISTRIBUCE

RECYKLACE

ZBYTKOVÝ
ODPAD

OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

DESIGN

UŽÍVÁNÍ
A OPRAVY

SBĚR

SUROVINY

2 
Nejlepší stavební 

činnost

1 
Nejlepší  
výrobek

4 A
Nejlepší  

studentský projekt

3 
Nejlepší projekt 
veřejné správy

4 B 
Nejlepší dětský 

projekt

KATEGORIE SOUTùÎE:

Výrobek, při jehož výrobě byla část původních 
přírodních surovin nahrazena druhotnými 
surovinami/recykláty a je na trhu uplatnitelný.

Nejlepší výrobek z druhotné suroviny
určeno pro podnikatelskou sféru

Stavba, rekonstrukce, demolice, při které byly 
využity druhotné suroviny/recykláty nebo byly 
vyprodukovány a dále využity.

Nejlepší využití druhotné suroviny ve stavebnictví
určeno pro podnikatelskou sféru 

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe se bude konat v bfieznu 2017

Podrobné informace najdete na http://www.mpo.cz/cz/prumysl/ 
politika-druhotnych-surovin-cr/celostatni-soutez-ministerstva-prumyslu- 

a-obchodu- premena-odpadu-na-zdroje--221269/, 
nebo zašlete dotaz na e-mail: druhotnasurovina.soutez@mpo.cz 
nebo kontaktujte organizátory soutěže na tel. čísle 224 851 111. 

Soutěž organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci osvěty a přípravy společnosti na přechod k oběhovému hospodářství.
Sponzoři soutěže: SUEZ Využití zdrojů a.s., Sims Recycling Solutions s.r.o., EKO-KOM, a.s., Burzovní nadace

www.ekokom.cz


