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Struktura nákladů společnosti EKO-KOM
Činnosti autorizované obalové společnosti (AOS)
EKO-KOM podléhají zákonným povinnostem,
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ní společnosti představují 3 % z celkových nákladů. V rámci
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zz
informační kampaně (celostátní a krajské) jsou ročně vynaložena
4 % celkových nákladů společnosti EKO-KOM.
Administrativní náklady (režijní náklady společnosti), její
vlastní propagace, právní a další služby či náklady na říze-
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lení k povinnostem vyplývajícím ze zákona o obalech, vysvětlení činnosti systému
EKO-KOM jako autorizované obalové společnosti a poskytnutí informací týkajících
se správného vedení evidence obalů. Více informací k seminářům je na stránkách
www.ekokom.cz v sekciSed
„Prodignissim
klienty“. nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam

adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam.
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EKO-KOM je nezisková
společnost

Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor.
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aliquam.
(zpětný
odběr
a využití) temps
v následujícím
období.
zz

PŘEDSTAVUJEME KLIENTSKÉ ODDĚLENÍ
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seriál
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zpr avodaj pro klienty společnosti EKO-KOM,
Seriál – barevné
kontejnery

a. s.

3. díl – Jak se třídí a recykluje sklo?
Důležité je, aby sklo bylo důkladně dotříděné a zbavené všech nečistot. Ve 100 kg
skleněného střepu pro sklárny totiž může
být maximálně jeden gram nečistot. Takovou kvalitu lze docílit pouze na velice složitých třídicích
Mauris auctor sem ut turpis,
zařízeních.
adipiscing at ornare massa luctus. Nulla
auctor justo nec sem consectetur vitae porta
Zde se nejprve ze skla vyberou velké nečistoty, jako je
ipsum blandit. Aliquam adipiscing, turpis eu
keramika a další pevné částice. Následně se sklo nadrtí
aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelera pomocí dopravníků a vibračních sít se upravuje. Nakoisque tempor rnare massa luctus. Nulla auctor
nec se čistí pomocí laserových čidel. Ta každý kousek skla
justo nec sem.
prosvítí. V okamžiku, kdy se nepodaří střep prosvítit, znaConsectetur vitae porta ipsum blandit.
mená to, že se nejedná o sklo, a tato částečka se odfoukne
Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis,
pomocí vzduchové trysky. Tímto způsobem vzniká surovina
sapien mi posuere libero, scelerisque temp Nulla
– skleněný střep pro sklárny. auctor r justo nec r justo nec r justo nec r justo
Z vytříděného skla se vyrábí
nec rnejčastěji
justo necobalové
r justo sklo
nec –justo nec sem
lahve na minerálky, alkohol aconsectetur
pivo a jiné vitae
skleněné
výrobky.
porta ipsum blandit. Aliquam
Sklo se dále používá jako přísada
do speciálních
druhů beadipiscing,
turpis eu aliquet
lobortis, sapien mi
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Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis,
sapien mi posuere libero, scelerisque tempor
rnare massa luctus. Nulla auctor justo nec sem
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor.
Vestibulum pellentesque ultricies porttitor. Nulla
lacus mi, vestibulum.
Mauris rnare massa luctus. Nulla auctor justo
nec sem consectetur vitae porta ipsum posuere
libero, scelerisque tempor.
Lorem ipsum dolor,
Pavel Urban
ředitel klientského
oddělení

tonů, do brusných hmot, stavebních izolací.
Tříděný skleněný odpad představuje ve sklárnách obrovské úspory energií a také náhradu primárních surovin.
Do vsádky může přijít podle technologie 60–85 % tříděného
skla.

zz

TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam.

Jak správně
třídit sklo?

ROZHOVOR S HEJTMANEM

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpisod
euvína,
aliquet
lobortis, sapien mi posuere
alkoholických i nealkoholických
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus
congue
auctor.
nápojů, sklenice od kečupů, marmelád
či zavařenin. V některých městech sem
patří také čiré sklo – je důležité sledovat
značení na nádobách.
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý
kontejner, vhazujeme do bílého čiré
sklo a do zeleného sklo barevné.
Patří sem také tabulové sklo z oken
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpisaeu
lobortis, sapien
mi posuere
zealiquet
dveří. Vytříděné
sklo není
nutné
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellusrozbíjet,
conguebude
auctor.
V Aliquam
se dále
třídit! adipiscing,

VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ LINKA?

turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam.

NE
Do těchto nádob nepatří keramika
a porcelán. Rozbitý talíř nebo hrnek
by zničil vsádku skla do sklářské pece.
Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. Sed dignissim nisi eget tellus
congue
auctor.sklo,
V Aliquam
třeba
drátované
zlacenáadipiscing,
a pokovovaná skla.
Vratné zálohované sklo
turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque temps non, aliquam
aliquam.
patří zpět do obchodu.

PŘEDSTAVUJEME KLIENTSKÉ ODDĚLENÍ
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Nové nařízení pro plastové obaly
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Na začátku tohoto roku, 10. ledna, přijala Evropská komise nařízení č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami. V češtině byl tento dokument publikován v Úředním
věstníku EU o pět dní později, přičemž platnosti nabyl 20. den od otištění.

SLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ

Vzhledem k tomu, že právě odlišné vlastnosti mohou vést i k jiZmíněné nařízení potvrzuje platnost nařízení EP a Rady ES
Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis,
Mauris auctor sem ut turpis,
ným toxikologickým charakteristikám, je potřeba rizikovost nově
č. 1935/2004 z roku 2004 o materiálech a předmětech určesapien
mi posuere libero, scelerisque tempor
adipiscing at ornare massa luctus. Nulla
vyráběných látek posuzovat jednotlivě a bez ohledu na výsledky
ných pro styk s potravinami a v návaznosti na článek 5 dochází
rnare
massa
luctus. Nulla auctor justo nec sem
auctor justo nec sem consectetur vitae porta
testů větších částic.
ke zrušení směrnice Komise 2002/72/ES z roku 2002 a směrniSed
dignissim
nisi eget tellus congue auctor.
ipsum blandit. Aliquam adipiscing, turpis eu
Nové nařízení č. 10/2011 je přímo použitelné ve všech stáce 89/109/EHS.
Vestibulum
pellentesque
ultricies porttitor. Nulla
aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelertech Evropskélacus
unie,mi,
a to
bez nutnosti obvyklé dvanáctiměsíční
Na rozdíl od dříve přijatých směrnic, které nepokrývaly inovestibulum.
isque tempor rnare massa luctus. Nulla auctor
transpozice do vnitrostátních
předpisů.
zz
vované plasty, kupříkladu ve vícevrstvých materiálech a předMauris rnareprávních
massa luctus.
Nulla auctor justo
justo nec sem.
mětech, kde byly kombinovány s dalšími materiály, je nově řešeConsectetur vitae porta ipsum blandit. nec sem consectetur vitae porta ipsum posuere
na i tato otázka. Moderní materiály, které se objevují v poslední
Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, libero, scelerisque tempor.
době, se totiž často skládají nikoli z jediné, ale až z patnácti
sapien mi posuere libero, scelerisque temp Nulla
různých plastových vrstev, a to
z důvodu
funkčnosti
Lorem ipsum dolor,
auctor
r justozvýšení
nec r justo
nec r justo nec r justo
a snížení množství odpadu. V případě
vícevrstevných
obalů
je
nec r justo nec r justo nec justo nec sem
Pavel Urban
přípustné, aby vrstvy dělila od potravin
tzv. funkční
bariéra,
tedyblandit. Aliquam
consectetur
vitae porta
ipsum
ředitel klientského
vrstva, která brání případné migraci
látekturpis
do potravin
– proto
adipiscing,
eu aliquet
lobortis, sapien mi
oddělení
za touto bariérou lze při splnění určitých kritérií používat i nepovolené látky, nepřekračuje-li jejich migrace daný limit detekce.
Zbyněk Kolář,
Z hlediska dnes populárních nanočástic je potřeba upřesnit,
specialista na normy
zda povolení vydaná na základě posouzení rizika částic obvykEKO-KOM, a. s.
lé velikosti nezahrnují i zmíněné nanočástice, jejichž chemické
kolar@ekokom.cz
a fyzikální vlastnosti se významně liší od částic většího rozsahu.

TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ

Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam.

Směrnice 94/62/ES o obalech
ROZHOVOR
S HEJTMANEM
a obalových
odpadech

Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
libero,o scelerisque
temps non,
aliquam
aliquam. Sed
dignissim
eget tellus
auctor.
laci acongue
využití pro
následující dekádu. DruPřijatá
Směrnice
vnesla
do nisi
této
Směrnice 94/62/ES
obalech a obahá,
2005/20,
pak
pouze stanovení nižších
problematiky
řád
a
soustřeďuje
se
lových odpadech byla přijata v roce 1994
cílů pro „nové“ země EU, pro které není
na dva základní problémy:
na základě předchozího chaotického výv reálné době možné dosáhnout úrovně
a)	trvalý a postupný růst cílů pro recyklavoje legislativy pro tuto oblast v jednotli„starých“ zemí.
ci a využití obalových odpadů s ohlevých zemích EU. Mnohdy se objevovaly
Přestože Česká republika byla uvedem kapacity a trh s druhotnými suropřemrštěné cíle hlavně v oblasti recykladena v této novele mezi zeměmi, pro ktevinami a možnosti jejich využití;
ce obalového odpadu v zemích, jako bylo
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
ré je stanoven pozdější termín pro splnění
b)	sjednocení požadavků na obaly z poNěmecko, nebo kvóty a zákazy určitých
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
cílů recyklace a využití obalového odpahledu ochrany životního prostředí
typů obalů, jako byly třeba nápojové pleturpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam.
du, neměla nikdy problém s dosažením
na jednotném trhu EU, tak aby měli
chovky v Dánsku. Tak se vytvářely tržní
cílů pro „staré“ země v řádném termínu
výrobci jistotu, že nebudou muset měobchodní bariéry a jiná národní legislativa řadu z nich v jejich naplnění předstihla.
nit balení výrobků stát od státu.
ní opatření pak ve svém důsledku vedla

zz
i k rozvratu trhů s druhotnými surovinami
Zbyněk Kolář,
Směrnice byla od svého přijetí nov ostatních zemích EU, kam byly přebytdignissim ceny
nisi eget velizována
tellus congue
SedPrvní
dignissim
nisi eget tellus congue auctor. Vspecialista
Aliquam adipiscing,
na normy
jižauctor.
dvakrát.
novelizace
ky druhotných surovin Sed
za dotované
eu aliquet
mi posuere
libero, scelerisque
temps non, aliquam aliquam.
EKO-KOM, a. s.
2004/12/ES
řešila pouze
„čištění“ definic,
vyváženy, protože vturpis
zemích,
kde bylylobortis,
zís- sapien
kolar@ekokom.cz
co je a není obal, a nárůst cílů pro recykkány, nebyly kapacity je zpracovat.

VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ LINKA?
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Osvědčení za rok 2010
Během měsíce března vám zasíláme poštou roční Osvědčení, kde bude
uvedeno, po jaké období byla vaše spo-

11/09

lečnost v roce 2010 zapojena do systému sdruženého plnění EKO-KOM
a u jakého množství odpadu z obalů

bylo pro vaši společnost na základě
zaplacené odměny zajištěno plnění
povinnosti zpětného odběru a využití.

SLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ

Mauris auctor sem ut turpis,
adipiscing at ornare massa luctus. Nulla
auctor justo nec sem consectetur vitae porta
ipsum blandit. Aliquam adipiscing, turpis eu
aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque tempor rnare massa luctus. Nulla auctor
justo nec sem.
Consectetur vitae porta ipsum blandit.
Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis,
Požádali jsme zástupce ausapien mi posuere libero, scelerisque temp Nulla
ditorské společnosti Ernst
auctor r justo nec r justo nec r justo nec r justo
& Young ČR, s. r. o., kteří
nec r justo nec r justo nec justo nec sem
provádějí kontroly – ověřují
consectetur vitae porta ipsum blandit. Aliquam
správnosti výkazů o proadipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi
dukci obalů – aby shrnuli nejčastější nedostatky
v evidenci produkce obalů.

Nedostatky v evidenci obalů
Na co si dát pozor při evidenci obalů?

Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis,
sapien mi posuere libero, scelerisque tempor
rnare massa luctus. Nulla auctor justo nec sem
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor.
Vestibulum pellentesque ultricies porttitor. Nulla
lacus mi, vestibulum.
Mauris rnare massa luctus. Nulla auctor justo
nec sem consectetur vitae porta ipsum posuere
libero, scelerisque tempor.

část 2.

Lorem ipsum dolor,
Pavel Urban
ředitel klientského
oddělení

TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ

Následující přehled podrobně
vysvětluje druhou část nejčasSed dignissim
tějších charakteristických
ne- nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
libero,
scelerisque
dostatků evidence obalů (První temps non, aliquam aliquam. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
scelerisque temps non, aliquam aliquam.
část naleznete vlibero,
předchozím
čísle 14/2010 – http://www.ekokom.cz/assets/Pro-klienty/soubory-ke-stazeni/eko-komunikace_14_2010.pdf).

ROZHOVOR S HEJTMANEM

Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor.

4. Absence
historických
dat snižuje VÍTE, CO
prokazatelnost

JE TŘÍDICÍ LINKA?

Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere

nebo
Výpočtová databáze společnosti je aktualizována, aniž by
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
společnost ve výpočtu používá průměrné jednotkové váhy
byly pravidelně zálohovány její kopie, což znesnadňuje zpětturpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero,
scelerisque temps non, aliquam aliquam.
bez jakékoli podpůrné dokumentace dokládající způsob jenou kontrolovatelnost.
jich výpočtu.

5. Váhy obalů
neodpovídají skutečnosti
PŘEDSTAVUJEME
KLIENTSKÉ
ODDĚLENÍ
6. Kategorizace
obalů ve výkazu je
Ve společnosti nejsou nastaveny mechanismy zajišťující pranepřesná
Sed dignissim
nisi egetvah
tellus
congue auctor. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
videlné kontroly skutečných
jednotkových
obalů
turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero,
scelerisque
aliquam
aliquam.
nebo
Osoba,
která temps
má nanon,
starosti
vyplnění
výkazu:
společnost se spoléhá na údaje deklarované dodavateli nebo
...nemá dostatečné znalosti zákona č. 477/2001Sb., o obamateřskou společností, které mohou být nepřesné
lech a ostatních předpisů

Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s.
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nebo
...přestože si není jista zařazením, sama
„odhadne“ kategorii obalu, aniž by věc
konzultovala se specialistou společnosti
EKO-KOM.
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7. Mnoho manuálních
Mauris auctor sem ut turpis,
úprav zvyšuje chybovost

adipiscing at ornare massa luctus. Nulla

Používaný způsob vedení evidence
auctor justo nec sem consectetur vitae porta
obalů vyžaduje velké množství manuálipsum blandit. Aliquam adipiscing, turpis eu
ních zásahů, které obecně zvyšují chyboaliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelervost a znesnadňují zpětnou kontrolu.
isque tempor rnare massa luctus. Nulla auctor

zz

justo nec sem.
Consectetur vitae porta ipsum blandit.
Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis,
sapien mi posuere libero, scelerisque temp Nulla
auctor r justo nec r justo nec r justo nec r justo
nec r justo nec r justo nec justo nec sem
consectetur vitae porta ipsum blandit. Aliquam
adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi

Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis,
sapien mi posuere libero, scelerisque tempor
rnare massa luctus. Nulla auctor justo nec sem
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor.
Vestibulum pellentesque ultricies porttitor. Nulla
lacus mi, vestibulum.
Mauris rnare massa luctus. Nulla auctor justo
nec sem consectetur vitae porta ipsum posuere
libero, scelerisque tempor.
Lorem ipsum dolor,
Pavel Urban
ředitel klientského
oddělení

Roční
poplatek
TÉMA:
RECYKLACE PLASTŮ
nisi egetEKO-KOM
tellus congue zapojí,
auctor. Vplatí
Aliquam
adipiscing,poplatturpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
Společnosti, kteréSed
sedignissim
do systému
čtvrtletně
libero,
scelerisque
temps
non,
aliquam
aliquam.
V
Aliquam
adipiscing,
turpis
eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
ky podle množství obalů a paušální roční poplatek, který je ve výši 1600 Kč
libero,
scelerisque
temps
non,
aliquam
aliquam.
bez 20% DPH.

ROZHOVOR S HEJTMANEM

Faktura na tento poplatek na rok 2011 vám bude zaslána během měsíce března.

Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor.

Standardní klienti

Podlimitní klienti

Výše poplatku pokrývá roční evidenční poplatek podle § 30
odst. 2 zákona o obalech (800 Kč) a úhradu za administrativní služby podle čl. III Smlouvy o sdruženém plnění související
s evidováním klienta v systému EKO-KOM (800 Kč).

(roční produkce obalů vaší společnosti byla méně než 300 kg)

VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ LINKA?

V případě, že vaše společnost byla v roce 2010 podlimitním
klientem, činí v roce 2011 výše poplatku 1000 Kč a pokrýSed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
vá evidenční poplatek do Státního fondu životního prostředí
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
(800 Kč) a úhradu za administrativní služby podle čl. III Smlouturpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero,
scelerisque temps non, aliquam aliquam.
vy o sdruženém plnění související s evidováním klienta v systému EKO-KOM (200 Kč).
V případě, že vaše společnost byla podlimitním klientem
v roce 2010 a měla uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění
pouze po část roku, pak dle zákona o obalech neplatí roční
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. Sed
dignissim
nisi eget
tellus
auctor.úhradu
V Aliquam
adipiscing,
evidenční
poplatek
(800
Kč) congue
a hradí pouze
za administurpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero,
scelerisque
non,
trativní
služby temps
podle čl.
III aliquam
Smlouvyaliquam.
o sdruženém plnění související s evidováním klienta v systému EKO-KOM (200 Kč).
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Vážení obchodní přátelé,

11/09

dovolujeme si Vás pozvat na seminář pořádaný naší společností, zaměřený na:
• rozbor zákona č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů;
SLOVO
ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ
• 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.

Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis,
Mauris auctor sem ut turpis,
sapien
mi posuere libero, scelerisque tempor
adipiscing at ornare massa luctus. Nulla
Účelem semináře je snaha o prohloubení znalostí obalového zákona, vysvětlit činnost systému EKO-KOM jako
rnare
massa
luctus. Nulla auctor justo nec sem
auctor justo nec sem consectetur vitae porta
autorizované obalové společnosti a především poskytnout informace týkající se správného vedení evidence obalů.
Sed
dignissim
nisi eget tellus congue auctor.
ipsum blandit. Aliquam adipiscing, turpis eu
Vestibulum
pellentesque
ultricies porttitor. Nulla
aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerlacus
mi,
vestibulum.
isque tempor rnare massa luctus. Nulla auctor
Mauris rnare massa luctus. Nulla auctor justo
justo nec sem.
nec
sem consectetur vitae porta ipsum posuere
Consectetur vitae porta ipsum blandit.
libero,
scelerisque tempor.
Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis,
sapien mi posuere libero, scelerisque temp Nulla
Lorem ipsum dolor,
auctor r justo nec r justo nec r justo nec r justo
nec r justo nec r justo nec justo nec sem
Pavel Urban
consectetur vitae porta ipsum blandit. Aliquam
ředitel klientského
adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi
oddělení

místa konání a termíny:

praha
Brno
TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ
Seminář se koná v prvním patře – salonek D

Seminář se koná v hotelových saloncích 1+2

Praha 4 (stanice metra C – Vyšehrad)

Brno

Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
libero,
scelerisque
temps Centre
non, aliquam aliquam. V Aliquam
adipiscing,
Hotel Holiday Inn Prague
Congress
Hotel Holiday
Innturpis
Brno eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
libero,
scelerisque
temps
non,
aliquam
aliquam.
Na Pankráci 15/1684
Křížkovského 20

ROZHOVOR S HEJTMANEM
kapacita: 50 osob

kapacita: 50 osob

Sed dignissim
nisi eget
tellus congue
adipiscing,
aliquet
lobortis,
sapien
mi posuere
29. března 2011
od 9.00
do 13.00
hod. auctor. V Aliquam
7. dubna
2011	 turpis euod
10.00
do 14.00
hod.
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor.

plzeň

VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ LINKA?V

případě, že přijmete naše pozvání na seminář,
prosíme Vás o potvrzení vaší účasti na e-mail: hribalova@
ekokom.cz, případně na tel. čísle 729 848 444 (sl. Lenka
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
Hříbalová), na kterém Vám budou zodpovězeny podrobnější
Dům kultury Inwest
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
informace.
Americká 49
turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque
temps non, aliquam aliquam.
Plzeň
Seminář se koná v malém sále

Účast na semináři je zdarma.

kapacita: 80 osob

PŘEDSTAVUJEME KLIENTSKÉ
ODDĚLENÍ
Věříme,
že návštěva tohoto

semináře Vám bude
přínosem a přispěje k objasnění mnoha sporných otázek
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. Sed vdignissim
nisi eget tellus
congue
auctor. Vodpady.
Aliquam adipiscing,
oblasti nakládání
s obaly
a obalovými

15. dubna 2011

od 10.00 do 13.00 hod.

turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Záměrem odboru ochrany prostředí
MHMP je seznámit děti hravou formou
s uvedenou problematikou a naučit je
11/09
prostřednictvím učitelů a poskytnutých
materiálů správným návykům zejména v oblasti třídění odpadů a současně
Zprávy EcoMonitoru
i osvojení šetrného přístupu k ochraně
1. 2. 2011
životního prostředí.
Již osmým rokem probíhá úspěšně
Uvedené informační materiály obdrakce zaměřená na pražské prvňáčky
ží 9898 pražských prvňáčků v průběhu
Jedná se o poskytnutí informačních
a na podporu třídění odpadů, kterou orAliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis,
Mauris auctor sem ut turpis,
prvních třech měsíců roku 2011.
a propagačních materiálů zaměřených
ganizuje Magistrát hl. m. Prahy (odbor
sapien
mi posuere libero, scelerisque tempor
adipiscing at ornare massa luctus. Nulla

zz
na problematiku odpadů žákům 1. tříd
ochrany prostředí) ve spolupráci s obaauctor justo nec sem consectetur vitae porta rnare massa luctus. Nulla auctor justo nec sem
základních škol na území hl. m. Prahy.
lovou společnosti EKO-KOM a. s.

Ekologicko-výchovná akce pro
pražské prvňáčky zaměřená
na podporu třídění odpadů

SLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ

ipsum blandit. Aliquam adipiscing, turpis eu Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor.
aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, sceler- Vestibulum pellentesque ultricies porttitor. Nulla
isque tempor rnare massa luctus. Nulla auctor lacus mi, vestibulum.
ky. rnare
Nyní massa
se zpracovává
mapa
přesného
Mauris
luctus. Nulla
auctor
justo
justo nec sem.
rozmístění
kontejnerů.
Podle
toho
zjistíme
nec
sem
consectetur
vitae
porta
ipsum
posuere
Consectetur vitae porta ipsum blandit.
lokality, kde
chybí, a tam bychom nové
tempor.
Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, libero, scelerisque
doplnili,“ řekl primátor Raduan Nwelati. Insapien mi posuere libero, scelerisque temp Nulla
formoval také o čtvrtečním souhlasu rady
auctor r justo nec r justo nec Boleslavský
r justo nec r justo
deník Lorem ipsum dolor,
města s navýšením rozpočtu o příspěvek
Mladá Boleslav – Město Mladá
Bolenec r justo nec r justo nec justo nec
sem
Pavel Urban
31. 1.
2011
955 tisíc korun od společnosti EKO-KOM
slav ve spolupráci s firmou Compag
během
consectetur vitae porta ipsum blandit. Aliquam
ředitel klientského
na zajištění zpětného odběru oddělení
a využipůl roku navýší stávající počet 605
kontej- turpis eu aliquet lobortis, sapien mi
adipiscing,

Ulice Boleslavi zaplaví stovky
nových kontejnerů na odpad

nerů na tříděný odpad o dalších 300.
Zároveň se vůbec poprvé v Mladé Boleslavi objeví 13 kontejnerů na biodpad,
které budou zřejmě rozmístěny především
do příměstských částí. Nové nádoby dodá

firma Compag díky získané dotaci a město tak tato investice nijak zásadně nezatíží.
„Chystáme tedy velmi výrazné navýšení
kontejnerů na tříděný odpad, podobně
tomu bylo loni v případě košů na odpad-

TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ

tí odpadů. Tato částka náleží městu za
3. čtvrtletí roku 2010, přičemž suma za celý
loňský rok by měla dosáhnout zhruba
3,3 milionu korun. Pro porovnání, v roce
2005 to bylo 1,22 milionu korun. 
zz

Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. V Aliquam adipiscing, turpis
eu dávají
aliqueti lobortis,
sapien
mi posuere
dnes
takzvané
tetrapaky.
Před
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam.
dvěma lety jsme zahájili nový projekt,

Tušíte, kam putuje odpad,
který vytřídíte?

je celkem úspěšný. Třídění bioodpadu
na Litoměřicku. Teď bude na rozhodnutí
města, jak bude chtít v této službě poLitoměřický deník
kračovat. Někde mají zvláštní kontejnery
Vše okolo třídění odpadu na
28. 1. 2011
Sed dignissim
adipiscing, turpis
eu aliquetUlobortis,
sapienna
mitřídicí
posuere
na tetrapaky.
nás to přijde
linLitoměřicku prozradil
jednatelnisi eget tellus congue auctor. V Aliquam
libero,
scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus
congue
auctor.
ku, kde
to zaměstnanci
vytřídí zvlášť, takspolečnosti BEC
odpady
že je to v podstatě v jedné komoditě.
Svážíme veškerý tříděný komunální
odpad a dál ho u nás třídíme. Původně
Litoměřicko – O ekologickém třídění
Jakým způsobem nakládáte s papírem
jsme třídili jen plasty, ale rozšířili jsme
odpadu, a hlavně o jeho důležitosti se
a sklem?
svou činnost, takže nyní třídíme i pamluví stále a všude. Většina znalostí běžPapír vozíme zvlášť od průmyslových
pír. Zároveň vedeme statistiku. Na jejím
ného člověka však končí u toho, že zvlášť
zákazníků, například velkých obchodních
základě město získává finanční bonusy
má vyhodit plast, zvlášť papír a sklo.
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
řetězců, odkud je už prakticky vytříděný.
od firmy EKO-KOM. Ta platí městu fiMálokdo však tuší, co se s vytříděným
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
Jde většinou o kartonovou lepenku. To
nanční odměnu za každou tunu vytříděné
odpadem děje dál. Pro Litoměřicko tuto
turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque temps non,
aliquam aliquam.
se slisuje a může se to dál expedovat.
složky podle našeho hlášení a podle saslužbu zajišťuje společnost BEC odpaZ ostatního papíru se vyndá nepotřebné,
zebníků stanovených EKO-KOM městu.
dy se sídlem v Prosmykách u Lovosic.
slisuje se a dál expeduje. Sklo se přiveze,
Čím více se vytřídí, tím víc peněz dostane
O tom, kam odvezený vytříděný i ten nevysype se na hromadu a při transportním
město prakticky zpátky.
vytříděný odpad putuje, jsme si povídali
množství se nakládá nakladačem do vels jednatelem společnosti BEC odpady
tellus congue
auctor.jeSed
dignissimsběrný
nisi eget tellus
auctor. V Aliquam
adipiscing,
kých congue
dvacetitunových
aut, která
ho vozí
způsobem
nastaven
Dr. Ing. Ivo Mičkem. Sed dignissim nisi eget Jakým
turpis eu aliquet lobortis, sapien
mina Litoměřicku?
posuere libero, scelerisque temps non,
aliquam. kde se zpracovává
ke aliquam
zpracovatelům,
systém
znovu na výrobu skla.
Nyní se dělí na papír, sklo, plast a příČím se společnost BEC odpady

zz
padně bioodpad s tím, že do plastů se
zabývá?

ROZHOVOR S HEJTMANEM

VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ LINKA?

PŘEDSTAVUJEME KLIENTSKÉ ODDĚLENÍ
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Množství vytříděného odpadu
stále stoupá

11/09

Litoměřický deník
12. 2. 2011

V pondělí 28. 3. bude
v Litoměřicích opět
zahájen svoz bioodpadu

SLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ
celkové množství vyprodukovaného odpadu. „Významným způsobem ovšem
Litoměřice – Množství vytříděného
Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis,
Mauris auctor sem ut turpis,
v Litoměřicích roste množství separovaodpadu každým rokem stoupá. Tento
sapien
mi posuere libero, scelerisque tempor
adipiscing at ornare massa luctus. Nulla
ného odpadu, za což obyvatelům děkuji.
fakt prospívá nejen z ekologického hlernare
massa
luctus. Nulla auctor justo nec sem
auctor justo nec sem consectetur vitae porta
Příjmy města od společnosti EKO-KOM
diska, ale obyvatelé tím šetří také svoje
Sed
dignissim
nisi eget tellus congue auctor.
ipsum blandit. Aliquam adipiscing, turpis eu
se tak zvyšují,“ poukázal na zřejmě jepeněženky. S větším množstvím vytříděVestibulum
pellentesque
ultricies porttitor. Nulla
aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerdinou cestu, jak se vyhnout zvýšenílacus
po- mi, vestibulum.
ného odpadu se městu vrací více peněz
isque tempor rnare massa luctus. Nulla auctor
platků v následujících letech, vedoucíMauris rnare massa luctus. Nulla auctor justo
a občané města zaplatí méně na poplatjusto nec sem.
odboru životního prostředí městského
cích. Nová vyhláška o odpadech, platná
Consectetur
vitae porta ipsum blandit. nec sem consectetur vitae porta ipsum posuere
úřadu Pavel Gryndler.
od 1. ledna tohoto roku, výši poplatků
Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, libero, scelerisque tempor.
zz
za odpady nemění. I nadále Litoměřičasapien mi posuere libero, scelerisque temp Nulla
Strana:
3
né zaplatí 498 korun za osobu
na
rok,
Lorem ipsum dolor,
auctor r justo nec r justo nec r justo nec r justo
Rubrika:
Litoměřicko
přestože skutečné náklady nanec
člověka
r justo nec r justo nec justo nec sem
Pavel Urban
Autor:
BIZZARRI,
E.Aliquam
BŘEŇOVÁ
jsou 762 korun. Výrazněji se nemění
ani vitae
consectetur
portaK.ipsum
blandit.

ředitel klientského
oddělení

adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi

TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
Fakturace,
plateb
aliquam. V Aliquam adipiscing,
turpis euurgence
aliquet lobortis,
sapien mi posuere
libero,
scelerisque
temps
non,
aliquam
aliquam.
+420 729 848 450
+420 729 848 444, +420 261 176 256

Zapojení
do systému
EKO-KOM
libero, scelerisque
temps
non, aliquam

+420 729 848 451

+420 729 848 445, +420 261 176 257

tlaskova@ekokom.cz

hribalova@ekokom.cz
ROZHOVOR
S HEJTMANEM

Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
EKO-KOM,
s.
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam.
Seda.dignissim
nisi eget tellus congue auctor.
klientské oddělení

Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
Česká republika
fax: +420 729 848 439
VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ
LINKA?
+420
261 176 274
mail: info@ekokom.cz

Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
www.ekokom.cz
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam.
Evidence obalů, výkazy o produkci obalů

Požadavky na obaly uváděné na trh,

+420 729 848 430
+420 729 848 431

+420 729 848 460

značení obalů
PŘEDSTAVUJEME KLIENTSKÉ ODDĚLENÍ

Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
kousalova@ekokom.cz
kolar@ekokom.cz
turpis
eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque temps non,
aliquam aliquam.
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