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Vážení klienti,
SLOVO ŘEDITELE
KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ
začíná jedno z nejkrásnějších
období
roku, doba dovolených a snad i teplejších dnů. I z toho důvodu jsme se rozhodli
pro odlehčenou verzi
str.2
našeho zpravodaje.
Rád bych zmínil, že letos je tomu
Ve třídění odpadů se stále
už patnáct let, kdy
zlepšujeme
vznikla
společnost
V roce 2011 každý Čech vytřídil v průměru 38,9 kg odpadů
EKO-KOM. Cílem společnosti bylo převze(plastů, papíru, skla a nápojového kartonu) což je o 2,3 kilogramy
tí odpovědnosti průmyslu za obaly a zajistit
(+6,3 %) více než v roce předcházejícím.
jejich další recyklaci a využití. Od roku 2002,
kdy se EKO-KOM stal autorizovanou obalovou společností se ve spolupráci průmyslu
a obcí daří v současné době zajistit využití
pro 72 % obalů za rok.
Kdo je
Je obecně známo, že tříděním a recyklací
odpovědný
odpadů dochází k velkým úsporám skleníkoza využití
vých plynů. Pro ty z vás, kteří jste se svým
odpadu z obalů
str. 5
příspěvkem v rámci systému EKO-KOM po– výrobce, plnič
díleli na systému třídění odpadů či úspoobalu nebo
maloobchodník?
ře emisí, jsme připravili osvědčení o podílu
vaší společnosti na zlepšení kvality životního
Zákonnou odpovědnost mají osoby, které uvádějí na trh
prostředí či na zvýšení hustoty sběrné sítě.
nebo do oběhu obaly či balené výrobky. Odpovědnost začíVíce k těmto osvědčením se dočtete
Sed dignissim
nisi eget
tellus
congue auctor. Vná
Aliquam
adipiscing,
turpis
eu aliquetpolepením
lobortis, sapien
mi posuere
kompletací
obalu
(uzavřením,
etiketou
apod.)
v příspěvku uvedeném
v tomto
čísle
našeho
dignissim
nisiobalu
eget tellus
congue
auctor.obchodním řetězcem,
nebo
dovozem
a přenáší
se celým
zpravodaje. libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed
tzn. od naplnění obalu přes distribuci až po prodej spotřebiteli.
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. se za 15 let své existence stala
spolehlivým a stabilním partnerem pro dlouhodobý rozvoj efektivního systému třídění
a recyklace komunálních a obalových odpaKřišťálová
dů, který dlouhodobě plní závazky ČR plySed dignissim nisi eget tellus congue auctor. popelnice
V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
noucích z evropských směrnic ve vybraných
putovala
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed
dignissim nisi do
eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
oblastech životního
a tosapien
takémi
díky
Vimperku
turpis eu prostředí
aliquet lobortis,
posuere libero,
scelerisque temps non, aliquam aliquam.
Vám, našim klientům.

TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ

ROZHOVOR S HEJTMANEM

VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ LINKA?

S přáním slunného léta,

Ing. Petr Šikýř MBA
ředitel klientského oddělení

V rámci letošního ročníku
odborné konference Odpady
a obce byly na slavnostním večeru v Hradci Králové oznámeny výsledky celostátní soutěže
obcí „O křišťálovou popelnici“
za rok 2011.
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Výsledky systému EKO-KOM za rok 2011
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Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme

11/09

Třídění odpadů v České republice v roce 2011 charakterizují následující výsledky:

SLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ
38,9 kg odpadů průměrně za rok vytřídil každý Čech
			
68 % obyvatel ČR aktivně třídí odpady
72 % obalů bylo využito a recyklováno

Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o
a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

280 000 domácností.

1 031 238 t CO

2

ekv.

V roce 2011 každý Čech vytřídil v průměru 38,9 kg odpadů (plastů, papíru, skla a nápojového kartonu) což je
o 2,3 kilogramy (+6,3 %) více než v roce předcházejícím.
I díky tomu se zvýšilo celkové množství obalových odpadů, pro které systém EKO-KOM zajistil využití a recyklaci
na 621 273 tun, tedy o více než 3 %. V roce 2011 EKO-KOM
zajistil recyklaci pro 72 % nevratných obalů, čímž splnil zá-

konné podmínky za své klienty, ale také významným způsobem přispěl k ochraně životního prostředí.
68 % obyvatel odpady ve svých domácnostech třídí. To
je o celá dvě procenta více, než v roce předcházejícím. Tento pozitivní trend je důkazem toho, že třídění odpadů se pro
2/3 obyvatel stává nedílnou součástí jejich každodenního
života. K tomuto pozitivnímu vývoji velkou měrou přispívá
stále dostupnější síť barevných kontejnerů na ulicích. Počet barevných kontejnerů stále postupně narůstá a koncem
roku 2011 měli občané možnost třídit odpady již do 213 946
kontejnerů. Průměrná docházková vzdálenost ke kontejnerům klesla již na 106 metrů.
zz

TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ

ROK 2011
v číslech

ROZHOVOR S HEJTMANEM
Díky

20 500
klientům
bylo recyklováno

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.

více než

Osvědčení o úspoře emisí
VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ LINKA?

620 obalových
000 odpadů
tun
což

Klienti systému EKO-KOM se podílejí na podpoře třídění
a recyklace
obalového
odpadu
České sapien
republice.
Bez
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam
adipiscing,
turpis eu
aliquet vlobortis,
mi posuere
finančních
příspěvků
našich
klientů
a
z
druhé
strany
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
podpoře obcí,
nemohli
zajistit pro občany
turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque
temps bychom
non, aliquam
aliquam.
představuje
dostupnost barevných kontejnerů, do kterých se obaly
třídí. Bez dostatečného počtu sběrných nádob by nebyl
systém tříděného sběru tak efektivní.

72 %

všech prodaných obalů

Podpora průmyslu na celém systému třídění a recyklace
obalového odpadu je významná.
Proto klienti, kteří v rámci systému EKO-KOM dosáhli úspory
minimálně 1t CO2 ekv., dostanou osvědčení o úspoře emisí.
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Představujeme vám Oddělení
využití odpadů 1. díl

11/09

SLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ

V oddělení využití odpadů pracuje profesionální tým lidí, který zajišťuje složitý systém třídění a využívání obalových odpadů z obcí a z průmyslu. Při své práci se aktivně setkávají se zástupci, obcí, měst, krajů, zástupci
státní správy, odpadářských firem, profesních sdružení a odborných organizací. Jen tak je možné zajistit, aby
byl systém plně funkční a přijatelný pro všechny zúčastněné včetně veřejnosti.
V jednotlivých krajích působí regionální manažeři. Starají
se především o chod systému v obcích a městech. Snahou každého regionálního manažera je pomoc při vytváření
efektivně fungujících systémů a zajištění informací pro veřejnost o nakládání s odpady v jednotlivých krajích.
Těžko by oddělení využití odpadů fungovalo bez expertů
na druhotné suroviny. Tito odborníci se zabývají analyzováním trhu s druhotnými surovinami a ve spolupráci s úpravci

a zpracovateli odpadů zajišťují stabilní recyklaci vytříděných odpadů.
Mezi neodmyslitelné aktivity oddělení patří také výzkumné práce, v rámci kterých se provádí např. rozbory odpadů,
dále pak expertní a analytické činnosti, studie k aktuálním
tématům v oblasti nakládání s odpady. Součástí našich aktivit je také přednášková činnost.

zz

TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ

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.

VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ LINKA?
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. V Aliquam adipiscing,
turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam.
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Léto a třídění odpadů.
Co znamená doba
11/09
dovolených pro třídění?
SLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO
ODDĚLENÍ
Dlouho očekávané letní měsíce jsou tady a my jsme pro vás připravili
rozhovor, který se točil kolem otázek týkající se třídění odpadů v létě.

Problémů několik opravdu najdeme. I ve svozových společnostech
pracují lidé, kteří chtějí v létě odpočívat, anebo jet na dovolenou, o to
těžší je pak připravit harmonogram
svozů a to i s ohledem na to, že
svozy probíhají častěji jednak kvůli
již zmíněným nárůstům materiálu
a za další kvůli možnému zápachu, který je logicky v teplých dnech kolem
sběrových míst možno zaznamenat.
Ovšem ne vždy se podaří upravit harmonogram mimořádných svozů a obce
pak slyší kritiku svých občanů stěžujících
si na přeplněné kontejnery a podobně.
S čím se setkáváme stále častěji, je také
fakt, jak narůstá v letních měsících agresivita některých řidičů, kteří musejí zastavit
za svozovým vozidlem, které právě obsluhuje kontejner. S horkým počasím zřejmě
klesá hranice času, který jsme ochotni bez
reakce ztratit při čekání. Zřejmě se už vidíme s nějakým příjemně vychlazeným nápojem někde ve stínu a obsluha svozových
vozidel si pak vyslechne nejedno ošklivé
a vulgární slovo. Buďme tolerantní, prosím.

jedno, proč lidé třídí, je to normální a samozřejmé. Spíše vidím potřebu hledat problém u těch, co netřídí. Tam je něco špatně. Naštěstí jich v naší společnosti není
mnoho a aktivně třídí 2/3 obyvatel.

V jaké zemi jste se setkal s největším
nepořádkem?
Jeden systém odpadového hospodářství mne opravdu zaujal a fascinoval. Jmenovat však nechci. Ale popíši ho. V jedné
nejmenované zemi na africkém kontinentu
Přichází léto, myslíte si, že lidé během
jsem byl překvapen, jak evropsky se zde
prázdnin ve třídění polevují?
třídí využitelné složky odpadu. KontejneStruktura toho, co lidé normálně třídí,
rová stání byla každých sto metrů, kolem
se s létem opravdu mění. Tak jako kolem
uklizeno, materiál pečlivě roztříděn. Pak
Vánoc je zaznamenáván nárůst papíru
jsem si všiml, že každé ze sběrových míst
a lepenky, tak i letní sběr má svá specifika.
(a že jich bylo), má svého strážce. Pokud se
Je pochopitelné, že pokud cestuji za poněkdo tvářil jen trochu nejistě „kam s ním“,
znáním, kulturou nebo jen za odpočinkem
jak praví klasik, dostalo se mu ihned rady,
tak naruším i částečně zaběhaná pravidla
který kontejner je ten správný. Případné
s tím, k jakému kontejneru během roku
problémy v komunikaci řešila obsluha tím,
pravidelně chodím. Neznamená to ale, že
že předmět, který bylo potřeba recyklovat,
by z toho důvodu bylo tříděného odpadu
sama vhodila do správné nádoby. Následv letních měsících méně.
né zpracování a recyklace už tak idylická
nebyla. Těsně za městem se přepečlivě
Co vlastně znamená léto pro třídění?
Sed dignissim
eu aliquet
lobortis,
sapien
mi posuere
vytříděný
materiál
vysypal
na okraj
pouště,
Co se během léta nejvíce
sesbírá? nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis
libero, scelerisque
temps non,
aliquam.
Sed dignissim
nisipro
eget tellus
congue
kde se
o něj auctor.
pouštní vítr postaral, a to, co
Co aliquam
si myslíte,
že je největší
motivací
Odpověď je jednoduchá.
Vzhledem
nezvládl, se každý druhý den zapálilo. Naobčany, aby třídili?
k tomu, že v létě se nám mnohem lépe
štěstí to tak nefunguje v České republice,
Tady průzkumy dávají mnoho odpododržuje pitný režim díky letním teplotám,
kde se ročně recykluje přes 70% nevratvědí na zdánlivě jednoduchou otázku. Dikteré naštěstí stále ještě v létě přicházejí,
ných obalů. 
zz
plomaticky tedy odpovím – je více méně
je to rozhodně plast ve formě lahví a kelímků všeho druhu a všech podob. S tím,
jak cestujeme a užíváme si zaslouženéSed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
ho volna a zábavy, samozřejmě častěji
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
saháme po nápojích v různých obalech.
turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam.
Potěšující je, že ani na výletech nemáme
problém nalézt příslušný kontejner. A že to
• Oblastní manažer Oddělení využití odpadů.
opravdu není pro občana problém, jasně
• Ve společnosti EKO-KOM, a.s. pracuje od ledna 2002. Zadokazují výsledky tříděného sběru v Česčínal na pozici zástupce pro Plzeňský a Karlovarský kraj,
ké republice.
nyní pracuje jako oblastní manažer pro celou ČR.

TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ

ROZHOVOR S HEJTMANEM

VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ LINKA?

Luděk KÖNIGSMARK

Jaké problémy se mohou během horkých dnů ve spojení s nakládání s odpady vyskytnout?

• Zájmy: příroda se zbraní i beze zbraně (to většinou), sportovní střelba z krátkých i dlouhých zbraní, výlety, expedice.

Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s.
EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
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Rady a tipy klientského oddělení
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Kdo je odpovědný za využití odpadu
z obalů – výrobce, plnič obalu nebo
maloobchodník?
SLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ
Zákonnou odpovědnost mají osoby, které uvádějí na trh
nebo do oběhu obaly či balené výrobky. Odpovědnost začíná kompletací obalu (uzavřením, polepením etiketou apod.)
nebo dovozem obalu a přenáší se celým obchodním řetězcem,
tzn. od naplnění obalu přes distribuci až po prodej spotřebiteli.
Všechny zúčastněné osoby, ať firmy, které obal plní, dovozci,
distributoři nebo maloobchodníci musejí splnit svou povinnost
využití obalu sami nebo zapojením se do systému. V otázce,
zda je odpovědný výrobce budoucích obalů, je třeba se zamyslet. Dle ustanovení zákona 477/2001 Sb. o obalech se v této
fázi jedná o obalové prostředky, na které se však povinnost

11/09

využití
nevztahuje.
Je třeba brát také
v úvahu stanoviska
Ministerstva životního
prostředí, která hovoří
o vzniku obalu v momentě, kdy je naplněn,
uzavřen nebo se stane
součástí prodejní jednotky nebo skupiny prodejních jednotek
nebo usnadní manipulaci s nimi.

zz

Znamená to,
že do systému EKO-KOM
RECYKLACE PLASTŮ
by měliTÉMA:
za tentýž
obal platit poplatek
všichni?

ROK 2011
v číslech

Rozhodně ne! Všichni by měli mít smlouvu s autorizovanou
obalovou společností, nebo provozovat vlastní individuální
systém zpětného odběru a využití. Při zaplacení poplatku
Sed dignissim
nisiten
eget
tellus
congue
auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
mají možnost se dohodnout,
kdo za
který
obal
popla500auctor.
klientům
libero, to,
scelerisque
tempsdistributor
non, aliquam
aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus 20
congue
tek zaplatí. Znamená
že například
a jeho
dodavatel – firma, která obal plní, se mohou dohodnout,
kdo z nich uhradí poplatek. Je-li zaplacen jednou, pokrývá
pak celý dodavatelský řetězec. Když tedy uhradí poplatek
plnič, uvede na faktuře distributorovi číslo klienta systému
EKO-KOM spolu s informací, že za obaly byl uhrazen pov obcích a městech ČR
platek. Distributor ve svém výkazu pro EKO-KOM, a.s. pak
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
sice uvede tento obal jako dodaný do oběhu, ale místo
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
toho, aby za něj zaplatil poplatek, odkáže se na úhradu již
turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque
tempsžije
non, 98
aliquam
aliquam.
ve kterých
% obyvatel
provedenou dodavatelem. Celý proces je poněkud podobný situaci přenášení DPH.

ROZHOVOR S HEJTMANEM

VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ LINKA?

Obecně platí, že klient autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, a.s. by nikdy neměl
platit poplatek za obal, za který poplatek již
zaplatil nebo zaplatí jiný klient EKO-KOM, a.s.
Za obal, který je exportován, se žádný poplatek
společnosti EKO-KOM, a.s. neplatí.

Díky vám

je možné

třídit odpad

DĚKUJEME

Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s.
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Křišťálová popelnice
putovala do Vimperku
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V soutěži jsou obce hodnoceny podle dosažených výsledSLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO
ODDĚLENÍ
ků v oblasti nakládání s komunálním odpadem, míra aktivity,

V rámci letošního ročníku odborné konference Odpady a obce byly na slavnostním večeru v Hradci
Králové oznámeny výsledky celostátní soutěže obcí
„O křišťálovou popelnici“ za rok 2011.

ale i komplexnost hospodaření včetně informování občanů
o způsobech nakládání s jednotlivými druhy odpadů. Hodnocení obcí se provádí především na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného
výkaznictví a do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny
obce, které jsou do tohoto systému zapojeny.
Odborná konference Odpady a obce, při níž se soutěž obcí
vyhlašuje, se každoročně pořádá v rámci cyklu odborných
konferencí Odpadové dny. Také letos se na konferenci sešla
široká odborná veřejnost a odborníci, kteří se vyjádřili k aktuálním odpadovým tématům.
Konference Odpady a obce 2012 se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Hospodářské komory ČR a města Hradec Králové. 
zz

TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ

ROK 2011
v číslech

V letošním VIII. ročníku soutěže se na prvním místě umístil
Vimperk, který si odnesl putovní Křišťálovou popelnici, na které
je vybroušeno jeho jméno. Druhé místo získalo město Jeseník
a třetí příčku obsadilo město Sedlčany. Obě obce byly odměněny také menšími křišťálovými popelnicemi.

ROZHOVOR S HEJTMANEM

20 500 klientů

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.

VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ LINKA?

spolu se

7 000 000 obyvateli ČR
TŘÍDÍ ODPADY
do
214 000

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

barevných kontejnerů
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téma: xxx
Články
z tisku
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Projekt Čistý festival podporuje
i letos třídění odpadu na
hudebních akcích

11/09

euractiv.cz

zřejmé. „Koloritem festivalů se staly čisté
Celkem 22 českých letních festivalů
SLOVO
ŘEDITELE KLIENTSKÉHO
19. 6. 2012 ODDĚLENÍ
areály a také desítky tun odpadu, který se
se letos zařadí mezi akce, které usilují o certifikaci Čistý festival. Návštěvníci
se na těchto festivalech mohou nechat
odměnit za veškerý plastový a papírový
odpad, který na festivalu vytřídí.
K třídění je připravený systém speciálních barevných košů, k podpoře projektu pak vystoupí například bubeníci se
svou show na kontejnerech.
Návštěvníci festivalů mohou třídit
odpady na 22 letních akcích, jejichž seznam najdou na adrese cistyfestival.cz.
Mezi tyto festivaly patří mimo jiné United Islands, Rock for People, Colours of
Ostrava, Mighty Sounds, Benátská noc
či Sázavafest.

odpadu, v tom necelý jeden milion půllitrových plastových kelímků.“ shrnul Grolmus.
Většina návštěvníků českých akcí pod
širým nebem podle něj díky projektu Čistý
festival považuje třídění odpadu za samo-

druhotně zpracovává. Přesto se snažíme
neustále hledat další způsoby, jak k třídění na festivalech lidi motivovat. V letošním
roce se mohou návštěvníci vybraných
čistých festivalů například těšit na netradiční bubenickou show na čtyři barevné
popelnice určené k třídění odpadu.“ uzavřel Lukáš Grolmus. 
zz

Za každých 10 plastů nebo 20 neznečištěných papírů mohou získat jeden bod,
za 30 plastů či 60 papírů získají návštěvníci kupon, který lze vyměnit za pivo.

TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ

„Za pět let trvání projektu Čistý festival se podařilo vytřídit téměř 100 tun

Náměstek
hejtmanaSJihomoravského
ROZHOVOR
HEJTMANEM

kraje Ivo
Polák v úterý 15. 5. 2012
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
scelerisque temps
non, aliquamrecyklace
aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor.
zahájillibero,
výstavu
Brána

Výstavu v prostorách brněnského sídla krajského úřadu uspořádala společnost
EKO-KOM, a. s., se kterou Jihomoravský

Brno
18. 5. 2012

kraj dlouhodobě spolupracuje v oblasti
třídění odpadů. Expozice je tvořena produkty z celého světa, které jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů – od těch
Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing, turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere
nejběžnějších, jakými jsou toaletní papír
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
nebo noviny, přes ty méně známé, jako
turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam.
jsou například pera z recyklovaných PET
lahví až po ty neobvyklé, jako je penál vyrobený z plachty nákladního automobilu.
Výstava, která mapuje koloběh odpadů od jejich vzniku přes recyklaci až po
užití recyklovaných materiálů v běžném
životě, je otevřena od pondělí do pátku
(od 8 do 18 hodin) a potrvá do 27. června
2012.
zz

VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ LINKA?
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Vážení obchodní přátelé,

11/09

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na semináře, jejichž cílem je prohloubení znalostí obalového zákona,
vysvětlení činnosti systému EKO-KOM jako autorizované obalové společnosti a především poskytnutí informací týkající
se správného vedení evidence obalů.

SLOVO
ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ
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

místa konání a termíny:

PRAHA
HRADEC KRÁLOVÉ
TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ
Seminář se koná v prvním patře – salonek D

Seminář se koná v Eliščině sále

Holiday Inn Prague Congress Centre
Na Pankráci 15/1684
Praha 4 (stanice metra C - Vyšehrad)

Kongresové centrum ALDIS
Eliščino nábřeží 375
Hradec Králové

ROZHOVOR S HEJTMANEM
kapacita: 70 osob

kapacita: 50 osob

Sed dignissim
nisihod.
eget do
tellus
congue
auctor. V Aliquam
adipiscing,
eu aliquet
posuere
od 9:00
13:00
hod.
21. září
2012 turpis od
10:00 lobortis,
hod. dosapien
13:00mi
hod.
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor.

6. září 2012

brno

plzeň

VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ LINKA?

Seminář se koná v saloncích 1+2

Seminář se koná v hotelu PRIMAVERA

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

Hotel Holiday Inn
PRIMAVERA Hotel & Congress centre
libero, scelerisque temps non, aliquam aliquam. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. V Aliquam adipiscing,
Křížkovského 20
Nepomucká 1058/128
turpis eu aliquet lobortis, sapien mi posuere libero, scelerisque
temps non, aliquam aliquam.
Brno
Plzeň
kapacita: 40 osob
9. října 2012

kapacita: 80 osob
od 10:00 hod. do 14:00 hod.

19. října 2012

od 10:00 hod. do 13:00 hod.

Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s.
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otrokovice

ostrava

Seminář se koná v salonku Riverside

Seminář se koná v Harmony Club Hotelu

OREA Hotel Atrium
nám. 3. května 1877
Otrokovice

Harmony Club Hotel
28. října 170
Ostrava – Mariánské Hory

kapacita: 60 osob

kapacita: 80 osob

11/09

SLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ
8. listopadu 2012

od 13:00 hod. do 16:00 hod.

9. listopadu 2012

od 9:00 hod. do 12:00 hod.

V případě, že přijmete naše pozvání na seminář, prosíme Vás o potvrzení vaší účasti na e-mail adrese: hribalova@EKO-KOM.cz,
případně na tel. čísle 729 848 444 (sl. Lenka Hříbalová), na kterém Vám budou zodpovězeny podrobnější informace.
Účast na semináři je zdarma.
Věříme, že návštěva tohoto semináře Vám bude přínosem a přispěje k objasnění mnoha sporných otázek v oblasti nakládání
s obaly a obalovými odpady.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

TÉMA: RECYKLACE PLASTŮ
Zapojení do systému EKO-KOM

Fakturace, urgence plateb

+420 729 848 444, +420 261 176 256
+420 729 848 445, +420 261 176 257

+420 729 848 450
+420 729 848 451

hribalova@ekokom.cz
ROZHOVOR
S HEJTMANEM

tlaskova@ekokom.cz

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
+420 729 848 430
+420 729 848 431
kousalova@ekokom.cz

Požadavky na obaly uváděné na trh,
značení obalů
+420 729 848 460
kolar@ekokom.cz
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