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Vážení klienti,

v tomto čísle zpra-
vodaje vám přinášíme 
informace týkající se 
prodloužení autoriza-
ce, kterou jsme obdr-
želi od Ministerstva ži-
votního prostředí ČR. 
Tuto autorizaci jsme 
získali na základě 
předložených dosa-
vadních výsledků pro-
vozu systému a plánu 

na zajištění provozu až do roku 2020, a to s cí-
lem dosažení přísných recyklačních cílů a dal-
ších podmínek autorizace. Co nás díky této 
autorizaci čeká, se můžete dočíst v článku 
uvedeném hned pod tímto editorialem.

Horké léto, které kromě příjemného času 
dovolených každoročně přináší pro média 
také okurkovou sezonu, vyslalo do světa 
článek, který vyšel, jak se říká, „o nás, bez 
nás“. Hospodářské noviny zveřejnily v srpnu 
článek pod titulkem „EKO-KOM je monopol, 
který státu nevadí“. Článek se sice snažil být 
objektivní tím, že se redakce snažila získat 
pohled na EKO-KOM od obcí a klientů. Ale 
nás se nikdo nezeptal, což je škoda, protože 
v článku byly uvedeny nepřesné údaje, kte-
rým se v tomto zpravodaji také věnujeme. 
Zejména transparentnost nákladů společ-
nosti je tématem našeho komentáře. Dozvíte 
se také, že na našich stránkách zveřejňuje-
me i sazebníky plateb pro obce a třídicí lin-
ky. Každý si tak může přímo zjistit, za jakých 
smluvních a finančních podmínek nakupuje-
me služby zajištění zpětného odběru, recyk-
lace a využití, což je v rámci zemí EU skuteč-
ně velmi ojedinělé.

S přáním hezkých zimních dnů,

Ing. Petr Šikýř MBA
ředitel klientského oddělení

editorial

SpolečnoSti eKo-KoM byla 
prodloužena autorizace. 
Jaké Jsou změny?

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM obdržela dne 
19. 3. 2012 prodloužení autorizace k zajišťování plnění povinností 
zpětného odběru a využití obalových odpadů do roku 2020.
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V druhém pokračování 
seriálu, ve kterém vám chce-
me postupně představit profe-
sionální tým lidí z Oddělení vy-
užití odpadů, představujeme 
Ing. Petra Balnera, PhD.

otevření 
výStavy 
o obalech „od 
věku sloužím 
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součástí školního vzděláva-
cího programu společnosti 
EKO-KOM.
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Nově udělená autorizace s sebou přináší zpřísněné podmín-
ky na plnění. V reakci na nové požadavky autorizace, které jsme 
pečlivě analyzovali, nyní připravujeme plán nových požadavků na 
rok 2013. Stanovené cíle jsou náročné a zcela reflektují očekávané 
změny evropské legislativy. Zvýšené požadavky na recyklaci a vy-
užití včetně stanovení recyklačních cílů a další typy odpadových 
toků budou mít dopad na provozní náklady celého systému.

Čeho se týkají změny?

1) nové recyklační cíle
•  Největší změny se týkají recyklačních cílů, kdy budeme muset 

dosáhnout až 80% využití obalových odpadů. Přestože bude-
me muset s cílem plnění recyklačních procent zahrnout do naší 
evidence část odpadu energeticky využívaného, která je obalo-
vého původu, budeme i nadále podporovat třídění odpadů pro 
materiálovou recyklaci jako hlavní prioritu. V recyklačních cílech 
počínaje letošním rokem až do roku 2020 jsou nově zavede-
ny specifické cíle recyklace na spotřebitelské obaly. Vzhledem 
k tomu, že EKO-KOM dlouhodobě investuje do rozvoje sběrné 
sítě prostřednictvím barevných kontejnerů umístěných v obcích, 
je systém splnění těchto nově zavedených cílů, které se odvíjejí 
od rámcové směrnice o odpadech, systémově připraven.

2) pravidla kontrol evidence
•  Celkem se bude auditovat každý rok nejméně 20 % z celkové 

hmotnosti jednocestných nevratných obalů prodaných v ČR. 
Klienty nad 3000 t budeme auditovat nejméně jednou za tři roky.

•  Od 1000 t do 3000 t proběhne audit jednou za pět let.
•  Každý rok se bude auditovat nejméně 10 % objemu od klientů 

do 1000 t.

3) nové parametry na sběrnou síť
•  Nově je požadována vyšší hustota sběrné sítě na zpětný odběr 

obalových odpadů, což představuje navýšení fixních nákladů 
o více než 22 %. Zatímco v předchozí autorizaci byl požadavek 
220 osob na jedno sběrné hnízdo, nyní je to 180 obyvatel na jed-
no sběrné hnízdo. Sběrné místo musí být občanům dostupné 
trvale, tedy bez časového omezení. EKO-KOM musí zajistit do-
stupnost sběru v požadované kvalitě nejméně pro 98 % obyvatel.

4) požadavky na komunikaci
•  Autorizace nově zpřísňuje podmínky, které se týkají informo-

vání spotřebitelů, jež AOS musí zajistit jménem svých klientů. 
EKO-KOM na základě požadavků autorizace musí kontinuálně 
realizovat informování spotřebitelů v rozsahu prokazatelného 
informování alespoň 90 % populace každým rokem. Sdělení 
spotřebiteli musí obsahovat informaci o způsobech správného 
nakládání s odpady a jejich dalšího využití. Informaci spotřebiteli 
je nutné poskytovat všemi běžnými prostředky včetně televizní-
ho vysílání.

•  Zvýšené požadavky byly stanoveny na environmentální výcho-
vu školní mládeže. Svými vzdělávacími školními programy musí 
EKO-KOM prokazatelně zasáhnout minimálně 15 % školní po-
pulace dětí ve věku od 3 do 15 let, a to přímou výukou provede-
nou v osobním kontaktu lektora s žáky ročně.

•  Splněním těchto požadavků na propagaci třídění a recyklace, 
plní EKO-KOM informační povinnosti o způsobu a místě pro-
vedení zpětného odběru, kterou by jinak musely zajistit povinné 
osoby v každém místě prodeje, a to pro jednotlivé výrobky. zz

SpolečnoSti eKo-KoM byla prodloužena 
autorizace. Jaké Jsou změny?

autorizovaná obalová společnost eKo-KoM obdržela dne 19. 3. 2012 prodloužení autorizace k zajišťování pl-
nění povinností zpětného odběru a využití obalových odpadů do roku 2020. Ministerstvo životního prostředí je 
udělilo na základě předložených dosavadních výsledků provozu systému a plánu na zajištění provozu až do roku 
2020, a to s cílem dosažení přísných recyklačních cílů a dalších podmínek autorizace. bez udělené autorizace 
by společnost eKo-KoM nebyla oprávněna nadále pokračovat ve své dosavadní činnosti zajišťování plnění zá-
konných požadavků za své klienty. ovšem nyní přináší nová autorizace řadu nových cílů, přísnějších podmínek, 
ať se jedná o cíle recyklační, komunikační, nebo nové změny týkající se auditů.

novinKy o autorizaci

požadavky na celkovou míru do roku 2012 do roku 2020
využití obalového odpadu 52 % 80 %

audity 5% obalového toku pravidelně jednou za 3 nebo 5 let pro 
firmy nad 1000 t a 20% obalového toku

oslovení veřejnosti
60 % populace (nad 8 let věku s tím, že v každém následujícím roce plat-
nosti autorizace budou informace pro spotřebitele poskytovány tak, aby 

zjištěný výsledek byl minimálně o 10 % větší než v předchozím roce).
oslovení 90 % populace

recyKlační procenta
recyklace plastů, skla, kovů a papíru 50 % 70 %

Srovnání cílů autorizace vydané v roce 2002 a nové autorizace z roku 2012
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Redakce Hospodářských novin napsala článek o naší spo-
lečnosti, který se opírá pouze o informace z veřejných zdrojů. 
Na nás se nikdo z redakce neobrátil, zřejmě proto došlo v jinak 
pozitivním článku k několika mylným tvrzením.

V článku je například citován starosta, který není spokojený 
s financováním tříděného sběru.

Bohužel zde nebyla uvedena skutečnost, že EKO-KOM fi-
nancuje tříděný sběr obalové složky v jednotlivých obcích na 
základě průměrných nákladů, což pochopitelně znamená, že 
konkrétní obec při konkrétních smluvních vztazích se svozovou 
firmou může pociťovat financování jako nedostatečné.

Princip plateb obcím je vypočten na základě průměrných ná-
kladů, což považujeme dlouhodobě za nejpraktičtější a nejspra-
vedlivější, protože tímto se motivují obce ke snižování nákladů.

Navíc je tento princip jedním z mála řešení, které splňuje 
požadavky zákona uzavírat smlouvy s obcemi za jednotných 
podmínek.

Na jiném místě se v článku vyjadřuje jeden z našich oslo-
vených klientů, který tradičně kritizoval netransparentnost spo-
lečnosti. Toto tvrzení ovšem vyvrací samotný článek, který se 
opírá o veřejné zdroje a z nich cituje velkou řadu nákladových 
a příjmových parametrů společnosti získaných buď z našich 
webových stránek, nebo z dokumentů uložených a veřejně 
přístupných na webových stránkách rejstříkového soudu či na 
oficiálních stránkách ministerstva životního prostředí.

Článek uvedený v Hospodářských novinách také zmiňuje 
monopolní postavení AOS EKO-KOM, a to v pozitivním titulku, 
ovšem v článku dále kritizuje, že EKO-KOM stanovuje ve svých 
smlouvách podmínky, kterým se producenti obalů nemohou 
bránit, a proto AOS EKO-KOM odmítá přistoupit na vyjednání 
individuálních podmínek s jednotlivými klienty.

Zde je nutné poznamenat, že právě takový postup vyžaduje 
zákon o obalech, který jednoznačně požaduje, aby smluvní pod-
mínky pro všechny klienty byly jednotné. Cílem je pochopitelně 
zajistit, aby žádný klient ani akcionář nebyl jakkoli zvýhodněn.

Smluvní podmínky musejí být nastaveny striktně. Pokud by 
tomu tak nebylo a smlouva by umožnila některému z klientů ob-
cházet požadavky zákona či se vyhýbat platbám, došlo by fak-
ticky k poškození všech ostatních poctivých klientů.

Na to, aby nedošlo k diskriminaci nebo poškození klientů, 
dbá Úřad pro hospodářskou soutěž, který bdí i nad přiměřeností 
smluvních vztahů.

Nejen otázkou transparentnosti nákladů se zabývá také člá-
nek vydaný v Potravinářském zpravodaji, který přímo položil do-
tazy panu Ing. Petru Šikýřovi, MBA, řediteli klientského oddělení 
společnosti EKO-KOM.

Z tohoto rozhovoru si dovolujeme citovat pasáže, které 
se zabývají transparentností společnosti, strukturou nákladů 
a způsobům kontrol AOS EKO-KOM.

K transparentnosti 
společnosti EKO-KOM

„EKO-KOM je v evropském kontextu velmi transparentní 
společností. Vedle finančního auditu a výročních zpráv, které jsou 
k dispozici na internetu, lze na internetu dohledat i veškeré ná-
klady. Na našich stránkách zveřejňujeme i sazebníky plateb pro 
obce, třídicí linky a zpracovatele. Každý si tak může přímo zjistit 
za jakých smluvních a finančních podmínek nakupujeme služby 
zajištění zpětného odběru, recyklace a využití, což je v rámci zemí 
EU velmi ojedinělé.

Například v Německu se nezveřejňují ani ceny platné pro pod-
niky uvádějící obaly na trh. Naposledy v roce 2009 byly zveřejněny 
alespoň základní smluvní podmínky bez podrobných sazebníků. 
Od té doby nelze prakticky dohledat nic, co se týká plateb vý-
robců do systému. Platby dodavatelům nebyly zveřejněny nikdy. 
Nad činností EKO-KOMu dohlížejí akcionáři, kterými 

o naší SpolečnoSti v tisku
tentokrát se chceme vyjádřit k obsáhlému článku, který otiskly hospodářské noviny dne 3. 8. 2012 pod titulkem 
„eKo-KoM je monopol, který státu nevadí“. článek, který se věnoval naší činnosti, financování a výsledkům, 
sice pozitivně hodnotí postavení společnosti eKo-KoM včetně její finanční stability, ovšem v některých částech 
textu se objevily určité nepřesnosti. na podobné téma vyšel také rozsáhlý rozhovor v potravinářském zpravodaji.

novinKy o autorizaci
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jsou výhradně soukromé společnosti uvádějící obaly na trh v ČR 
prostřednictvím svých zástupců v představenstvu a dozorčí 
radě. Jejich zájmem je maximální efektivita společnosti, tak jako 
v každé jiné firmě. Protože EKO-KOM nesmí rozdělovat zisk, 
promítá se zvýšená efektivita přímo do ceny sdruženého plnění, 
neboť akcionáři stejně jako klienti společnosti mají zájem na mi-
nimálních nákladech spojených s uvedením výrobku na trh. Kro-
mě běžného finančního auditu prochází EKO-KOM každoročně 
výrazně širším auditem, ve kterém jsou kontrolovány všechny 
obalové i odpadové toky v plném rozsahu a také jsou kontrolo-
vány veškeré aktivity spojené i s informováním spotřebitele, tedy 
s komunikací, vzděláváním a reklamou. Výsledky tohoto systé-
mového auditu jsou předávány i MŽP.

Ministerstvo životního prostředí přímo dohlíží na činnost au-
torizované společnosti. Postupuje přitom podle zákona o státní 
kontrole a podle obalového zákona. Smyslem každoroční po-
drobné kontroly je ověření plnění podmínek autorizace i obalové-
ho zákona. Přitom pro klienty je asi nejdůležitější, že každoročně 
je tak kontrolováno, zda všichni klienti, včetně samotných akcio-
nářů, mají stejné smluvní podmínky a hradí stejné ceny služeb. 
Kromě toho jsou kontrolovány smlouvy s obcemi, evidence od-
padů, výsledky informačních kampaní a řada dalších parametrů.

Další státní institucí více méně pravidelně kontrolující EKO-
-KOM je finanční ředitelství, které se zabývá především způ-
sobem cenotvorby, a to zejména s ohledem na to, zda nejsou 
znevýhodňovány či naopak zvýhodňovány některé druhy obalů. 
Pozornost naší společnosti věnuje i ÚOHS, který sleduje zejmé-
na formulaci smluvních podmínek.

Veškerými audity a kontrolami prošel EKO-KOM vždy bez 
problému.“

O nakládání s financemi 
společnosti EKO-KOM

„Okolo 98 % nákladů je pochopitelně přímo spojeno se sbě-
rem obalového odpadu a jeho využitím za podmínek, které vy-
plývají ze zákona. Zbytek, tedy 2 %, tvoří náklady na řízení spo-
lečnosti, administrativu a vlastní firemní komunikaci. Největším 
nákladem, asi dvě třetiny rozpočtu, je samotný tříděný sběr, tedy 
instalace sběrných nádob, jejich obsluha a svoz odpadu z nich, 
které hradíme obcím. Aby byl tento odpad recyklován, musíme 
zajistit jeho dotřídění (úpravu) a následné zpracování na kvalitní 
druhotnou surovinu, která najde své konečné využití. Náklady na 
to jsou druhou největší položkou. Třetí je pak zajištění logistiky 
obalového odpadu z nekomunální sféry. Zajištění míst zpětného 
odběru v hustotě vyžadované zákonem, jejich obsluha, následné 
dotřídění odpadu a jeho recyklace, spolu s vedením související 
zákonné evidence představují 92 % všech nákladů společnosti. 
Dalších 6 % se skládá z nákladů na povinné audity obalových 
a odpadových toků a především nákladů na propagaci třídění 
a školní vzdělávání, které nařizuje autorizace podle zákona, ale 
která je také nutná k efektivnímu plnění cílů recyklace.“

V článku je několikrát zmíněno monopolní postavení autori-
zované obalové společnosti EKO-KOM. EKO-KOM je zatím je-
dinou autorizovanou obalovou společností, ovšem pokud splní 
některá skupina podniků podmínky k udělení autorizace od MŽP, 
může také zajišťovat zpětný odběr a využití obalového odpadu. 
Není ani povinností firem a podniků využívat služeb společnosti 
EKO-KOM. Firmy mohou svou zodpovědnost za obaly přenést 
na druhou osobu, která za ně podmínky zpětného odběru a vy-
užití zajistí, nebo si mohou tyto podmínky pro jednotlivé výrobky 
zajistit samy. Ostatně tak to dělá zhruba pětina podniků. zz
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rady a tipy KlientSKého oddělení

otevření výStavy o obalech
„od věku sloužím člověku“

Kde má naše firma vzít doklad o tom, že za obaly od 
dodavatele byla již uhrazena odměna (u předplacených
obalů), a naopak jak máme našeho odběratele informo-
vat, že hradíme firmě eKo-KoM odměnu za obaly, kte-
ré mu dodáváme (u zpoplatněných obalů)?

Doporučujeme, aby klienti EKO-KOM při vzájemné fakturaci 
mezi sebou uváděli informaci o zpoplatnění obalů:

Takto bude usnadněna prokazatelnost vaší evidence oba-
lů ve vazbě na účetní doklady pro případnou kontrolu.

V případě dotazu ze strany odběratele nebo pokud chcete 
z vlastní iniciativy informovat své odběratele, doporučujeme po-
užít dokument Prohlášení o zpoplatnění obalů v systému EKO-
KOM, který jsme vytvořili pro tento účel.

Dokument Prohlášení
o zpoplatnění obalů naleznete zde:
http://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/prohlaseni-
-o-zpoplatneni-obalu-v-systemu-ekokom.doc

� zz

potvrzení o zpoplatnění obalů

za obaly od shora uvedených obalených výrobků byl 
uhrazen pod identifikačním číslem eK-…………….. 
poplatek za zajištění zpětného odběru a využití oba-
lového odpadu společnosti eKo-KoM, a.s.

výStava

obalům a jejich recyklaci je věnovaná unikátní výstava 
v národním zemědělském muzeu, která je integrální 
součástí školního vzdělávacího programu společnosti 
eKo-KoM.

Výstava představuje časovou osu vývoje obalů od historie až 
po současnost, z různých prostředí až po dobývání vesmíru. Cí-
lem výstavy je zábavnou a interaktivní formou propagovat téma 
třídění a recyklace obalů. Výstava představuje historický vývoj 
obalů potravin a stále pokračující snahu lidstva o jejich objemo-
vou minimalizaci a zároveň o maximalizaci jejich funkcí.

Osm boxů expozic zdůrazňuje jednotlivé funkce obalů, a to 
v maximální dosažitelné míře poutavou interaktivní formou zážitku.

Společnost EKO-KOM za dobu svého působení vychovala 
celou generaci dětí k tomu, aby získaly správné návyky k naklá-
dání s odpady. Tyto školní vzdělávací aktivity jsou požadavkem 
ministerstva životního prostředí, které také stanovilo závazný 
minimální rozsah této komunikace. Tato komunikace je nutná 
i proto, aby celý systém fungoval efektivně. Jen díky včasnému 
naučení správných návyků nakládání s odpady je možné zajistit 
účast na třídění odpadů pro dostatečný počet obyvatel.

EKO-KOM v rámci svého školního vzdělávacího programu 
nyní spolupracuje právě i s Národním zemědělským muzeem, 
které společnosti poskytlo prostory pro výstavu, která má nyní 
pozitivní ohlasy nejen u škol, ale také u rodin s dětmi. Forma 
dlouhodobé výstavy je ověřeným a velmi efektivním způsobem 
zajištění vzdělávání.

 Přijďte se na výstavu podívat, těšit se můžete na velmi zají-
mavé exponáty a neméně zajímavou cestu světem obalů. � zz

zajímavosti na výstavě:

•  Keramická zásobnice na obilí z doby bronzové (cca 1200 let před n. l.)
•   Antická amfora objevená ve Středozemním moři u egyptských břehů z doby 

římské – 1. století před n. l.
•   Secesní láhev na mléko z Arcibiskubské mlékárny v Kroměříži z počátku 

20. století
•   Nepoužitá plechovka „UNRRA“ se sušeným mlékem z roku 1945
•  Litografický kámen se zachovanými tisovými formami etiket na kakao z pře-

lomu 19. a 20. století.
•   Skafandry amerických astronautů a současné potraviny používané v rus-

kém vesmírném programu.

další zajímavosti:

•  Mučnice vytesaná z jednoho kusu stromu
•  Exportní žok žateckého chmele z roku 1963
•  Kameninová láhev na Hanáckou minerálku z konce 19. století
•   Soubor láhví na pivo a mléko ze zaniklých českých pivovarů – 19. a první 

polovina 20. století
•   Obalové materiály současnosti a budoucnosti – sud na nápoje z PET
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SeMinářeSeMináře

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na semináře, jejichž cílem je prohloubení znalostí obalového zákona, vysvětlit činnost systé-
mu 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 EKOKOM, a.s.;
• vedení evidence a vyplňování čtvrtletního výkazu o produkci obalů v rámci systému EKOKOM;
• značení obalů a informace o podmínkách uvádění obalů na trh.

otroKovice
Seminář se koná v salonku Riverside
OREA Hotel Atrium

náměstí 3. května 1877
Otrokovice

kapacita: 60 osob

29. listopadu 2012 od 13:00 hod. do 16:00 hod.

oStrava
Seminář se koná v Kongresovém sále

Harmony Club Hotel
28. října 170
Ostrava – Mariánské Hory

kapacita: 80 osob

30. listopadu 2012 od 09:00 hod. do 12:00 hod.

praha
Seminář se koná v prvním patře, salonek D
Holiday Inn Prague Congress Centre

Na Pankráci 15/1684
Praha 4 (stanice metra C - Vyšehrad)

kapacita: 50 osob

22. listopadu 2012 od 09:00 hod. do 13:00 hod.

obSazeno obSazeno

MíSta Konání a terMíny:

V případě, že přijmete naše pozvání na seminář, 
prosíme Vás o potvrzení vaší účasti na e-mail adre-
se: hribalova@ekokom.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 od-
pady.

 Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Speciální projekt v rámci podpory 
a popularizace třídění odpadů proběh-
ne 5. listopadu 2012 v Otrokovicích.

Pět set domácností obdrží zdarma 
atraktivní sadu žluté, modré a zelené 
tašky na třídění odpadů. Cílem aktivity je 
podpořit obyvatele města v třídění.

Cílem kampaně, která je součástí 
projektu Zlínského kraje a autorizova-
né obalové společnosti EKO-KOM, je 

zvýšení množství a kvality separova-
ného odpadu. „Velmi pozitivně vnímá-
me aktivitu společnosti EKO-KOM, se 
kterou město Otrokovice spolupracu-
je dlouhodobě. Odpovědné nakládá-
ní s odpady je základem pro udržení 
zdravého životního prostředí. Ale nejen 
to. Správné a šetrné nakládání s odpa-
dy uspoří také peníze občanů. Nespráv-
ně vytříděný odpad zvyšuje náklady na 
jeho zpracování. Od toho se pak také 
odvíjejí poplatky za svoz a zpracová-
ní komunálního odpadu, které platíme 
všichni,“ připomněl starosta města Ot-
rokovice Jaroslav Budek.� zz

BarEvné tašKy PODPOří
tříDění ODPaDu

zlinskenovinky.cz
18. 10. 2012

Nejlepší třídy hranických ZŠ byly 
tento týden ve dvoraně zámku slavnost-
ně oceněny za sběr starého papíru v mi-
nulém školním roce.

Odbor životního prostředí MěÚ Hra-
nice předal každé třídě pamětní list, 
drobné dárky a originální krabice spo-
lečnosti EKO KOM, a.s. na třídění papí-
ru, tetrapaků a plastů.

Uvedly to webové stránky hranické 
radnice.

Město Hranice je zapojeno do sys-
tému zpětného odběru a recyklace od-
padů z obalů, který smluvně zajišťuje 
společnost EKO-KOM, a.s. I hranické 
základní školy se ve školním roce 2011–
2012 zapojily do systému třídění papíru.

Ve sběru starého papíru se v rámci 
základních škol nejlépe umístili žáci 7. 

C ze ZŠ 1. máje, čtyři třídy ze ZŠ a MŠ 
Drahotuše, 4. A ze ZŠ a MŠ Struhlovsko 
a 7. A ze ZŠ a MŠ Šromotovo, dodaly 
internetové stránky města Hranice.� zz

HranicE: nEjlEPší tříDy 
OcEněny za sBěr

olomouckenovinky.cz
28. 10. 2012

Školáci z Benešova a okolí zaplnili ve 
čtvrtek dopoledne 11. října 2012 Masa-
rykovo náměstí v Benešově.

V době od 9 do 12 hodin se zde děti 
utkaly v různých disciplínách spojených 
se sběrem a tříděním odpadů. Akci pořá-
dal v rámci informační kampaně Středo-
český kraj ve spolupráci se společností 
EKO-KOM, a.s. Celkem se soutěžilo 
v pěti disciplínách – ve znalostním kvízu, 
třídicí štafetě, v obřím třídicím pexesu, 
ve vyplňování recyklační křížovky a po-

sledním závodem byl slalom s popelnicí. 
Uvedla to benešovská radnice.

Ta připomněla, že na závěr akce se 
soutěžilo o nejzajímavější model z vytří-
děného odpadu, kdy každá škola vyslala 
svého zástupce. Porota pak vítěze od-
měnila zajímavými cenami.

Odpadiády se konaly od roku 2007 
již v řadě středočeských měst – v Kolí-

ně, Kladně, Berouně, Rakovníku, Příbra-
mi nebo v Nymburku či Mladé Boleslavi. 
Soustavné úsilí naší společnosti a Stře-
dočeského kraje přináší výsledky, vždyť 
kraj, který ve třídění odpadů patřil k těm 
na posledních místech v republice, se 
nyní postupně posunul do středu ke 
slušnému průměru. K tomu jistě přispí-
vají i Odpadiády. � zz

BEnEšOvští šKOláci 
navštívili ODPaDiáDu

stredoceskenovinky.cz
12. 10. 2012

článKy z tiSKu
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Seriál

eKo-KoM, a. s.
klientské oddělení

Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
Česká republika

fax: +420 729 848 439
+420 261 176 274

mail: info@ekokom.cz

www.ekokom.cz

zapojení do SyStéMu eKo-KoM

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

hribalova@ekokom.cz

evidence obalů, výKazy o produKci obalů

+420 729 848 430
+420 729 848 431

kousalova@ekokom.cz

FaKturace, urgence plateb

+420 729 848 450
+420 729 848 451

tlaskova@ekokom.cz

požadavKy na obaly uváděné na trh,
značení obalů

+420 729 848 460

kolar@ekokom.cz

•  patří mezi služebně nejstarší zaměstnance společnosti EKO-KOM, 
a. s. Stál při zrodu Oddělení využití odpadů, kde působil zpočátku 
jako regionální manažer pro oblast Moravy.

•  v průběhu dalších let se začal zabývat systémovými opatřeními 
včetně přípravy a řízením rozvojových projektů. V současné době 
zastává pozici zástupce ředitelky oddělení. Svoje znalosti a doved-
nosti uplatňuje i na mezinárodní scéně, kde zastupuje společnost 
mimo jiné v technické skupině PRO EUROPE, která sdružuje sys-
témy Zeleného bodu celé Evropské unie. Kromě práce se rád vě-
nuje rodině, turistice, fotografování a včelaření.

ing. Petr Balner, PhD.

Tým pracovníků z Oddělení 
využití odpadů zajišťuje složitý 
systém třídění a využívání obalo-
vých odpadů z obcí a průmyslu. 
V jednotlivých krajích se regio-
nální manažeři starají především 
o chod systému v obcích a měs-
tech. Snahou každého regio-
nálního manažera je pomoc při 
vytváření efektivně fungujících 
systémů a zajištění informací pro 
veřejnost o nakládání s odpady 
v jednotlivých krajích.� zz

předStavujeMe váM oddělení 
využití odpadů 2. díl

ve druhém pokračování seriálu, ve kterém vás chceme postupně seznámit s profe-
sionálním týmem lidí z oddělení využití odpadů, představujeme ing. petra balnera, 
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