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ŠKOLA

OBECNÍ ÚŘAD

tříděním a  recyklací
uspořena spotřeba energie

300 000 
domácností

V roce 2012 se podařilo snížit zátěž životního prostředí, protože díky třídění a  recyklaci odpadů 
je v atmosféře o 1 114 840 tun CO2 ekv. méně. Tento objem odpovídá produkci emisí autobusů 
MHD v celé ČR za více než pět let . Celková  úspora energie odpovídá téměř sedmi letům spotřeby 
elektrické energie na veřejné osvětlení v celé ČR. Tyto údaje potvrdila provedená 
odborná studie LCA, která velmi podrobně zkoumá životní cyklus výrobků a  jejich 
dopadů na životní prostředí.

Recyklací se uspořilo 27 034 318 GJ energie . Tolik energie spotřebuje v  průměru za  rok  
více než 300 tis. domácností, tedy zhruba celý jeden kraj.

1 114 840 tun
CO2 ekv. nebylo díky 
třídění a  recyklaci 

vypuštěno 
do ovzduší

1 114 840 tun
emisí CO2 ekv. 

=
EMISE AUTOBUSŮ 

MHD V CELÉ ČR 
ZA 5 LET

1 114 840 tun
emisí CO2 ekv. 

=
7 LET SVÍCENÍ 

veřejného osvětlení  
V CELÉ ČR

Vážení klienti,

chtěl bych vám 
poděkovat za účast 
v našem systému, 
díky které přispívá-
te k ochraně život-
ního prostředí. Díky 
vaší účasti v systému 
EKO-KOM má mož-
nost 99 % obyvatel 
třídit do 229 tisíc ve-
řejně dostupných ba-
revných kontejnerů. 
Celý systém tříděné-

ho sběru a recyklace obalového odpadu v ČR, 
který je provozován ve spolupráci s 6025 ob-
cemi, je 24 hodin denně dostupný deseti a půl 
milionu spotřebitelů. Jde o hmatatelný a čí-
selně vyjádřitelný přínos firem k ochraně ži-
votního prostředí. A právě díky tomu, že 70 % 
 všech spotřebitelů systém využívá, neskon-
čí na skládkách přes půl milionu tun odpadu 
ročně.

To má za následek úsporu více než 
1 114 840 tun CO2 ekv., které nebylo díky tří-
dění a recyklaci obalového odpadu vypuštěno 
do ovzduší.

Podívejte se na naše výsledky tříděné-
ho sběru a recyklace odpadů v systému  
EKO-KOM, které jsme pro vás připravili 
v přehledné infografice. Snad vás pozitivní 
čísla, která mají za následek šetření životní-
ho prostředí kolem nás, potěší.

Přeji vám krásné léto.

Ing. Petr Šikýř, MBA
ředitel klientského oddělení

editorial

Výsledky systému ekO-kOm 
za rok 2012

Díky třídění a recyklaci odpadu odpovídá celková úspora 
energie téměř sedmi letům spotřeby elektrické energie na ve-
řejné osvětlení v ČR.

Jak Je na tom Čr 
ve skuteČnosti 
s tříděním 
a recyklací 
odpadů 
v evropském 
srovnání?

Způsobů jak vykazovat výsledky 
třídění a recyklace odpadů je ně-
kolik a jednotlivé členské země 
EU používají různé metodiky vý-
počtů. Jak se v nich vyznat?

EU dEfinovala, 
cO je a není 
Obalem

Víte, že čajové sáčky ne-
jsou obalem? Nebo naopak 
krabičky od zápalek oba-
lem jsou. A co nádoby na 
svíčky? Ty obalem také ne-
jsou. Dohady nad tím, co je 
a co není obalem, definitiv-
ně utnula novela Směrnice 
o obalech 2013/2/EU.

z oBsaHu
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nejzajímaVější body
•  99 % obyvatel má možnost třídit do 229 tisíc veřejně dostup-

ných barevných kontejnerů

•  V systému EKO-KOM je 6025 obcí, kde je třídění odpadů do-
stupné 24 hodin denně pro deset a půl milionu spotřebitelů

•  70 % všech lidí odpady aktivně třídí

•  71 % všech obalů dodaných na trh v roce 2012 bylo recyk-
lováno

•  Ročně se vytřídí a najde využití přes 600 tisíc tun obalových 
odpadů

•  Tím se uspoří více než 1 114 840 tun CO2 ekv., které nebylo 
právě díky třídění a recyklaci obalového odpadu vypuštěno 
do ovzduší. Tolik energie spotřebuje v průměru za rok více 
než 300 tisíc domácností, což je zhruba jeden kraj

•   Celková úspora energie odpovídá téměř sedmi letům spotře-
by elektrické energie na veřejné osvětlení v ČR

výsledky systému eko-kom za rok 2012

27 034 318 GJ
     energie

71%
všech obalů 
dodaných na trh 

bylo recyklováno

Díky třídění a  recyklaci obalového odpadu se v  roce 2012 
snížila produkce emisí o 

1 114 840 tun CO 2 ekv. 
a tím se podařilo uspořit 27 034 318 GJ energie, což je 
např. produkce jaderné elektrárny Temelín za 162 dnů. 
Tolik energie spotřebuje v  průměru za rok více než 

300 tis. domácností = 1 kraj

Rok 2012 v číslech

85 %
PAPÍR

65 %
PLAST

82 %
SKLO

20 %
NÁPOJOVÉ
KARTONY

63 %
KOVY

19 %
DŘEVO

6025 obcí  
a 20 241 klientů
se aktivně podílí na  systému třídění  
a recyklace obalových odpadů

2 minuty chůze
čili 102 metrů to zabere  
k barevným kontejnerům

59,1 kg
každý z nás vytřídil 59,1 kg plastu, kovů, 
papíru, skla a nápojových kartonů

607 005 tun 
obalových odpadů 
bylo vytříděno a  recyklováno
jako druhotná surovina

51 000 tun odpadů 
bylo využito k  výrobě tepelné 
nebo elektrické energie
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Kolik z nás třídí odpad?

díky třídění a recyklaci 
   se uspořilo
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EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4

zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: 261 176 230, 729 848 111

Nejen z důvodu zpřísňujících se požadavků vyplýva-
jících z autorizace poskytnuté Ministerstvem životního 
prostředí ČR se síť barevných kontejnerů stále zahušťuje.

Jak vyplývá z průzkumů i praxe, proto, aby lidé třídili, 
potřebují mít dostatečně dostupné kontejnery na tříděný 
odpad. Pohodlí a dostupnost jsou pro lidi jedním z důleži-
tých faktorů, díky kterému se rozhodují, zda budou odpa-
dy třídit či ne.� zz

EKO-KOM každoročně v rámci výzkumného šetření postojů 
obyvatel k nakládání s odpadem a k životnímu prostředí zjišťuje, 
jak daleko od svého bydliště občané vnímají, že mají umístěno 
nejbližší místo sběru tříděného odpadu. V roce 2012 tato sub-
jektivně vnímaná vzdálenost klesla již na průměrných 102 metrů, 
což prakticky kopíruje současné navyšování počtu kontejnerů na 
tříděný odpad. zz

docházková vzdálEnost ke kOntejnerům 
na tříděný Odpad sE zkracUjE

V České republice se z obalů uvedených na trh nejvíce recyk-
luje papír, následuje sklo, plasty, kovy a nápojové kartony. Celko-
vá míra recyklace obalového odpadu systémem EKO-KOM do-
sáhla 71 procent. Systém EKO-KOM kromě splnění zákonných 
povinností také významně přispěl i k ochraně životního prostředí.

 zz

Díky celému souboru aktivit a realizovaných projektů na lokální 
i celostátní úrovni se daří množství obyvatel, kteří se aktivně po-
dílejí na třídění odpadů, postupně zvyšovat. Pokles v účasti mezi 
roky 2008 a 2009 byl zapříčiněn ekonomickou krizí a jejími nega-
tivními následky v oblasti druhotných surovin. Pro stabilní zajištění 
plnění zákonných požadavků na výši procent recyklace je nezbyt-
né dlouhodobě udržovat míru aktivní účasti na třídění odpadů nad 
hranicí 70 % a zároveň pracovat na zvýšení účinnosti sběru. zz

rEcyklacE 
odpadů z obalů 
V systému 
ekO-kOm V rOce 2012

mnOžstVí ObyVatel 
třídících odpad 
narůstá

kontEjnErová 
síť se stále 
zahušťuje

výsledky systému eko-kom za rok 2012
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Prvním kritériem bylo stanoveno:
Výrobek, který odpovídá definici obalu a zároveň plní nebo může 
plnit i jinou funkci než funkci obalu, se považuje za obal pouze 
tehdy, pokud
a) není nedílnou součástí jiného výrobku,
b) není nezbytný k tomu, aby uzavíral, nesl nebo uchovával tento 
výrobek po dobu jeho životnosti a
c) nejsou všechny části určeny k tomu, aby byly společně použí-
vány, spotřebovány nebo odstraněny.

K tomu pak v Příloze č. 1 byly doplněny „Praktické příklady ilu-
strující použití kritéria“. A právě to je jediné, co se touto novelou 
č. 2013/2/ES mění. Jediné, co vlastně novela obsahuje, je celá 
nová Příloha č. 1. Ta rozšiřuje původní seznam příkladů, co OBAL 
dle toho kritéria JE, který původně obsahoval pouze dvě položky:
•  krabice na cukrovinky,
•  fóliový přebal kolem pouzdra na CD.

Nyní je seznam aktuálně rozšířený o tyto 
další položky:
•  poštovní sáčky na katalogy a magazíny (s magazínem uvnitř),
•  papírové košíčky na pečení prodávané s pekařským/cukrář-

ským výrobkem,
•  role, trubice a válce, na kte-

rých jsou navinuty flexibilní 
materiály (např. plastová fólie, 
alobal, papír), kromě rolí, trubic 
a válců, které slouží jako sou-
část výrobních strojů a které se 
nepoužívají k úpravě výrobku 
jako prodejní jednotky,

•  květináče, které jsou určeny 
pouze k prodeji a přepravě 
rostlin, a ne pro celou dobu ži-
vota rostliny,

•  skleněné lahve na injekční roz-
toky,

•  válcové obaly na CD typu 
„spindle“ (prodávané s CD, 
nejsou určeny k uchovávání 
disků),

•  ramínka na šaty (prodávaná 
s kusem oděvu)

•  krabičky od zápalek,

•  systémy sterilní bariéry (sáčky, tácky a materiály nutné k za-
chování sterility výrobku),

•  kapsle do nápojových systémů (např. káva, kakao, mléko), kte-
ré po použití zůstanou prázdné,

•  opakovaně použitelné ocelové lahve používané pro různé dru-
hy plynů, kromě hasicích přístrojů.

A zároveň byl doplněn seznam výrobků, které OBALY dle toho-
to kritéria obalem neJsou. Původně tento seznam obsahoval 
pouze:
•  květináč určený pro celou dobu života rostliny,
•  pouzdra, kufříky a kazety na nástroje a nářadí,
•  čajové sáčky,
•  voskové vrstvy na sýrech,
•  střívka uzenin.

Novelou z letošního roku byl seznam do-
plněn o:
•  ramínka na šaty (prodávaná samostatně),
•  kávové kapsle do nápojových systémů, kávové sáčky z hliníko-

vé fólie a kávové polštářky z filtrového papíru odstraněné spolu 
s použitým kávovým produktem,

•  náplně do tiskáren,

EU dEfinovala, cO je a není Obalem
víte, že čajové sáčky nejsou obalem? nebo naopak krabičky od zápalek obalem jsou. a co nádoby na svíčky? 
ty obalem také nejsou. dohady nad tím, co je a co není obalem, definitivně utnula novela směrnice o obalech 
2013/2/eu. tato novela jasně specifikuje tři kritéria, podle kterých se posuzuje, zda daný předmět je nebo 
není obalem.
níže přikládáme výsledek práce bruselských úředníků, kteří si v obalech udělali konečně jasno. ovšem na jak 
dlouho, to zatím není jisté. Faktem je, že konečně předložili kritéria, na která se osm let čekalo.

téma
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•  pouzdra na CD, DVD a video (prodávané spolu s diskem CD, 
DVD nebo videem uvnitř pouzdra),

•  válcové obaly na CD typu „spindle“ (prodávané prázdné, urče-
né k uchovávání CD),

•  rozpustné sáčky na detergenty,
•  svítilny na hrob (nádoby na svíčky),
•   mechanický mlýnek (zabudovaný v nádobě, kterou lze znovu
naplnit, např. plnitelný mlýnek na pepř).

Druhým kritériem bylo stanoveno:
„Předměty navržené a určené k tomu, aby byly plněny v místě 
prodeje, se považují za obaly, pokud plní funkci obalu.“

K tomu pak byly v Příloze č. 1 uvedeny praktické příklady. Původ-
ní seznam, co OBAL dle toho kritéria JE, zahrnoval:
•  odnosné pytle a tašky z papíru nebo z plastu,
•  jednorázové talíře a kelímky,
•  přilnavá fólie,
•  sendvičové sáčky,
•  hliníková fólie.

Tento seznam byl doplněn pouze o jednu položku a tou je:
•  plastová fólie pro vyčištěné oděvy z prádelen.

A zároveň byl také doplněn seznam výrobků, které OBALY dle 
tohoto kritéria obalem neJsou. Původně tento seznam příkladů 
obsahoval pouze:
•  míchadlo,
•   jednorázové příbory
a nově k nim byl přidán:
•  balicí papír (prodávaný samostatně),
•  papírové formy na pečení (prodávané prázdné),
•  papírové košíčky na pečení prodávané bez pekařského/cuk-

rářského výrobku.

Třetím a posledním kritériem doplněným 
v roce 2004 do původního textu Směrni-
ce o obalech a obalových odpadech bylo 
stanoveno:
„Pomocné prvky, které jsou zavěšené přímo na výrobku nebo 
jsou k výrobku připevněné a plní funkci obalu, se považují za obal 
pouze tehdy, pokud

a) nejsou nedílnou součástí tohoto výrobku a
b) nejsou-li všechny části určeny k tomu, aby byly společně spo-
třebovány nebo odstraněny.

K tomu pak v Příloze č. 1 byly uvedeny praktické příklady. Pů-
vodní seznam, co oBal dle toho kritéria Je, zůstal nezměněn 
a pořád obsahuje pouze jednu položku:
•  etikety, štítky a visačky, které jsou přímo zavěšené na výrobku 

nebo jsou k výrobku připevněné.

Seznam výrobků definovaných jako „Součásti obalu a pomocné 
prvky začleněné v obalu, které se považují za části obalu, v němž 
jsou začleněny“, který původně obsahoval:

•  kartáč řasenky, který je součástí uzávěru,
•  samolepící etikety, které jsou nalepeny na jiné části obalu,
•  sponky, spony, svorky,
•  smršťovací etikety z plastu,
•  dávkovač, který je součástí uzávěru nádoby s čisticími pro-

středky.

Seznam byl doplněn o:
•  mechanický mlýnek (zabudovaný v nádobě, kterou nelze znovu 

naplnit a která je naplněna produktem, např. mlýnek na pepř 
naplněný pepřem).

Nově byl mezi „Praktické příklady ilustrující použití kritéria“ dopl-
něn seznam výrobků, které oBaly dle tohoto kritéria neJsou, 
a obsahuje pouze jednu položku:
•  štítky RFID pro identifikaci na základě rádiové frekvence.

Co to znamená pro Českou republiku 
v této chvíli?
Závazek, vyplývající z našeho členství v EU, zapracovat tuto no-
velizovanou Přílohu č. 1 Směrnice o obalech a obalových odpa-
dech do našeho Zákona o obalech do 30. 9. 2013 a informovat 
o zahrnutí těchto změn Evropskou komisi.
A pro ty podnikatelské subjekty, které mají stanoviska MŽP, 
o tom, zda daný předmět je či není obalem, v rozporu s novým 
zněním Přílohy č. 1 pak to, že příští novela Zákona o obalech 
s největší pravděpodobností tato rozporná stanoviska zneplatní. 
A u nově vydávaných stanovisek bude od této chvíle MŽP vychá-
zet již z této novely Směrnice. zz
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Nejčastěji média citují výsledky z Eurostatu, což je Evrop-
ský statistický úřad, který každoročně zveřejňuje souhrnná data 
o množství a způsobech nakládání s komunálními odpady. Zde 
je třeba zdůraznit, že se jedná o srovnání produkce a nakládání 
s takzvaným „obecním odpadem“, tedy odpadem shromáždě-
ným a odstraněným obecní samosprávou nebo jejím jménem 
prostřednictvím místního systému nakládání s odpady. Nejedná 
se tedy o komunální odpad jako celek, jak je mnohdy mylně in-
terpretováno, ale pouze o odpad, který prochází obecním systé-
mem. Statistiky Eurostatu například vůbec nezahrnují vytříděný 
odpad z komunálního odpadu, odborně řečeno katalogovou sku-
pinu odpadu číslo 15, obsahující vytříděné obaly a další odpady. 
Vzhledem k tomu, že u nás v ČR třídíme hodně, tak díky statis-
tickým „kouzlům“ klesá o tyto vytříděné odpady celkové vykáza-
né množství odpadu, ale bohužel také klesá procento recyklace 
tohoto odpadu, protože statistici barevné kontejnery nezahrnuli 
do výpočtu. Vypadá to potom, že máme hrozně málo odpadu, 
ale že ho neumíme recyklovat. Ani jedno není pravda. Odpadu 
je hodně a recyklovat se ho z části daří. Aktuálně máme podle 
Eurostatu jednu z nejnižších produkcí odpadu na hlavu a záro-

veň máme vysokou míru ukládání odpadu na skládky (65 %) 
oproti recyklaci jen (15 %) a kompostování (2 %).

Ministerstvo životního prostředí pro hodnocení skutečného 
stavu nakládání s komunálními odpady používá jinou metodiku. 
Především zahrnuje do statistiky komunálního odpadu všechny 
odpady z domácností a také ty odpady, které na území obce 
vzniknou při činnosti podniků, hotelů, penzionů, restaurací, ale 
i úřadů, škol a dalších institucí. Do přehledu recyklace pak po-
chopitelně řadíme i veškerý vytříděný odpad z barevných kon-
tejnerů.

ČSÚ nezahrnuje do svých statistik odpad produkovaný fir-
mami na územích obce. Jinými slovy například odpadky úřed-
níků z ministerstva se do statistiky nezahrnují, ať již recyklované 
jsou, nebo ne. Díky této metodice se sníží množství odpadu ko-
munálního typu asi o třetinu. Nezahrnuje také katalogovou skupi-
nu 15, tedy zejména vytříděné obaly. Tím, že ze statistiky vyloučí 
větší část odpadu, který projde barevnými kontejnery, ČSÚ dále 
uměle sníží množství odpadu a současně „vymaže“ větší část 

jak jE na tom Čr Ve skutečnOsti s tříděním 
a recyklací Odpadů v Evropském srovnání?

způsobů jak vykazovat výsledky třídění a recyklace odpadů je bohužel několik a jednotlivé členské země 
eu používají různé metodiky výpočtů. proto se můžeme setkat s tím, že některé zdroje dat, ze kterých 
následně čerpají články v médiích, si ve výsledcích třídění a recyklace odpadů mohou protiřečit. problém 
se statistikou komunálních odpadů je v eu již tradičním předmětem různých jednání a zatím není žádné 
jasné řešení na obzoru.

o Čem se mluví
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o Čem se mluví

recyklace. Velmi zjednodušeně lze říci, že statistika ČSÚ zahrnuje 
všechen odpad z domácností, kromě toho, který občané vytřídí, 
a pak již jen pouliční smetky, posekanou trávu v parku, odpad 
ze hřbitova a další produkci komunálních služeb. Díky tomu je 
odpadu málo a recyklace skoro žádná.

Výsledky recyklace odpadů v evropských zemích zveřejňuje 
také Evropská komise, která vychází z dat zaslaných jednotlivými 
členskými státy EU. Z tohoto důvodu se již od konce minulé-
ho roku v rámci evropské organizace PRO-EUROPE pracuje na 
zadání studie, která opravdu popíše realitu jednotlivých statistik 
v konkrétních státech, protože tento přehled ukazuje, že někte-
ré údaje jsou pro některé odborníky při znalosti reality poněkud 
překvapující. A pro úplné laiky mohou být matoucí až chaotické.

Statistiku týkající se produkce obalů a následného třídění 
a recyklace obalových odpadů každoročně zveřejňuje autorizo-
vaná obalová společnost EKO-KOM, která v ČR zajišťuje provoz 
systému tříděného sběru a využití obalového odpadu. Jednodu-
še řečeno je zde započítán veškerý obalový odpad, který projde 
barevnými kontejnery. Systém vedení evidence a metodiky výpo-
čtu dosažených procent využití a recyklace je přesně daná v au-
torizačních podmínkách a výsledky jsou každoročně auditovány 
nezávislými auditory. Podle dat společnosti EKO-KOM se v ČR 

každým rokem recykluje kolem 70 % obalového odpadu a každý 
z nás vytřídí v průměru 40 kg plastu, papíru, skla a nápojových 
kartonů.

Z posledních známých dat uvedených Evropskou komisí 
lze vyčíst, že aktivity průmyslu směřující k omezení skládková-
ní a vyšší recyklaci obalových odpadů přinášejí pozitivní efekt. 
V dlouhodobém horizontu posledních let se každoročně daří 
zvyšovat dosažená procenta recyklace obalových odpadů, 
zatímco množství obalových odpadů ukládaných na skládky 
prudce klesá.

Množství různých statistik je bohužel velmi snadno zneuži-
telné. Pak se můžeme setkávat s různými výklady, jak na tom 
Česká republika v rámci Evropy, co se týče třídění a recyklace, je. 
Ovšem každý si to může vyložit po svém. Z toho důvodu se ně-
kde můžeme dozvědět, že jsme na tom ve třídění odpadů dobře, 
zatímco jinde se můžeme dočíst, jak si v recyklaci odpadů jako 
stát vedeme špatně.

Pravda je někde uprostřed. Ve třídění obalových odpadů si 
vedeme velmi dobře, ovšem ve využití ostatních druhů odpadů 
už přední příčky v Evropě neokupujeme.

zz
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Praha – Česko patří v recyklaci oba-
lových odpadů mezi evropskou špičku. 
Odpad dnes třídí již dvě třetiny Čechů. 
Jedním z důvodů může být i větší hus-
tota speciálních kontejnerů. K nim to 
má každý Čech v průměru jen 102 me-
trů. Nádob na odpadky přitom každým 
rokem stále přibývá. Dnes jich je po 
celé republice rozmístěno na čtvrt mi-
lionu. Kromě tradičních barevných kon-
tejnerů se stále častěji objevují i ty na 

textil. Ročně do nich lidé vyhodí skoro 
200 tisíc tun oblečení.

Většina lidí si uvědomuje, že třídě-
ním odpadů šetří nejen místo na sklád-
kách, ale především životní prostředí. 
Díky recyklaci se navíc uspořilo tolik 
energie, kolik by za rok spotřeboval 
třeba Karlovarský kraj. Každoročně se 
také zvyšuje počet speciálních kontej-

nerů. To lidem umožňuje pohodlněji tří-
dit odpad.

Každý člověk tak vytřídí skoro 40 
kilo odpadu. „Nejvíc se třídí samozřej-
mě plasty, protože se jich také nejvíc 
používá. Prostě lidé nakupují víc věcí 
v plastových obalech,“ uvedl před-
seda Svazu měst a obcí Dan Jiránek. 
Jedničkou v třídění se stal Pardubický 
kraj, kde na jednoho obyvatele vychází 
skoro 44 kilo odpadu ročně. Následoval 
Plzeňský a Středočeský kraj. Nejhůře 
jsou na tom kraje, kde jsou velká sídliš-
tě, kde je anonymita a lidé tam pak tří-
dí daleko méně. � zz

VěTšiNa ČeChů TříDí oDPaD, může 
za To i huSTší Síť koNTejNerů

ct24.cz
22. 5. 2013

Zvýšit množství tříděného odpadu 
a také počet domácností, které se do 
jeho třídění zatím nepřipojily, je hlav-
ním cílem soutěže „U nás doma třídí-
me“, kterou realizuje společnost EKO-
-KOM a Středočeský kraj. Letos se do 
ní rozhodlo zapojit také město Rakov-
ník. „Akce bude probíhat tak, že by 
v takzvaném startovacím kole všechny 
domácnosti obdržely startovací balí-
ček obsahující informace, barevné pyt-

le na třídění a samolepku na označení 
poštovní schránky,“ vysvětluje tisková 
mluvčí města Alida Štulajterová. Pokud 
se budou chtít domácnosti do projektu 
přihlásit, musí se pomocí SMS či webu 
zaregistrovat a pravidelně jednou mě-
síčně dostanou zdarma sadu barevných 
pytlů. Naplněné pytle je samozřejmě 
nutno vyhodit do správné nádoby na tří-
děný odpad, v případě skla či papíru ob-
sah z pytle vysypat. Kromě toho bude 
každý měsíc probíhat losování tří až čtyř 
účastníků, kterým projekt uhradí poplat-
ky za svoz odpadů.

Projekt by mohl ve městě odstarto-
vat v květnu a předpokládaná doba trvá-
ní je sedm měsíců. Na základě průběhu 
soutěže si však realizátor vyhrazuje prá-
vo ji ukončit dříve.  zz

5+2 dny
18. 4. 2013

rakoVNík Se zaPojí Do SouTěže 
V TříDěNí oDPaDu

Nejlepší systém sběru a třídění od-
padu v České republice má statutární 
město Olomouc. Včera to bylo stvrzeno 
v Hradci Králové vyhlášením výsledků 
celostátní soutěže obcí O Křišťálovou po-
pelnici. Stalo se tak během slavnostního 
večera při příležitosti tradiční odborné 
konference Odpady a obce.

Velké uznání však patří rovněž dalším 
sídlům, která se probojovala do finálo-
vého kola soutěže. Šlo o města Hosti-

vice, Vysoké Mýto, Třinec, Nové Město 
nad Metují, Vimperk, Kunovice, Mikulov, 
Nový Bor, Jeseník, Skalná a obec Zbůch.

V soutěži jsou obce hodnoceny podle 
dosažených výsledků v oblasti nakládání 
s komunálním odpadem, míra aktivity, ale 
i komplexnost hospodaření včetně infor-
mování občanů o způsobech nakládání 

s jednotlivými druhy odpadů. Hodnoce-
ní obcí se provádí především na základě 
údajů poskytovaných obcemi systému 
EKO-KOM v rámci jejich pravidelného 
výkaznictví a do soutěže jsou automatic-
ky zařazeny všechny obce, které jsou do 
tohoto systému zapojeny.� zz

křišťáloVá PoPelNiCe leToS 
PuTuje Do olomouCe

moderniobec.iHned.cz
13. 6. 2013

Články z tisku
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seminářesemináře

Vážení obchodní přátelé,

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 správ-
ného 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.

plzeň
Seminář se koná v Konferenčním sále Primavera Hall
PRIMAVERA
Hotel & Congress centre
Nepomucká 1058/128
Plzeň

kapacita: 100 osob

20. září 2013 od 10.00 hod. do 13.00 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

26. září 2013 od 9.00 hod. do 13.00 hod.

Hradec králové
Seminář se koná v Jednacím sále

Kongresové centrum Aldis
Eliščino nábřeží 375
Hradec Králové

kapacita: 70 osob

18. října 2013 od 10.00 hod. do 13.00 hod.

Brno
Seminář se koná v saloncích 1+2

Holiday Inn Brno
Křížkovského 496/20
Brno

kapacita: 50 osob

22. října 2013 od 10.00 hod. do 14.00 hod.

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.

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.

místa konání a termíny:

mailto:zpravodaj@ekokom.cz
mailto:hribalova@ekokom.cz


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. Sed dignissim nisi eget tellus congue auctor. 

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

VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ LINKA?

SLOVO ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ

UNIKACE

11/09

z p r a v o d a j  p r o  k l i e n t y  s p o l e č n o s t i  E K O - K O M ,  a .  s .

tipy a rady klientskéHo oddělení

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.: 261 176 230, 729 848 111

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

Údaje uvedené v tomto seznamu mají pouze informativní 
charakter a mohou se měnit. Informace v něm obsažené jsou 
právně nezávazné. Z důvodu porušení smluvních povinností 
může dojít u subjektů uvedených v seznamu klientů, k odstou-
pení od smlouvy o sdruženém plnění uzavřené s EKO-KOM, 
a.s., (a tedy i k zániku jejich postavení klienta systému sdruže-
ného plnění), a to i se zpětnou účinností.

Doporučujeme vám upravit své dodavatelsko-odběratelské 
smluvní podmínky tak, abyste byli svým dodavatelem včas infor-
mováni o ukončení jeho smlouvy o sdruženém plnění uzavřené 
s EKO-KOM, a. s., jakož i o všech podstatných změnách v tomto 
jeho smluvním vztahu s EKO-KOM, a. s.

V případě, že evidujete některé obaly jako tzv. předplacené 
(neplacené), je nezbytně nutné, aby váš dodavatel (odběratel) ve 
vztahu ke všem těmto obalům řádně splnil své povinnosti podle 
smlouvy o sdruženém plnění (zejména tyto obaly řádně vykázal 
a zaplatil za ně příslušnou odměnu – poplatek). Z tohoto důvo-
du musí mít uzavřenou platnou smlouvu o sdruženém plnění  
s EKO-KOM, a. s., jež musí být řádně plněna, což vám může po-
tvrdit například prostřednictvím Prohlášení o zpoplatnění obalů 
v systému EKO-KOM nebo na faktuře, prodejní smlouvě apod. 
V opačném případě není možno tyto obaly evidovat jako před-
placené (neplacené).

Vzor prohlášení o zpoplatnění obalů naleznete zde:
http://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/prohlase-
ni_o_zpoplatneni_obalu_v_systemu_ekokom_13-02.doc

sEznam kliEntů a prOhlášení 
O zpOplatnění Obalů

aktuální seznam klientů společnosti eko-kom, a. s., uvedený na internetových stránkách ekokom.cz (http://
www.ekokom.cz/cz/klienti/zapojene-firmy/seznam-klientu) je platný k dnešnímu dni a údaje jsou v něm prů-
běžně aktualizovány. zde si můžete ověřit, zda jsou vaši dodavatelé nebo jakékoliv jiné firmy zapojeni do 
systému sdruženého plnění eko-kom.

mailto:kousalova%40ekokom.cz?subject=
mailto:info@ekokom.cz
www.ekokom.cz
mailto:hribalova@ekokom.cz
mailto:kousalova@ekokom.cz
mailto:tlaskova@ekokom.cz
mailto:kolar@ekokom.cz
 http://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/prohlaseni_o_zpoplatneni_obalu_v_systemu_ekokom_13-02.doc
http://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/prohlaseni_o_zpoplatneni_obalu_v_systemu_ekokom_13-02.doc
http://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/prohlaseni_o_zpoplatneni_obalu_v_systemu_ekokom_13-02.doc
http://www.ekokom.cz/cz/klienti/zapojene-firmy/seznam-klientu
http://www.ekokom.cz/cz/klienti/zapojene-firmy/seznam-klientu

