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Co musí každá autorizovaná  
obalová společnost v čr splňovat?

obce si mohou vybrat,  
jak budou sbírat bioodpad a kovy

logo zelený bod  
je ochrannou známkou

3
8
11



 Díky vám, 20 200 klientům,  

se může ve více než 6000 obcích  

a městech, ve kterých žije  

99 % obyvatel, tříDit oDpaD.
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Vážení klienti,

první číslo letošního roku jsme 
věnovali tomu, na co se nás 
často ptáte, a to jsou činnosti 
naší společnosti. Jako autorizo-
vaná obalová společnost mu-
síme za naše klienty každoročně 
zajistit mnoho povinností, které 
vyplývají ze zákona o obalech. 
Tyto povinnosti máme pak jasně 
a podrobně specifikované v au-
torizaci, kterou jsme obdrželi 
od ministerstva životního pro-
středí. Na dalších řádcích se do-
čtete více o tom, co vše jsme 
jako autorizovaná obalová spo-
lečnost povinni plnit a v jakém 
množství. Jeden článek jsme vě-
novali také aktuálnímu tématu, 
které řeší většina obcí, a to je 
sběr bioodpadu a kovů. Všechny 
obce v ČR totiž musí od letošního 
roku umožnit svým obyvatelům 
sběr těchto komodit, ovšem je 
čistě na nich, jaký způsob sběru 
si zvolí. 

S přáním hezkého jara,

Ing. Petr Šikýř, MBA
ředitel klientského oddělení

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

Veškeré naše aktivity se od-
víjejí od jasně daných a spe-
cifikovaných podmínek, 

které máme popsané v autorizaci. 
Autorizační podmínky zase vychá-
zejí ze zákona o obalech a přesněji 
popisují, jaké podmínky a v jakém 
rozsahu musíme každoročně za-

jistit, abychom zároveň plnili veš-
keré body zmíněné v autorizaci. 
V případě nezajištění byť jediného 
bodu v autorizaci by nám hrozila 
pokuta, při dlouhodobém neplnění 
podmínek pak také odebrání auto-
rizace, a tím pádem i ukončení do-
savadní činnosti, což je zajišťování 

Co musí každá 
autorizovaná  
obalová společnost 
v ČR splňovat?
Často se nás ptáte na podmínky, za jakých naše 
společnost funguje. Zajímají vás také informační 
kampaně a další činnosti, na kterých se podílíme.
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zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů. Naše společnost již od roku 
2003 plní veškeré přísné autori-
zační podmínky za své klienty, tím 
také plní recyklační procenta daná 
Evropskou komisí. Díky spolupráci 
českého průmyslu s obcemi se tak 
podařilo nastavit efektivní systém, 
který je vzorem pro mnoho evrop-
ských zemí.

co obsahuje autorizace?
Autorizace obsahuje podmínky 
a požadavky ministerstva životního 
prostředí na provoz systému sdru-
ženého plnění v celé své šíři. Veš-

kerá činnost AOS je vymezena úze-
mím České republiky, stejně jako to 
mají nastavené další státy Evropy.

Pro splnění podmínek vyplýva-
jících z autorizace musí AOS za-
jistit sdružené plnění jednotně 
pro všechny osoby tak, aby nebyl 
žádný typ obalu nebo druh mate-
riálu znevýhodněn. AOS je také 
povinna uzavřít smlouvu s každou 
osobou, která o to požádá, a to pro 
všechny obaly uváděné na trh nebo 
do oběhu, a zároveň nemá vůči AOS 
žádné nesplněné závazky. AOS ne-
smí sdělovat informace o produkci 
osob, které s ní uzavřely smlouvu 

a za které vede souhrnnou evidenci 
obalů, třetím osobám, kromě pří-
slušného správního úřadu ( jinak 
hrozí pokuta až 50 mil. Kč). AOS 
musí uzavřít smlouvy s obcemi, 
které projevily zájem o uzavření 
smlouvy a o spolupráci, za obdob-
ných podmínek jako s ostatními ob-
cemi, se kterými spolupracuje při 
zajišťování zpětného odběru a vyu-
žití. Jednou ze zásadních podmínek 
naplňování podmínek autorizace je 
mít zajištěnou dostatečně hustou 
síť sběrných míst pro třídění odpadů 
spotřebiteli. Autorizační podmínky 
dokonce předepisují maximální po-

Podle § 18 akcionář může být jenom ten, kdo má sám 
zájem na efektivním plnění sdruženého plnění, a tím 
pádem i na efektivních cenách za zpětný odběr, využití 
a recyklaci obalových odpadů

Akcionář musí nakupovat služby AOS na všechny 
své obaly a je tak přímo postihován důsledky vlast-
ních rozhodnutí při řízení AOS. Akcionáři musí být ales-
poň čtyři a nikdo nesmí mít majoritu, aby nemohl AOS 
ovládnout. Akcionář také nesmí nakládat s odpady, 
a to z důvodu aby svými manažerskými rozhodnutími 
neovlivňoval ceny v odpadářském podnikatelském sek-
toru ve svůj prospěch, vůči svým konkurentům anebo 
povinným osobám.

§ 19 se týká střetu zájmů. Členové managementu 
nesmí být spojeni s řízením jiných podniků. Specificky 
se zakazuje všem v AOS jakkoliv podporovat zájmy 
podnikatelů v odpadech. (výrazně nad rámec běžné le-
gislativní úpravy).

§ 20 hovoří o některých omezeních autorizované 
obalové společnosti. Je zde například uvedeno, že ak-
cionářská struktura musí být zcela transparentní a pří-
padný dosažený zisk autorizované společnosti nesmí 
být rozdělen mezi akcionáře. Jasně dané podmínky 
zabraňují obejít princip neziskovosti pomocí umělého 

navyšování a snižování kapitálu. AOS nesmí vyvádět 
prostředky například na společné podniky s jinými sub-
jekty. 

Tento paragraf dále zakazuje AOS uzavřít s vlast-
ním akcionářem jakoukoli další smlouvu kromě smlouvy 
o sdruženém plnění a tím zcela brání převést jakékoli 
prostředky ve prospěch akcionářů.

§ 21 se týká podmínek pro zajišťování sdruže-
ného plnění. AOS musí zajistit rovnost podmínek pro 
všechny povinné osoby a spolupracující obce. Cenová 
tvorba podléhá kontrole finančního úřadu. AOS nikdy 
nesmí odmítnout převzít odpovědnost za obal a nesmí 
diskriminovat žádný typ obalu ani druh materiálu, ze 
kterého je vyroben. AOS vždy musí zajišťovat recyk-
laci vyšší, než je zákonné minimum, protože musí počí-
tat s tím, že s příchodem nového klienta se může zvý-
šit produkce některého druhu obalů. Tento paragraf 
také stanovuje povinnost zajištění dostatečné hus-
toty sběrné sítě a dostatečné kapacity pro všechny 
obaly. 

Zároveň definuje povinnost mlčenlivosti. Informace 
o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu jed-
notlivými osobami nelze poskytovat nikomu, a to ani 
akcionářům, protože ti jsou považováni za třetí osobu. 

Státním orgánům jsou informace poskytovány pouze 
na písemné vyžádání, a to za podmínky, že jsou 
oprávněny, aby takovou informaci od AOS obdržely. 

Smluvní podmínky a odměny musí být stejné jak 
pro velká města, tak pro malé obce. 

§ 22 definuje, resp. omezuje další činnosti autori-
zované obalové společnosti především v oblasti na-
kládání s finančními prostředky. AOS nesmí použít 
získané finance na jiné ekonomické aktivity, které ne-
mají nic společného s posláním AOS. 

§ 23 definuje evidenční a informační povinnosti. 
AOS musí vést podrobnou evidenci, vyžadovat ji 
od svých klientů a zajistit provádění kontrol pro-
střednictvím auditů. Současně AOS musí sama pro-
cházet auditem, který nad rámec obvyklého finanč-
ního auditu kontroluje i veškeré obalové i odpadové 
toky. Audit je každý rok předkládán MŽP ke kontrole. 

§ 24 definuje dohled a kontrolu nad činností au-
torizované obalové společnosti. Ministerstvo život-
ního prostředí na základě tohoto paragrafu provádí 
pravidelné každoroční kontroly činnosti AOS, jejího 
souladu se zákonem, a to včetně kontrol smluv, evi-
dencí, finančních toků, rozsahu a výsledků prováděné 
komunikace a propagace.

autorizovaná obalová společnost z pohleDu  
zákona o obalech 
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Bioodpad představuje zhruba 
čtyřicet procent celkového  
množství komunálního  

odpadu a evropská legislativa 
po nás dlouhodobě požaduje, aby-
chom snížili jeho množství ukládané 
na skládky. Drobného kovového  
odpadu z provozu domácností (ple-
chovky, konzervy, hrnce, spreje) je 
v komunálním odpadu zhruba 2−4 %, 
což odpovídá 22–27 kg/osobu a rok. 

Povinný sběr obou těchto komo-
dit zavedla novela zákona o odpa-
dech (č. 229/2014 Sb.), přijatá po-
měrně narychlo koncem roku 2014. 
„Po 1. 1. 2015 hrozily ČR sankce 
za nesplnění legislativy – mimo jiné 
za skládkování bioodpadů nebo ne-
dostatečnou separaci kovů. Chtěli 
jsme vyslat pro EK jasný signál, že 
už s tím něco děláme,“ vysvětloval 
ministr životního prostředí Richard 

Brabec v rozhovoru pro časopis Od-
pady. „K tomuto postupu nás donu-
tily okolnosti. Naši předchůdci roz-
hodnutí o zásadních změnách stále 
odkládali, oddalování změn by však 
mohlo mít negativní dopady jak pro 
samotný sektor odpadového hos-
podářství, tak i pro Českou repub-
liku (mj. riziko vysokých pokut).“

příliš málo času
Zavedení nových povinností však 
z hlediska obcí přišlo v nejméně 
vhodnou dobu. Na konci roku obce 
schvalují obecní rozpočty, navíc  
bylo po komunálních volbách, kdy 

Obce si mohou vybrat, jak budou 
sbírat bioodpad a kovy
Ke sběru papíru, plastů, skla a kartonů  
musejí obce od Nového roku přidat ještě další dvě 
komodity: bioodpad a kovy. 

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

čet občanů, kteří v průměru připa-
dají na jedno sběrné místo. 

Další autorizační  
povinnosti 
Přitom dalších povinností AOS 
je několik. Musí každý rok zajistit 
minimální splnění požadovaných 
procent využití a recyklace dle zá-
kona o obalech, a to pro jednotlivé 
druhy a materiály obalů. Zároveň 
vede a předkládá evidenci obalů, 
vyhodnocuje data za dané období 
od všech povinných osob, s nimiž 
má uzavřenou smlouvu o sdruže-

ném plnění, a tato data musí po-
skytnout ministerstvu životního 
prostředí v písemné a elektronické 
podobě. Zároveň vede evidenci 
povinných osob, s nimiž má uza-
vřenou smlouvu. Tímto jí však po-
vinnosti nekončí, společnost vede 
a vyhodnocuje evidenci množ-
ství obalů a způsobu nakládání 
s nimi za každé čtvrtletí. Prostřed-
nictvím auditorů je AOS povinna za-
jistit ověření vedených evidencí vy-
produkovaných obalů nebo naopak 
vytříděných obalových odpadů 
u smluvních partnerů a toto musí 

být schopna předložit dozorovým 
orgánům.

Kromě zajištění zpětného od-
běru obalů v obcích se AOS musí 
zabývat také zajištěním sběru a vy-
užitím komerčních obalových od-
padů pocházejících např. z obchodní 
sítě, průmyslových podniků, admi-
nistrativních budov apod., a to pro-
střednictvím odpadových firem, 
které s odpady nakládají.

Nedílnou součástí činnosti AOS 
je také hledání odbytových mož-
ností, podpora úpravců (dotřiďo-
vání odpadů na druhotné suroviny) 
a podpora domácích recyklátorů. 

Autorizovaná obalová společ-
nost poskytuje v rámci svých čin-
ností výrobcům baleného zboží 
také konzultace v oblasti prevence 
vzniku obalového odpadu a v ob-
lasti značení obalů. 

Jednou z důležitých povinností 
AOS je zajistit dostatečně vyso-
kou a dlouhodobou stabilní účast 
obyvatel na třídění odpadů. Autori-
zace přímo stanovuje a konkrétně 
definuje požadavky na zajištění 
oslovení obyvatelstva. Každoročně 
musí AOS zajistit, aby bylo oslo-
veno 90 % cílové skupiny obyvatel-
stva starší patnácti let za pomoci 
vhodných komunikačních kanálů, 
a to včetně použití televizních sdě-
lení. Také musí zajistit přímé osobní 
sdělení o prospěšnosti třídění a re-
cyklace odpadů 15 % školní popu-
lace. 

K nutným činnostem AOS pa-
tří i výzkumná a vědecká činnost. 
Pro efektivní fungování systému je 
třeba realizovat pravidelné rozbory 
směsných a tříděných komunálních 
odpadů ve vybraných lokalitách 
v ČR tak, aby bylo možné ze získa-
ných dat optimalizovat funkci sys-
tému tříděného sběru odpadu. n
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Každá autorizovaná obalová společnost (AOS), která chce zajišťovat 
zpětný odběr a využití obalových odpadů, musí mj. zajistit následující:

Dostatečnou hustotu sběrné sítě – na jedno průměrné sběrné místo 
musí připadat maximálně 180 obyvatel, přičemž v žádné obci nesmí 
na jedno sběrné místo připadat více než 1000 obyvatel.

Pravidelné audity – společnost musí každoročně předávat přehled 
o provedených auditech a jejich výsledcích, a to společně s vyhodnoce-
ním celkové evidence množství odpadů z obalů, na ministerstvo život-
ního prostředí. AOS musí realizovat audit nejméně 20 % celého obalo-
vého toku zpoplatněných obalů pro jedno použití za rok. 

AOS musí realizovat audit nejméně 25 % celého množství odpadů 
z obalů, jejichž využití společnost zajistila, a to v průběhu kalendářního 
roku.

Zajištění požadovaného rozsahu recyklace a využití obalového od-
padu – do konce roku 2020 musí zajistit využití pro celkem 80 % od-
padů z obalů, přičemž do tohoto roku se procento recyklace a využití 
u obalových odpadů postupně zvyšuje. 

Zajištění způsobu vedení a předkládání evidence – AOS vyhodnocuje 
evidenci množství odpadů z obalů a způsobu nakládání s nimi za každé 
čtvrtletí, kterou předkládá ministerstvu životního prostředí.

Zajištění informování spotřebitelů – AOS musí ročně zajistit oslovení 
alespoň u 90 % populace nad 15 let, přitom prostřednictvím televizních 
sdělení musí být osloveno minimálně 60 % populace. Zároveň musí být 
zajištěno vzdělávání dětí, a to tak, aby bylo každoročně osloveno mini-
málně 15 % školní populace dětí ve věku od 3 do 15 let. 

Celé znění autorizace naleznete zde: 
http://www.mzp.cz/cz/autorizace_k_zajistovani

co je uveDeno v autorizaci?
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se noví zastupitelé ve svých funk-
cích sotva orientují. Vytvořit a při-
jmout v takové době závaznou 
obecní vyhlášku, která by sběr  
bioodpadu a kovů zavedla, je pro 
většinu obcí velmi obtížné. Minis-
terstvo životního prostředí již při 
projednávání novely zákona přislí-
bilo, že do konce roku připraví  
prováděcí vyhlášku, kterou se 
možné způsoby odděleného sou-
střeďování odpadů stanoví kon-
krétněji. Svůj slib také dodrželo: 
do konce roku skutečně vyhlášku 
připravilo a protlačilo do Sbírky zá-
konů (Vyhláška č. 321/2014 Sb.,  
o rozsahu a způsobu zajištění 
od-děleného soustřeďování slo-
žek komunálních odpadů, ze dne 

19. prosince 2014). Platit začala 
od 1. ledna tohoto roku. 

Aby měla zastupitelstva v ši-
beničních termínech na konci roku 
trochu ulehčenou práci, připravilo 
ministerstvo životního prostředí 
také vzorovou obecně závaznou vy-

hlášku pro obce, o jejíž znění by se 
mohly opřít a ušetřit tak cenný čas. 
Naleznete ji na webových stránkách 
www.mzp.cz

obec si může vybrat
Podle vyhlášky si obce mohou vy-
brat, jakým způsobem umožní ob-
čanům třídění kovů i bioodpadů. 
Závisí pouze na ní, aby našla způ-
sob, který nejlépe vyhovuje lokál-
ním podmínkám a je nejvýhodnější, 
nejjednodušší i nejlevnější. Městům 
a obcím, které předběhly právní 
úpravu a dobrovolně již sběr bio-
odpadů zavedly, vychází vyhláška 
vstříc, aby nemusely svůj zavedený 
systém měnit. 

Pro sběr bioodpadů si obec 
může zvolit sběr přes sběrné dvory 
obce nebo pomocí pravidelně roz-
misťovaných velkoobjemových kon-
tejnerů. Podle vhodnosti pro danou 
lokalitu může také zvolit individuální 
sběr do speciálních (hnědých) kon-
tejnerů nebo pytlový způsob sběru. 
Svou povinnost může splnit i tehdy, 
když jsou v obci v provozu obecní 
a komunitní kompostárny nebo bio-
plynová stanice. 

Sběr bioodpadů pak musí obec 
zajistit minimálně v sezóně, tj. 
od 1. dubna do 30. října kalendář-
ního roku. Chce-li však sbírat bio-
odpady déle, nic jí v tom nebrání. 

Zbytek 
8,1 %

MVO 
49,7 %

BRKO 
44,5 %

SKO 
57,0 %

Odděleně sebrané 
sklo, plasty, kovy, 

stavební odpady, obaly atd. 
17,8 %

Nevyužitelný 
objemový 

odpad 6,4 %

Odděleně 
sebraný papír 

7,5 %

Sklo, plasty, 
a kovy v SKO 

10,1 %

Papír 
a dřevo v SKO 

14,3 %

Kuchyňský 
a zelený odpad 

v SKO 
13,1 %

NO 
0,2 %

Odděleně 
sebraný zelený 

a kuchyňský 
odpad 
9,6 %

Zbytkové 
složky v SKO 

19,5 %

Zbytek 
1,5 %

ZKRatKy: 

MVO – Materiálově využitelné složky

SKO – Směsný komunální odpad

BRKO – Biologicky rozložitelná složka  
komunálního odpadu Zdroj: MŽP

složení komunálního oDpaDu z pohleDu 
oDpaDních toků (2012)

 Díky tříDění a recyklaci oDpaDů 

za posleDních 10 let nevznikla skláDka 

velká jako polovina hory říp. 
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Zdroj: Krajské noviny 
Datum: 27. 02. 2015
Odkaz: http://www.krajskenoviny.cz/

V České republice má možnost třídit odpad už 99 % 
obyvatel. Teď k nim přibydou i lidé z Deštného v Orlic-
kých horách. V tomto vyhledávaném zimním rekreačním 
středisku totiž začínají organizovaně sbírat tříděný od-
pad. Proč? Chtějí mít čisté hory a získat i nějakou tu ko-
runu do obecního rozpočtu.

Obec Deštné v Orlických horách má přibližně šest 
set stálých obyvatel, v zimě sem ale přijíždějí zástupy 
lyžařů. S nimi logicky vzrůstá i množství odpadů. Pro 

obec to znamená vysoké náklady na úklid a svoz od-
padů, proto se nyní rozhodla udělat razantní krok. Za-
vádí systém třídění odpadů. „Začínáme úplně od za-
čátku. Chceme zvýšit komfort života u nás a ochránit 
přírodu kolem. Máme tu projekt Čisté hory a chceme, 
aby se do třídění zapojili i návštěvníci lyžařského are-
álu,“ říká starostka obce Alena Křížová.

Naplnit tento záměr Deštnému pomáhá i společ-
nost EKO-KOM, a. s. Právě ta totiž obci ze svého „pro-
jektu nádob“ zdarma zapůjčila hned sedmnáct kontej-
nerů na tříděný odpad. Obyvatelům i návštěvníkům teď 
bude sloužit sedm kontejnerů na plast, pět na bílé sklo 
a pět na barevné sklo. 

Chceme mít čisté hory, proto začínáme třídit

Obce, které musí systém sběru bu-
dovat od nuly, tedy dostaly drobný 
odklad – mají na to tři měsíce času. 
I tento mírně odložený start odděle-
ného sběru bioodpadů se však zdá 

mnoha obcím příliš rychlý − vždyť 
naučit obyvatele třídit sklo, plasty 
a papír trvalo několik let.

Sběr kovů lze vyřešit podobně: 
buď v rámci sběrného dvora nebo 
přidáním vhodných sběrových ná-
dob do kontejnerových hnízd. 
Obecně se však dá říci, že většina 
měst a obcí již sběr kovů z komunál-
ního odpadu umožňuje. Zásadním 
problémem jsou u této komodity 
výkupny kovů, kde až příliš často 
končí kradené kovové předměty. 
Otázky důslednější kontroly a po-
stihování těchto zařízení bude řešit 
právě připravovaná legislativa. 

zvýší se náklady? 
Pro obce, které již mají zaveden 
sběr bioodpadů, by se podle MŽP 
nemělo nic změnit ani finančně. 

Jinde lze očekávat zvýšené náklady 
na svozy, které se však dopředu 
dají obtížně vyčíslit, protože závisí 
na místních podmínkách nebo zvo-
leném způsobu sběru a zpracování 
bioodpadu. Zvýšené náklady na pro-
voz sběrného dvora nebo sběrné 
sítě by se však podle MŽP měly 
do jisté míry kompenzovat úspo-
rou vyplývající ze snížení produkce 
směsného komunálního odpadu. 
„Obce mohou standardně žádat fi-
nanční prostředky v rámci nového 
Operačního programu Životní pro-
středí a ministerstvo se v prvních 
výzvách zaměří na podporu třídě-
ného sběru a podporu zpracovatel-
ských kapacit. Je široká škála mož-
ností, jak to může obec udělat,“ sli-
buje ministr životního prostředí. 

Jarmila Šťastná n

Logo ZELENÝ BOD 
je ochrannou známkou

Vážení klienti, ochranná známka Zelený bod je 
světově jednou z nejpoužívanějších ochran-
ných známek, která znamená finanční účast 

na systému zpětného odběru, recyklace a využití 
obalových odpadů. Vzhledem k častým dotazům uži-
vatelů této známky ohledně správného užití byl při-
praven nový manuál užití této známky. V brzké době 
umístíme na www.ekokom.cz manuál správného po-
užití tohoto loga ZELENÝ BOD.

Možná že jste se již setkali s dotazem od vašich 
zahraničních odběratelů o přidání ® k ZELENÉMU 
BODU. Tento požadavek je v pořádku, a pokud bu-
dete vytvářet nové etikety či obaly, i my vám doporu-
čujeme, abyste použili logo ZELENÝ BOD podle  
tohoto vyobrazení:

Jedná se pouze o dopo-
ručení, pokud již používáte 
logo bez označení registro-
vané ochranné známky, je 
vše v pořádku a není třeba 
měnit obal nebo etiketu.  n

oznámení – minimální částka 2014
Na základě čl. IX odst. 1, 2 smlouvy o sdruženém  
plnění oznamujeme, že minimální částka platná  
k 31. 12. 2014 je stanovena ve výši 1000 Kč bez 
DPH.

co to v praxi znamená?
V případě, že klient AOS EKO-KOM v kalendářním roce 
2014 uhradil na základě smlouvy o sdruženém plnění 
odměnu ve výši, která nepřesáhne stanovenou mini-
mální částku (1000 Kč bez DPH), v následujícím kalen-
dářním roce 2015 není povinen platit zálohy na od-
měnu a odměnu hradí jedenkrát ročně po předání vý-
kazu za poslední kalendářní čtvrtletí roku 2015.  n

r a d y  a  t i p y  k l i E n t s k é h o  o d d ě l ě n í

n a p s a l i  o  n á s

Minimální částka
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Úpěšně třídit odpad mohou i malé vesničky, 
příkladem je třeba barchov
V malé obci Barchov, ležící mezi Hradcem Králové a No-
vým Bydžovem, žije jen 300 obyvatel. Přesto tu věnují 
velkou pozornost sběru tříděného odpadu jako v kte-
rémkoli velkém městě. A možná ještě více. 

V obci založené ve 14. století, s několika barokními 
památkami, chtějí mít čisto a uklizeno. To je jeden z dů-
vodů, proč se radnice snaží vytvářet podmínky pro tří-
dění odpadů a buduje tu tzv. sběrná hnízda. V současné 
době má taková místa dvě. „Máme sedm kontejnerů 
na plast, čtyři na bílé a barevné sklo a dva kontejnery 
na papír,“ vypočítává starosta Barchova Ladislav Vlachý 
a dodává, že obec má v plánu navyšování jejich počtu. 
První vlaštovkou je kontejner na plast, který Barchov 
získal z tzv. projektu nádob společnosti EKO-KOM, a. s. 
„Jde o projekt, kdy obcím zdarma zapůjčujeme sběrné 
nádoby pro sběr plastů, papírů i skla. Chceme tak po-
moci obcím vybudovat sběrnou síť a vytvořit podmínky 
pro pohodlné třídění odpadů v domácnostech,“ při-
bližuje projekt Ing. Jiří Záliš, regionální manažer EKO-
-KOM, a. s. Není to ale jediná forma podpory ze strany 
společnosti EKO-KOM. Pro obce připravuje různé se-
mináře či soutěže a obce motivuje i finančními odmě-
nami. „Budování sběrných míst nás sice stojí peníze, 
ale máme v obci čisto. Navíc díky odměnám od společ-
nosti EKO-KOM dostáváme nějaké finanční příspěvky 
zpátky do rozpočtu a můžeme tedy do sběru třídě-
ného odpadu investovat nebo třeba v letních měsících 
podle potřeby zvyšovat frekvenci svozu odpadu,“ rea-
guje starosta Barchova Ladislav Vlachý. 

 
obce na náchodsku věnují třídění odpadů 
velkou pozornost 
Možnost třídit odpad má v současné době už 99 % pro-
cent obyvatel České republiky a na 70 % z nich podle 
statistik i odpovědně třídí. Je však potřeba jim k tomu 
vytvářet dobré podmínky, zřizovat sběrná místa a třeba 
je i motivovat finančně. Obce na Náchodsku to dělají. 

V poslední době hned šest obcí z náchodského re- 
gionu využilo nabídky společnost EKO-KOM, a. s., a za-
pojilo se do tzv. projektu nádob. Díky tomuto projektu 
mohou obce získat do bezplatného pronájmu nádoby 
pro sběr papíru, plastů i skla. „Pomáháme tak obcím vy-
tvořit občanům podmínky pro pohodlné třídění odpadů. 
Celorepublikově to mají lidé k nejbližšímu sběrnému 
hnízdu asi sto metrů. My se i v Královéhradeckém kraji 

snažíme k tomuto číslu co nejvíce přiblížit,“ říká Ing. Jiří 
Záliš. Proto hlavně tady radnice využívají na doplnění 
i pytlový sběr,“ upozorňuje Záliš. 

Na Náchodsku zájem o třídění odpadu stoupá, a to 
s sebou nese potřebu rozšiřovat a obnovovat sběrnou 
síť. Nové barevné kontejnery v letošním roce v tomto 
regionu získaly Teplice nad Metují, Rychnovek, Rasošky, 
Rožnov, Bezděkov nad Metují nebo městys Velké Poříčí.

 

stovky tun odpadů vytřídí obce 
na rychnovsku 
Společnost EKO-KOM, a. s., již několik let realizuje 
tzv. projekt nádob. Díky němu si mohou obce požá-
dat o bezplatné výpůjčky kontejnerů na tříděný odpad. 
Do systému se zapojily i obce na Rychnovsku včetně 
města Rychnov nad Kněžnou. Tam sběrnou síť posílili 
o nádoby na sklo. 

Na Rychnovsku se do projektu v poslední době za-
pojilo šest obcí, které dohromady získaly devatenáct 
nádob. Největší podíl na tomto počtu má Rychnov 
nad Kněžnou, který si zapůjčil sedm nádob na barevné 
sklo. Právě této komodity ve městě vytřídí na 121 tun 
ročně. Nejvíce se ale v Rychnově třídí plasty (135 tun) 
a pomyslnou třetí příčku drží papír (114 tun). „Ročně vy-
třídíme také přibližně 12 tun nápojových kartonů. Ty 
se samostatně třídí v rodinné zástavbě formou pyt-
lového sběru a na sídlištích do žlutých kontejnerů 
spolu s plasty,“ přibližuje systém třídění ve městě Ga-
briela Marková z odboru životního prostředí. Společ-
nost EKO-KOM pomáhá tímto projektem obcím v za-
hušťování sběrné sítě a zvyšování komfortu třídění pro 
jejich obyvatele. Realizuje však i další projekty, napří-
klad semináře pro obce nebo soutěž ve sběru třídě-

ného odpadu „Čistá obec“. V ní mohou vítězné obce zís-
kat zajímavé finanční odměny. 

ve staré pace lidé chtějí třídit sklo, 
přidávají se i další obce
Vypadá to, že obyvatelé Staré Paky přistupují k tří-
dění odpadů velmi zodpovědně. Právě od nich totiž 
vzešel impuls, aby obec svou sběrnou síť rozšířila o ná-
doby na oddělený sběr bílého a barevného skla. A sta-
ropacká radnice jim vyhověla. Obec pořídila pět kontej-
nerů na bílé a dva na barevné sklo. 

Sklolaminátové zvony Stará Paka získala díky pro-
jektu, který v Královéhradeckém kraji realizuje společ-
nost EKO-KOM, a. s. Z tzv. projektu nádob totiž EKO-
KOM obcím bezplatně zapůjčuje nádoby pro sběr skla 
o objemu 1500 litrů. A nejen to, obce mohou zdarma 
získat i kontejnery na plast a papír. „Ve Staré Pace jsme 
doposud sbírali čiré sklo pouze ve třech sběrných hníz-
dech. Občané ale žádali o oddělený sběr skla i v jiných 
sběrných hnízdech. Rozšiřujeme tak sběrnou síť i v dal-
ších lokalitách o novou komoditu, například v Zápřičnici 

nebyl zvon na sklo vůbec,“ prozrazuje místostarostka 
Staré Paky Věra Hlostová.

trutnov má více než sto hnízd pro sběr 
tříděného odpadu 
Více než sto sběrných hnízd a v nich téměř čtyři sta pa-
desát kontejnerů na tříděný odpad. Takový je aktuální 
stav v Trutnově. A protože množství separovaného  
odpadu stále vzrůstá, rozhodlo se město sběrnou síť 
dále rozšiřovat. 

Spolupracuje na tom i se společností EKO-KOM, a. s.  
V Trutnově se běžně třídí sklo, papír, plasty i nápojové 
kartony. Zájem je především o třídění skla, plní se i kon-
tejnery na plast. Podle radnice je však menší zájem 
o odkládání papíru, protože lidé jej částečně odevzdá-
vají do sběren. „Nárůst tříděného odpadu se průběžně 
zvyšuje. Pokud se v daném místě kontejner stabilně 
přeplňuje, doplňujeme místo dalšími – případně umís-
tění sběrných míst přizpůsobujeme občanům,“ říká 
na toto téma vedoucí odboru životního prostředí Měst-
ského úřadu v Trutnově Miloslav Diviš.  n

Zdroj: novinky.cz | Autor: Josef Zajíc
Datum: 10. 02. 2015
Odkaz: http://www.novinky.cz/vase-zpravy/
moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/1227-29410-
barevne-kontejnery-jsou-v-ostrave-na-stovkach- 
mist-do-mestske-kasy-prinaseji-miliony.html

Více než 1500 stanovišť s barevnými kontejnery je 
po celé Ostravě. I díky tomu se za rok 2014 podařilo 
Ostravanům vytřídit více než 14 tisíc tun separova-
ného odpadu. Ten by jinak skončil bez užitku na skládce. 
Za vytříděné odpady přitom městská kasa získala té-
měř 36 milionů korun.

Ostravané v roce 2014 vytřídili 7996 tun papíru, 
3569 tun plastů a 2521 tun skla. Při celkovém poklesu 
množství odpadu se vytříděnost u skla a plastů oproti 
předchozímu roku téměř nezměnila a vytříděnost papíru 
mírně vzrostla.

Pro Ostravu znamená zvýšená míra separace od-
padu také možnost získat větší příspěvek za tří-
dění od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, 
a možnost snížit tak schodek mezi výši vybraných po-
platků a skutečnými náklady na svoz odpadu ve městě. 
Například jen za vytříděné obalové materiály za rok 
2014 město od EKO-KOM získalo 35 851 000 korun 
do městské pokladny. I díky tomu tak nemusí pro rok 
2015 zvyšovat poplatek za svoz odpadu.   n

n a p s a l i  o  n á s

Barevné kontejnery jsou v Ostravě na stovkách 
míst, do městské kasy přinášejí miliony
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 tříDěním se za jeDen rok uspořilo tolik 

energie, kolik vyproDukuje jaDerná 

elektrárna temelín za 173 Dnů.  

tolik energie spotřebuje v průměru více  

než 310 000 Domácností ročně.

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na semináře, jejichž cílem je prohloubit znalosti obalového 
zákona, vysvětlit činnost systému EKO-KOM jako autorizované obalové společnosti a především poskytnout 
informace týkající se správného vedení evidence obalů.

Semináře se konají na celém území ČR. Body řešené na seminářích:
• rozbor zákona č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů,
• činnost autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s.,
• vedení evidence a vyplňování čtvrtletního výkazu o produkci obalů v rámci systému EKO-KOM,
• značení obalů a informace o podmínkách uvádění obalů na trh.

Místo Datum a čas Informace

Praha
24. března 2015, 9.00–13.00 
kapacita 50 osob

Seminář se koná v salonku D, 
Holiday Inn Prague Congress Centre, 1. patro,  
Na Pankráci 15/1684, Praha 4, (stanice metra C – Vyšehrad)

Otrokovice
16. dubna 2015, 13.00–16.00 
kapacita 50 osob

Seminář se koná v salonku Riverside, 
OREa HOtEL atRIUM, nám. 3. května 1877, Otrokovice

Ostrava
17. dubna 2015, 9.00–12.00 
kapacita 80 osob

Seminář se koná v kongresovém sále a1, 
Seminární Centrum akademie, Hrušovská 16, Ostrava

Brno
30. dubna 2015, 10.00–14.00 
kapacita 40 osob

Seminář se koná v saloncích 1 + 2 
Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, Brno

Praha
21. května 2015, 9.00–13.00 
kapacita 50 osob

Seminář se koná v salonku D,  
Holiday Inn Prague Congress Centre, 1. patro,  
Na Pankráci 15/1684, Praha 4, (stanice metra C – Vyšehrad)

České 
Budějovice

22. května 2015, 10.00–13.00 
kapacita 70 osob

Seminář se koná v Kruhovém sále DK MEtROPOL, 
Senovážné nám. 2, České Budějovice

Brno
4. června 2015, 10.00–14.00 
kapacita 40 osob

Seminář se koná v saloncích 1 + 2, 
Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, Brno

Karlovy Vary
5. června 2015, 10.00–13.00 
kapacita 40 osob

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

Humpolec
26. června 2015, 10.00–3.00 
kapacita 60 osob

Seminář se koná v sále Malý Hliník, 
FaBRIKa – KONFERENČNÍ CENtRUM, Školní 511, Humpolec 

V případě, že přijmete naše pozvání na seminář, prosíme Vás o potvrzení vaší účasti na e-mailové 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. n
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Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s.
EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444–445, + 420 261 176 256

ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU EKO-KOM

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

e-mail: info@ekokom.cz

EVIDENCE OBALŮ,  
VÝKAZY O PRODUKCI OBALŮ

tel: +420 729 848 430

e-mail: evidence@ekokom.cz

FAKTURACE, URGENCE PLATEB

tel: +420 729 848 450

e-mail: pohledavky@ekokom.cz

POŽADAVKY NA OBALY  
UVÁDĚNÉ NA TRH, ZNAČENÍ OBALŮ

tel: +420 729 848 460

e-mail: kolar@ekokom.cz

EKO-KOM, a. s., klientské oddělení

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

tel: +420 729 848 444–445, 
+420 261 176 256

e-mail: info@ekokom.cz 
www.ekokom.cz

roční poplatek –  
co obsahuje  
a kdy je klientům 
fakturován?

Každý rok obvykle v měsíci březnu je klien-
tům zaslána faktura na roční poplatek ve výši 
1600 Kč s patnáctidenní splatností.  

Výše poplatku zahrnuje evidenční poplatek do Stát-
ního fondu životního prostředí (SFŽP) dle § 30 záko- 
na o obalech ve výši 800 Kč a administrativní popla-
tek za evidenci v systému EKO-KOM rovněž ve výši 
800 Kč.  n
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