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Příjemné prožití
vánočních svátků a vše nejlepší
v novém roce 2016!
•	Co přinese nová odpadová
legislativa na Slovensku v roce 2016?
•	Letos uplynulo 15 let od doby,
kdy Češi dostali možnost
prostřednictvím jednotného
systému třídit svůj
odpad.

Každý Čech ročně vytřídí v průměru 40,5 kg papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.
72 % všech obyvatel České republiky pravidelně třídí odpad.
99 metrů – tak blízko už to v průměru máme k barevným kontejnerům.

Třídění odpadů je již pro 72 % obyvatel
ČR běžnou součástí jejich života. Každá česká rodina, ve které se odpady třídí, za rok naplní v průměru čtyři barevné kontejnery papírem, sklem, plasty
a nápojovými kartony.
Česká republika dosahuje skvělých výsledků i v evropském srovnání třídění
odpadu. V celkové míře recyklace a využití obalových odpadů se Česká republika dlouhodobě pohybuje na předních
příčkách v porovnání celé Evropské

7,4 255

milionu
tun

Celkové množství
vytříděného
obalového
odpadu v ČR
za posledních
15 let.

km2

zachráněné
přírody díky třídění
za posledních
15 let, tedy více
než polovina
Krkonošského
národního parku.

unie. Nadprůměrní jsme hlavně ve třídění a recyklaci plastů.

vedenými postupy v oblasti třídění
a recyklace.

Český systém sběru a třídění obalů
vykazuje podle studie Evropské komise výrazně nižší jednotkové náklady
na recyklaci na obyvatele (5 EUR) oproti například Německu (12 EUR) nebo
Rakousku (20 EUR). Při stejné kvalitě
je tak systém EKO-KOM výrazně levnější, a tedy i efektivnější. Evropská
komise zařadila systém provozovaný
v ČR mezi systémy s nejlepšími za-

Neziskový systém EKO-KOM funguje
díky aktivní spolupráci průmyslových
podniků, měst a obcí, úpravců odpadů a jejich finálních zpracovatelů. Díky
této spolupráci je možné odpady z použitých obalů vytřídit prostřednictvím
253 tisíc barevných kontejnerů v celé
ČR, odvézt na dotřiďovací zařízení,
upravit na druhotnou surovinu a následně recyklovat na nové výrobky.

6 073
českých obcí a měst
třídí v systému
EKO-KOM. V těchto
obcích žije
99,6 procenta všech
obyvatel České
republiky.

75 %
všech obalů
v systému EKO-KOM
se recykluje.
Do českého systému
třídění je aktuálně
zapojeno více než
21 000 výrobců
baleného zboží.

85 %

nákladů systému
EKO-KOM jsou přímé
náklady na sběr
a recyklaci. Další
peníze vynakládá
na vzdělávací
osvětové kampaně
a na evidenci a služby
klientům a obcím.

700 000 t
obalového odpadu
se každoročně díky
třídění a recyklaci
nedostane na skládky.
Takové množství by
naplnilo vlak o délce
přes 2 000 km.
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Editorial

Vážení klienti,
v posledním čísle letošního
zpravodaje se věnujeme novinkám vyplývající z odpadové
novely, která je za posledních
15 let největší změnou v legislativě definující odpadové hospodářství a financování zpětného sběru odpadů.
Změny také čekají odnosné
tašky, a to díky nové Směrnici,
kterou letos přijal Evropský
parlament. Diskuzí nad tímto
tématem proběhlo v posledních
letech hodně, Směrnice nyní
nově stanovuje cíle, které by
měly být do konce roku 2019
splněny. Jak se tyto změny projeví ve čtvrtletních výkazech,
informujeme v našem dalším
článku.
Rád bych Vám popřál klidné
vánoční svátky a v novém roce
2016 vše dobré.

Ing. Lukáš Grolmus,
ředitel oddělení marketingu
a komunikace

Ze z ahr aničí

Co přinese nová
odpadová legislativa
na Slovensku
v roce 2016?
Začátkem příštího roku vstoupí na Slovensku
v platnost zákon č. 79/ 2015 Z. z. o odpadech, který
je za posledních 15 let největší změnou v legislativě
definující odpadové hospodářství a financování
zpětného sběru odpadů. Tento zákon bude mít velký
dopad nejen na původce odpadů, ale také občany,
samosprávy, výrobce a dovozce výrobků.
Více nám k tomuto tématu sdělil Miroslav Jurkovič
ze společnosti SLICPEN, která se na Slovensku
specializuje na odpady z obalů.

N

ajvýznamnejšími zmenami, ktoré nový zákon
o odpadoch prináša je
predovšetkým zavedenie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a s tým súvisiacu zmenu
v zodpovednosti a financovaní vybraných komodít triedeného zberu
odpadu. Zodpovednosť za financovanie triedeného zberu vybraných
komodít bude jasne stanovená
na výrobcoch a dovozcoch. Systém sa zmení, doteraz to boli len
príspevky výrobcov na triedený
zber, teraz bude jasne stanovené
financovanie všetkých nákladov.
Rozšírená zodpovednosť výrobcov
sa bude vzťahovať na obaly, neobalové výrobky, ktoré sú zbierané

spolu s obalmi (napr. novinový
a kancelársky papier, plastové výrobky, tabuľové sklo atď.)1), elektroodpad, batérie a akumulátory,
pneumatiky.

Prečo nový zákon
Za päť rokov musíme zdvojnásobiť úroveň triedeného zberu,
a ktorú sme sa dostali za ostatných pätnásť rokov.
Slovenská republika, ako jeden
s členov Európskej únie je viazaná prijatými smernicami a jednou z nich je smernica i 2008/98/
ES o odpade, ktorá predpisuje
členským krajinám do roku 2020
recyklovať alebo pripraviť na opä-

 Rozsah a presnú špecifikáciu neobalových výrobkov bude obsahovať vykonávací predpis
k zákonu o odpadoch – vyhláška o rozšírenej zodpovednosti výrobcov

1)
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dom. Zmena, ktorá umožní zvýšenie množstva vytriedeného odpadu
za päť rokov zdvojnásobiť.

Dôvody aktuálneho stavu
v triedení odpadu
Miroslav Jurkovič
Výkonný ředitel SLICPEN

SLICPEN
Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie – SLICPEN, je neziskové,
profesijné združenie spoločností, ktoré pôsobia na slovenskom trhu, predovšetkým v oblasti výroby, dovozu a distribúcie rýchloobrátkového tovaru
(hlavne potraviny, drogéria), ako
i výrobcov a dovozcov prázdnych obalov. SLICPEN je jediná
profesijná organizácia priemyslu
špecializovaná na problematiku
odpadov a odpadov z obalov
na Slovensku.
Kontakt
SLICPEN, Karadžičova 8/A,
821 08 Bratislava,
jurkovic@slicpen.sk,
www.slicpen.sk

tovné použitie 50% z vyprodukovaných komunálnych odpadov.
Slovensko v súčasnosti skládkuje
75% z vyprodukovaných komunálnych odpadov a za aktuálnych podmienok, ktoré stanovujú zákon
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákon č. 119/2010 o obaloch nie je
možné dosiahnuť zlepšenie situácie.
Na zmenu bola potrebná komplexná
zmena pravidiel nakladania s odpa2)

Triedený zber odpadu je finančne
poddimenzovaný.
Triedený zber odpadov je nákladný
a nie je finančne samonosný, preto
musí existovať mechanizmus, ktorý
zabezpečí pokrytie deficitu, ktorý
triedený zber vytvára. Na to, aby
bolo zabezpečené financovanie triedeného zberu odpadov boli zavedené limity (ciele) zberu a zhodnocovania odpadov.
Obaly sa stali historicky prvou
komoditou, ktorú sa snažili zákonodarcovia administratívnymi nástrojmi, prostredníctvom smernice
94/62/ES o obaloch a odpadoch
z obalov odkloniť od skládok. Riešením sa stali ciele alebo tiež limity
zberu a zhodnocovania odpadov
z obalov stanovené pre výrobcov.
To znamená, že na materiály, z ktorých sú obaly vyrobené, boli stanovené percentuálne kvóty ustanovujúce, koľko percent z obalov uvedených na trh musí byť odklonených
od skládkovania, teda musí byť recyklovaných alebo zhodnotených.
Zodpovednými za plnenie limitov
sa stali výrobcovia a dovozcovia,
ktorí balia svoje výrobky do obalov
alebo uvádzajú na trh výrobky zabalené v obaloch. Výrobcovia a dovozcovia sa takto stali zodpovední za triedený zber odpadov a jeho výsledky.
Plnenie limitov na Slovensku
sa vďaka benevolentne nastavenému systému regulácie oprávnených organizácií 2) a zle nastavené-

Oprávnená organizácia je subjekt založený podľa § 8, zákona č. 119/ 2010 Z. z. o obaloch
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mu systému evidencie vyzbieraných a recyklovaných obalov, stalo
do veľkej miery virtuálnou záležitosťou. Namiesto podpory triedeného
zberu a hradenia nákladov na triedený zber sa limity plnili mnohokrát
pochybnými potvrdeniami a triedený zber sa tak nemohol rozvíjať.
Na Slovensku neexistuje systém,
ktorý by dokázal občanov a samosprávy motivovať na zvyšovanie
množstva vytriedeného odpadu.
Podľa odhadov Ministerstva životného prostredia náklady na udržanie triedeného zberu odpadu
na aktuálnej úrovni predstavujú
sumu 31 474 641 euro ročne. Výška
poplatkov výrobcov a dovozcov sa
podľa odborných odhadov aktuálne
pohybuje na úrovni 5 000 000 euro
ročne. To znamená, že v systéme
sa vytvára deficit vo výške takmer
26,6 mil. euro ročne.
V roku 2012 dospela situácia
do stavu, kedy otázkou nebolo či
meniť zákona, ale otázka stála, ako
zmeniť zákon a systém financovania triedeného zberu, aby SR dokázala splniť medzinárodne záväzky
do roku 2020 recyklovať alebo pripraviť na opätovné použitie 50%
s vyprodukovaného komunálneho
odpadu. Úlohou nového zákona
bolo vytvoriť systém, ktorý pokryje
vytváraný deficit a umožní ďalší rozvoj triedeného zberu odpadu.

Dva návrhy riešení
Rozšírená zodpovednosť výrobcov
je Európsky štandardný, efektívny
a transparentný systém.
Reálne boli dva varianty. Jednou
možnosťou bolo, podobne ako v Maďarsku, vytvorenie centralizovanej

Ekokomunikace

štátnej inštitúcie, ktorá by zodpovedala za triedený zber. Toto riešenie by bolo realizovateľné napr. reformovaním Recyklačného fondu nebo
postavenie nového subjektu na jeho
základoch. Princípom tohto riešenia je, že štát povie koľko peňazí je
na triedený zber potrebných a výrobcovia to musia zaplatiť. V praxi sa
takýto systém väčšinou kombinuje
i s nástrojmi, ako zavedenie záloh
na jednorazové obaly. Problémom
takýchto nástrojov je, že nie sú zárukou splnenia limitov a vystavujú
členskú krajinu riziku udelenia sankcie za nesplnenie záväzkov vyplývajúcich so smerníc. Rizikom pre výrobcov je, že prípadná sankcia bude
prenesená na nich a budú zodpovední za niečo, čo nemohli ovplyvniť.
Druhou možnosťou bolo implementovanie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov. To znamená,
že výrobcovia a dovozcovia dostanú
povinnosť financovať triedený zber
vybraných komodít, ale na rozdiel
od centralizovanej štátnej inštitúcie
dostanú i nástroje, ako ovplyvniť
efektivitu a náklady na triedený zber.

Užitečné linky:
•	
SLICPEN – www.slicpen.sk
•	
Zákon č. 79/ 2015 Z. z.
o odpadoch
http://www.slicpen.sk/files/
documents/zakon79-2015%
20o%20odpadoch.pdf
•	
Vykonávacie predpisy k zákonu č. 79/ 2015 Z. z. o odpadoch (budú dostupné ihneď
po oficiálnom zverejnení)
http://www.slicpen.sk/sk/
Dokumenty/Legislativa.alej
•	
Register povinných osôb
a oprávnených organizácií
Slovenskej republiky
http://obaly.sazp.sk/
•	
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
http://www.minzp.sk/

Je to systém, ktorý je zaužívaný vo
väčšine členských štátov Európskej
únie a je zárukou splnenia limitov.
V prípade implementácie rozšírenej zodpovednosti výrobcov ja tak-

tiež možná existencia konkurencie
medzi subjektami plniacimi povinnosti pre výrobcov.

Nový systém
Spravodlivý a efektívny systém
financovania triedeného zberu
s jasne rozdelenými úlohami
medzi výrobcov, samosprávu
a operátorov.
Prvoradým cieľom nového zákona
o odpadoch je zvýšenie množstva
vytriedených odpadov. Pre efektivitu triedeného zberu je dôležité,
aby bolo možné nadviazať na už vybudované a využiť infraštruktúru,
do ktorej bolo investované.
Zástupcovia výrobcov a dovozcov presadzovali pri rokovaniach
s ministerstvom požiadavky na základe, ktorých musí byť nový systém
spravodlivý, efektívny a musí poskytnúť garanciu splniteľnosti.
Spravodlivý znamená, že výrobca a dovozca má zabezpečiť vyzbieranie svojej časti obalov – „svoje
množstvo“ z materiálu, z ktorého
boli obaly ním uvedené na trh.
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Efektívny znamená, že výrobcovia
a dovozcovia majú možnosť kontrolovať, ako je nakladané s finančnými
prostriedkami, ktoré platia do systému zberu a zhodnocovania a musí
byť zaručené, že do nákladov budú
premietnuté i výnosy pochádzajúce
z predaja druhotných surovín.
Druhým dôležitým cieľom bolo
nastavenie pravidiel, v ktorých budú
organizácie plniace povinnosti pre
výrobcov (limity) regulované, ale
bude možná existencia konkurencie
medzi nimi, tak aby bolo zamedzené
existencii subjektov fungujúcich len
virtuálne na základe obchodu s potvrdeniami.
Zákon bol pripravovaný 3 roky
a integruje v sebe zákon o odpadoch, zákon o obaloch i zákon
o skládkach. Má 138§, 9 príloh,
190 strán. K zákonu bude 6 vyhlášok a 1 výnos, ktoré budú upravovať jeho vykonanie v praxi.
Zákon zavádza povinnosť výrobcov zaplatiť náklady na celý trie-

dený zber a ustanovuje pravidlá pre
založenie a prevádzku Organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré
budú reprezentovať kolektívne plnenie povinností výrobcov a dovozcov. Ruší Recyklačný fond, zavádza
štandardy triedeného zberu a sprísňuje výkup kovov od fyzických
osôb.
Organizácie zodpovednosti
výrobcov budú prísne regulované
subjekty a na to, aby sa subjekt
stal OZV bude musieť splniť prísne
podmienky a získať autorizáciu
od Ministerstva životného prostredia. OZV budú môcť založiť len
výrobcovia alebo dovozcovia, OZV
budú musieť byť neziskové a budú
musieť transparentné. Základnou
podmienkou pre udelenie autorizácie subjektu, ktorý chce byť
OZV na obaly je uzatvorenie zmlúv
o budúcich zmluvách o financovaní triedeného zberu s obcami
a mestami, tak aby preukázali, že
budujú funkčný systém.

Zákon je významnou zmenou, ktorá si vyžaduje čas na implementáciu,
preto prvý polrok 2016 bude prechodným obdobím, počas ktorého
budú výrobcovia a dovozcovia plniť svoje povinnosti ešte podľa starého
zákona, všetky nové povinnosti vstúpia do platnosti od 1. 7. 2016.
To znamená, že výkazníctvo za 4. kvartál 2015, 1. a 2. kvartál 2016
zostáva rovnaké. Zmeny nastanú vo výkazníctve za 3. kvartál 2016.
Zmena od 1. 1. 2016 nastáva v prípade vykazovanie opakovane použiteľných drevených paliet. Do výkazu sa bude uvádzať hmotnosť paliet, ktoré sa stali odpadom.
Zmena od 1. 1. 2016 nastáva pre výrobcu, ktorý na trh uvádza neobalové výrobky (výrobky z papiera, plastov, skla). Ten musí do 31. 1.
2016 požiadať o zápis do registra neobalových výrobkov.
Do 1. 7. si budú výrobcovia musieť vybrať OZV, ktorá bude pre nich
plniť povinnosti od 1. 7. 2016.
Výrobcovia a dovozcovia, ktorí predávajú/distribuujú svoje výrobky na Slovensku a nemajú na Slovensku zastúpenie si budú musieť zvoliť splnomocneného zástupcu, ktorí ich bude zastupovať vo veci zákona o odpadoch.
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Aby bolo zabezpečené spravodlivé rozdelenie nákladov na financovanie triedeného zberu od občanov medzi jednotlivých výrobcov
a dovozcov, zavedie zákon povinnosť splniť pre výrobcu/ dovozcu
zberový podiel. Zberový podiel je
presné množstvo odpadov z obalov, ktorého zber musí výrobca/
dovozca zabezpečiť v konkrétnom
roku. Toto množstvo je odvodené
od celkového množstva vyzbieraných odpadov z obalov a trhového
podielu výrobcu/dovozcu.
Ďalšími dôležitými zmenami pre
výrobcov je predovšetkým to, že individuálne plnenie povinností (limitov) bude možné len pre tie subjekty,
ktoré na trh neuvádzajú výrobky určené pre občana – spotrebiteľa.
Ako bolo vyššie spomínané, pravidlá počítajú s existenciou konkurencie medzi OZV. Výrobca však
bude môcť zmeniť OZV len raz
ročne a to predovšetkým preto, aby
nemohlo prichádzať ku skresľovaniu
evidencie obalov uvedených na trh.
Keďže zákon počíta s existenciou
viacerých OZV, tak im dáva povinnosťvytvoriť Koordinačné centrum.
Subjekt, ktorý bude pomocným administratívnym nástrojom a bude slúžiť, ako kontaktná inštitúcia medzi
OZV a Ministerstvom. Koordinačné
centrum bude zároveň i garantom, že
všetky mestá a obce budú mať uzatvorené zmluvy o financovaní triedeného zberu s autorizovanými OZV.
Tie mestá a obce, ktoré by nemali
uzatvorenú zmluvu budú zaradené
do zlosovania a OZV im bude pridelená prostredníctvom losovania.
Prvý polrok bude obdobím kedy
budú musieť subjekty, ktoré budú
chcieť fungovať ako OZV požiadať
o autorizáciu.

Miroslav Jurkovič n
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Le g i s l a t i v a E U

Odnosné tašky čekají v rámci
EU další změny
V dubnu letošního roku Evropský parlament
a Rada přijaly Směrnici (EU) 2015/720, kterou se mění
Směrnice 94/62/ES, týkající se omezení spotřeby
lehkých plastových nákupních tašek, tzv. odnosných
tašek. Směrnice byla přijata s ohledem na prevenci
vzniku obalových odpadů.

E

P a Rada se domnívají, že
množství těchto tašek nekontrolovaně roste a že tvoří
podstatnou část litteringu v Evropě.
Jejich problematičnost spočívá především v tom, že zhoršují problém
zanášení vodních útvarů odpadem.
Směrnice definuje tyto tašky
dle tloušťky stěny a to od 15 do 50
mikronů. Na tašky, resp. pytlíky,
s tloušťkou stěny pod 15 mikronů
sloužící jako primární obaly pro
volně ložené potraviny z hygienických důvodů, mohou členské státy
uplatnit výjimku.
Směrnice zahrnuje určité cíle,
které mají být dosaženy nejdříve
do konce roku 2018, resp. 2019. Zároveň v květnu 2018 mají členské
státy předložit informace o roční
spotřebě tašek. Nicméně metodika
výpočtu, jak se má k těmto informacím dojít, má být zveřejněna až
v květnu 2016. V tuto chvíli je tudíž
předčasné jakýmkoliv způsobem
připravovat přesnou metodiku k měření množství těchto tašek v ČR.
Společnost EKO-KOM je v kontaktu s Ministerstvem životního
prostředí ohledně implementace
této Směrnice. Na základě této diskuse proto od 1. 1. 2016 dochází

ve čtvrtletním výkaze o produkci
obalů k rozšíření o nový list 4-3,
který bude sloužit ke statistické
evidenci těchto obalů. Tato statistika se vztahuje na evidenci plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny od 15 do 50 mikronů.
Evidence se bude týkat jak celkové
hmotnosti těchto odnosných tašek,
tak i celkového počtu kusů ve sledovaném čtvrtletí. Tato evidence

je pouze statistická, nebude mít
vliv na výši odměny do systému
EKO-KOM. I když se tato evidence
primárně týká obchodníků, bude
zahrnuta jak v retailových tak
i standardních čtvrtletních výkazech o produkci obalů Samozřejmě,
že odnosné tašky jakožto obal, bez
ohledu na materiál z jakého jsou
vyrobeny a fakt, zda jsou dávány
úplatně nebo bezúplatně, by měly
být již nyní evidovány jako obaly pro
jedno použití, v souladu se stanoviskem MŽP.
Jakmile budou známy další
informace ohledně implementace
této Směrnice, bude EKO-KOM
neprodleně informovat své klienty
o případných nutných změnách
v evidenci.
n
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Napsali o nás

Propagaci pomáhá
i stolní odpadový
kalendář
Zdroj: lidovky.cz | Datum: 23.11. 2015
Odkaz: http://www.lidovky.cz/starostovetrideni-dvur-kralove-d4k-/nazory.aspx?c=A151123
_130659_ln_nazory_jhe

N

aše město věnuje třídění odpadů velkou pozornost. Systém byl postupně zaváděn od roku
1998, kdy byl otevřen sběrný dvůr a bylo rozmístěno 25 sad kontejnerů pro separaci papíru, skla
a plastů, které byly dle potřeby doplněny na současných 96.
V roce 1999 byl zaveden mobilní svoz nebezpečných
a objemných odpadů, železného šrotu, elektrozařízení
a textilu. Od roku 2000 lze do nádob na tříděný odpad odkládat i nápojové kartony. V roce 2005 byl zaveden mobilní svoz zahradního odpadu. V roce 2006 se
sběrný dvůr stal i místem zpětného odběru elektrozařízení a byly zavedeny kontejnery pro bílé sklo. Od roku
2007 podporujeme domácí kompostování formou pronájmu kompostérů za výhodných podmínek. Občanům,
bytovým družstvům a školám již bylo poskytnuto více
než 700 kompostérů, dalších 110 jich bude přiděleno
v letošním roce. V části města probíhá pytlový sběru papíru, plastů, nápojových kartonů, textilu a kovů. Na podzim 2010 bylo rozmístěno 11 kontejnerů na sběr pou-

žitých drobných elektrozařízení a baterií. Od roku 2012
byl zaveden sběr věcí pro humanitární účely a do města
přibylo osm kontejnerů na textil a obuv.
Při všech výše uvedených akcích se město snaží
v maximální možné míře využívat grantů a dotací.
Od roku 2000 jsme zapojeni v systému EKO-KOM, který
přispívá na separaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů. Finanční příspěvky od společnosti EKO-KOM jsou nedílnou součástí našich zdrojů plynoucích
do systému třídění a v současné době nám pokrývají
v plné výši náklady související s tříděním využitelných
odpadů. Do těchto nákladů zahrnujeme i aktivity směřující k výchově občanů všech generací. Pro dospělé již tradičně vydáváme stolní odpadový kalendář, dále se věnujeme výchově mladé generace, což považujeme za jeden
z nejdůležitějších úkolů.
n

Napsali o nás

Lidé si o tašky na odpad řekli
Zdroj: Jihlavský deník | Datum: 18. 11. 2015
Odkaz: http://www.jihlavsky.denik.cz

H

odice – Nejlepší reklamou jsou osobní zkušenosti. Alespoň tak to zafungovalo v Hodicích
na Jihlavsku, když obec začala s distribucí tzv.
separačních tašek. Praktické sady pro třídění odpadů
v domácnostech si v prvním kole přišla vyzvednout jen
část obyvatel, brzy je však následovali další. Lidé si
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o výhodách tohoto systému třídění mezi sebou řekli.
Sady tří tašek určených pro třídění odpadů obec distribuovala mezi své občany zdarma, o náklady na jejich
pořízení se podělila s autorizovanou obalovou společností EKOKOM, a.s. Podle starosty Hodic Josefa Bakaje si separační tašky hned našly mezi obyvateli své
příznivce a radnice dostává jen pozitivní ohlasy. „Nápad
podpořit tento projekt jsme dostali v okamžiku, kdy
se nám podařilo snížit náklady na svoz komunálního

Ekokomunikace

odpadu v porovnání s minulým obdobím. Uspořenou
částku jsme se rozhodli investovat do nákupu separačních tašek pro domácnosti a sběr tříděného odpadu
v obci ještě více podpořit,“ popisuje postup obce starosta Josef Bakaj. Sám má s používáním tašek dobré
zkušenosti. „Kdysi jsem tyto tašky dostal na jednom
odpadovém semináři a používám je dodnes,“ prozrazuje
Josef Bakaj.
Obec Hodice, kde v současné době žije asi 750 obyvatel, prosvé občany pořídila 300 sad těchto separač-

ních tašek. V každém balení jsou tři praktické, omyvatelné tašky z recyklovaného materiálu určené pro ukládání tříděného odpadu. „Jsou to tašky určené pro tři
nejčastější komodity v domácnostech, tedy papír,
plast a sklo. V Hodicích si vybrali variantu větších tašek, s objemem 40 litrů. Jinde v obcích a městech
jsme společně distribuovali ještě tzv. malé sady s objemem 20 litrů – ty se hodí především do menších domácností,“ vysvětluje Jana Úšelová, regionální manažerka EKO-KOM, a.s.
n
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přírody bylo v loňském roce zachráněno
právě díky třídění odpadu. Dosáhlo se toho
tím, že se zrecyklovalo a znovu využilo 75 %
celkové produkce obalových materiálů.
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Se m i n á ř e
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

12. ledna 2016, 9.00–13.00 hod.,
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)

Liberec

15. ledna 2016, 10.00–13.00
kapacita 50 osob

Seminář se koná v učebně, 3. patro iQLANDIA,
Science Center Liberec, Nitranská 10, Liberec

Ústí
nad Labem

12. února 2016, 10.00–13.00
kapacita 70 osob

Seminář se koná v konferenčním sále AURUM, Clarion Congress
Hotel, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem

Brno

25. února 2016, 10.00–14.00
kapacita 40 osob

Seminář se koná v saloncích I + II,
Holiday Inn, Křížkovského 496/20, Brno

Hradec
Králové

4. března 2016, 10.00–13.00
kapacita 70 osob

Seminář se koná v Jednacím sále Kongresového centra ALDIS,
Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové

Praha

17. března 2016, 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)

Karlovy Vary

1. dubna 2016, 10.00–13.00
kapacita 40 osob

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

Brno

21. dubna 2016, 10.00–14.00
kapacita 40 osob

Seminář se koná v saloncích I + II,
Holiday Inn, Křížkovského 496/20, Brno

Otrokovice

28. dubna 2016, 13.00–16.00
kapacita 70 osob

Seminář se koná v salonku Riverside 1+2,
OREA HOTEL ATRIUM, Náměstí 3. května 1877, Otrokovice

Ostrava

29. dubna 2016, 9.00–12.00
kapacita 80 osob

Seminář se koná v kongresovém sále A1,
Seminární Centrum Akademie, Hrušovská 16, Ostrava

České
Budějovice

27. května 2016, 10.00–13.00
kapacita 70 osob

Seminář se koná v Kruhovém sále DK Metropol,
Senovážné náměstí 2, České Budějovice

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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PF 2016

FAKTURACE, URGENCE PLATEB

ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU EKO-KOM
tel: +420 729 848 444, +420 261 176 256,
+420 729 848 445, +420 261 176 257

tel: +420 729 848 450
e-mail: pohledavky@ekokom.cz

e-mail: info@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

EVIDENCE OBALŮ,
VÝKAZY O PRODUKCI OBALŮ
tel: +420 729 848 430
e-mail: evidence@ekokom.cz

POŽADAVKY NA OBALY
UVÁDĚNÉ NA TRH, ZNAČENÍ OBALŮ
tel: +420 729 848 460
e-mail: kolar@ekokom.cz

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

