
 

 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

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

z P r av 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 KO - KO M ,  a .  s .  3 4/ 2 016

Eko komunikace

Za uplynulých 
15 let jsme 

společně vytřídili 
přes 8 milionů 
tun obalových  

odpadů!

2/ 2020

6Výsledky třídění 
odpadů v ČR 

      v roce 2019
Češi znovu posunuli 
pomyslnou laťku v množství 
vytříděného odpadu

7Podpora 
sběru kovů

AOS EKO-KOM nově 
podporuje i tzv. 
více komoditní sběry

9Nový list 
výkazu 

     o produkci obalů 
Změna struktury výkazu 
o produkci obalů

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2020



Ekokomunikace Ekokomunikace

3

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Semináře
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.

V případě, že přijmete naše 

pozvání na seminář, prosíme Vás 

o potvrzení vaší účasti na e-mail 

adrese: stepankova@ekokom.cz,  

případně na tel. čísle 729 848 444  

(Markéta Štěpánková), na 

kterém Vám budou zodpovězeny 

podrobnější informace.

Účast na semináři je zdarma.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

www.ekokom.cz2

EDITORIAL

Vážení klienti,

letošní rok, který se prozatím nesl 

především ve znamení koronavirové 

krize, přinesl do našich pracovních 

i soukromých životů mnoho nového. 

V tomto náročném období jsme si 

všichni museli zvyknout zejména 

na  omezenou osobní komunikaci 

a nahradit ji telefonickými či audio-

vizuálními schůzkami. Většina firem 

se vypořádávala  s neočekávanými 

omezeními a dopady této situace 

mnohé společnosti pravděpodobně 

ještě pocítí. Tato výjimečná situace 

však ukázala, že se nám společně 

s Vámi, klienty, a obcemi v ČR podařilo 

vybudovat stabilní a efektivní systém 

třídění odpadů.

Nebyla to lehká doba a poslední zprávy 

ukazují, že ještě bohužel nemáme 

vyhráno. Jsem však optimista, protože 

krize ukázala, že se dokážeme při-

způsobit, když si to situace žádá. 

Věřím tedy, že společnými silami 

splníme i nové recyklační cíle nastavené 

Evropskou unií. O tom i dalších zásad-

ních tématech se dočtete také 

v aktuálním vydání EKO-KOMunikace, 

k jejímuž přečtení Vás touto cestou zvu.  

Přeji Vám pevné zdraví a klidné prožití 

zbývajících letních dní.

Mgr. Martin Fojtík

Ředitel klientského oddělení, 

EKO-KOM, a.s.

Jak uvedl Martin Fojtík ve svém úvodním editorialu, 
koronavirová opatření postihla více méně všechny 
oblasti podnikání. Na novou hrozbu v podobě 
nového a dosud neprozkoumaného koronaviru muse-
lo zareagovat i vedení AOS EKO-KOM. Jednak učinilo 
opatření na ochranu svých zaměstnanců, zároveň 
muselo řešit, jak naložit během nouzového stavu 
s komunálním odpadem.

Co se týče organizace firmy, 

byly podniknuté kroky 

obdobné, jako v řadě 

jiných firem. Tím, že AOS EKO-

KOM je více méně administrativní 

provoz, přesunula se většina 

zaměstnanců z kanceláří do svých 

domácích pracoven, ti ostatní 

byli rozděleni do týmů, které se 

vzájemně nepotkávaly. Kromě  

toho jsme se ale snažili udržet 

chod tříděného sběru a pomoct 

odpadářům. Svou roli jsme viděli 

také v komunikace se všemi 

zainteresovanými složkami, v ko-

munikaci s hygienou, zprostřed-

kování informací, v neposlední 

řadě jsme se pak snažili být nápo-

mocni i v uzavřených oblastech.

„V okamžiku, kdy došlo na nej-

horší a začala se řešit karanténa 

atd., tak my jsme komunikovali 

s ministerstvem od samého začát-

ku, nejen EKO KOM, ale i všechny 

odpadářské asociace a podařilo se 

poměrně rychle, v řádu dnů, 

domluvit, že tříděný sběr musí

pokračovat, a že i hygienické 

standardy Státního zdravot-

ního ústavu se musí uzpůsobit 

tomu, že třídění odpadů nejde 

zastavit,“ připomněl Zbyněk Ko-

zel ve svém vystoupení na on-

line konferenci Odpady a obce 

2020. Kromě koronaviru tam 

panelisté diskutovali také 

o třídění a zpracování papíru, 

plastů, o podpoře pro výrobky 

s obsahem recyklátu a nových 

odpadových a recyklačních 

cílech.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

COVID 19 a odpadové 
hospodářství

www.ekokom.cz

Také klientské oddělení realizovalo několik on-line seminářů, 
které shlédlo zhruba 240 lidí. Nyní již pro Vás připravujeme 
semináře ve standardní podobě. Pokud tedy opět nezasáhne 
vyšší moc, proběhnou v níže uvedených termínech a městech. 
Naplánovali jsme zatím měsíc září. 

Město Datum a čas Místo

Pardubice
4. září 2020

10:00 – 13:00

Hotel Euro

Konferenční sál A

Jiráskova 2781

Pardubice

Praha
9. září 2020

9:00 – 13:00

Holiday Inn Prague

Congress Centre

v salonku A + B v 1. patře

Na Pankráci 15/1684 

Praha 4 

(stanice metra C - Vyšehrad)

Humpolec
11. září 2020

10:00 – 13:00

FABRIKA HOTEL

Sál Malý Hliník

Školní 511

Humpolec

České 
Budějovice

25. září 2020

10:00 – 13:00

Clarion Congress Hotel

Sál Svět

Pražská třída 14

České Budějovice

stepankova@ekokom.cz
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

blíže Vám jejich práci představit.

Regionální manažeři zpracováva-

jí čtyřikrát ročně výkazy od 

6 124 obcí zapojených do 

systému EKO-KOM. Ve výkazu 

evidujeme množství vytříděného 

odpadu a komunálního odpadu, 

množství a velikost nádob, druhy 

sběru, četnost sběru, komu 

byl odpad předán. Dále obce 

každoročně vyplňují dotazník 

o detailních informacích o třídění 

a ekonomice nakládání s odpady. 

Na základě těchto dat a dalších 

informací z terénu se připravují 

tzv. optimalizace sběrné sítě. 

Realizujeme síťové analýzy, kde 

porovnáváme rozmístění nádob, 

hustotu obyvatel a přístup 

k nádobám po komunikacích. 

Praxe často ukazuje, že pouhým 

lepším rozmístěním nádob 

v terénu, může dojít ke zvýšení 

míry třídění.

Společnost EKO-KOM má se 

všemi kraji v ČR uzavřenou doho-

du o spolupráci. Jednotlivé kraje 

a regionální manažeři tedy koor-

dinují společně kroky na podporu 

třídění odpadu v daném kraji. 

V rámci krajských projektů a pro-

jektu regionálního rozvoje sběrné 

sítě pořizuje EKO-KOM nové 

nádoby, zejména tam, kde je 

nedostatečně zahuštěná sběrná 

síť, netřídí se všechny komodity 

nebo je tříděno nedostatečně. 

Každoročně kolegové vyhlašují, 

ve spolupráci s kraji, soutěže 

o nejlépe třídící obce. Pro obce 

a města je vítězství v krajské 

soutěži otázkou prestiže a moti-

vace. 

Velmi důležitou součástí všech 

projektů jsou komunikační akti-

vity. Regionální manažeři zajišťují 

vzdělávání státní správy a sa-

mosprávy - formou konferencí, 

seminářů a exkurzí do zařízení na 

zpracování odpadů na úrovních 

krajů, ORP, okresů, mikroregionů, 

příp. svozových oblastí.

Další aktivitou jsou lokální 

kampaně na podporu třídění 

odpadů. Regionální manažeři 

spolupracují s obcemi na infor-

mačních materiálech („šitých 

na míru“ místním podmínkám) 

do domácností; využívají kam-

paně v místním tisku i polepů 

svozových vozů; umísťují infor-

mační panely na sběrné dvory. 

Se školami organizují soutěže 

na podporu správného třídění. 

Ve svých regionech využívají 

také spolupráci se svozovými 

firmami. Velmi oblíbené jsou 

venkovní akce, kdy se v rámci 

obecní či městské slavnosti sej-

de velké množství lidí. Na těch-

to akcích zajišťujeme výukový 

stánek s lektory a pro město 

jako bonus venkovní herní prvky, 

které mají upoutat pozornost 

k otázkám správného třídění a 

recyklace odpadů. 

www.ekokom.cz4

PŘEDSTAVUJEME VÁM

Efektivita celého systému recyklace obalů se opírá 
zejména o spolupráci s obcemi a městy při zajištění 
dostatečného množství dostupných kontejnerů 
a jejich obsluhy. Pro obce zapojené do systému 
EKO-KOM zajišťuje Oddělení regionálního provozu, 
potažmo jednotliví regionální manažeři, širokou 
škálu činností. Není to rozhodně jen o poskytnutí 
základních informací a dodání kontejnerů, jak si 
veřejnost často myslí. Během koronavirové krize 
byli i naši manažeři těmi, kdo byli v první linii.

Jak jistě víte, obce a města 

ČR jsou hlavními partnery při 

zajišťování zpětného odběru a 

využití odpadů z obalů. Obce 

zapojené do systému EKO-KOM 

získávají nárok na odměnu za 

zajišťování zpětného odběru a 

následného využití odpadů 

z obalů. Odměna se vypočítává 

na základě pravidelného 

čtvrtletního hlášení o množství, 

druzích a způsobech nakládání 

s využitelnými složkami ko-

munálních odpadů. Výše 

odměny je závislá zejména na 

množství vytříděných obalových 

odpadů, její výše roste spolu 

s účinností systému sběru. 

Obce v systému EKO KOM mají 

právo účastnit se rozvojových 

projektů společnosti na podporu 

třídění a recyklace odpadů. Dále 

mají možnost získávat infor-

mační materiály, a další produk-

ty v oblasti poradenství nebo 

práce s veřejností.

EKO-KOM má napříč ČR 13 

regionálních manažerů, kteří 

prakticky denně komunikují 

s obcemi zapojenými do 

systému a řeší s nimi jejich 

běžné denní problémy spojené 

s tříděním odpadu. Jejich 

pracovní náplní jsou osobní 

návštěvy, součinnost na 

jednáních s obyvateli v obci, 

pomoc při tvorbě obecně 

závazných vyhlášek, metodická 

pomoc při změně obecních 

systémů hospodaření 

s odpady. Součástí spolupráce 

je i řada aktivit v rámci lokálních 

komunikačních kampaní.

S obcemi byli samozřejmě 

v kontaktu i během nouzového 

stavu. Poskytovali jim nejaktuál-

nější informace o nakládání 

s odpadem v karanténních 

oblastech, možnosti třídění 

v nedotčených obcích, zajištění 

ochranných pomůcek atp. Řadu 

situací nebylo možné řešit pou-

ze konzultacemi po telefonu, 

často se naši kolegové vydávali 

do terénu, včetně postižených 

oblastí. I proto jsme se jim 

rozhodli věnovat tento prostor a 

Oddělení regionálního 
provozu

www.ekokom.cz
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AKTUÁLNĚ

www.ekokom.cz

Češi znovu posunuli pomyslnou laťku v množství vytříděného odpadu – namísto 
62,9 kilogramů v roce 2018 vytřídili loni do barevných kontejnerů v průměru již 
65,2 kilogramu papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů. A po několikáté 
v řadě si tak připsali významný meziroční růst, tentokrát o více než 2 kilogramy. 
Vyplývá to ze statistik, které zveřejnila Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM.

V praxi to znamená, že díky 

zodpovědnému přístupu obyva-

tel ČR bylo vytříděno a předáno 

k recyklaci 73 % z celkových více 

než 1,219 milionu tun jedno-

cestných obalů uvedených v roce 

2019 na tuzemský trh klienty 

systému EKO-KOM. Ale stejně 

jako je tomu v jiných oborech 

i recyklace obalů má své limity. 

Stoprocentní recyklace obalů 

není zatím úplně reálná, byť tlak 

ze strany Evropské unie na její 

dosažení sílí. Nejen kvůli vyšším 

recyklačním cílům, ale i kvůli 

omezení skládkování bude 

v příštích letech nutné dosa-

hované procento recyklace 

veškerých komunálních odpadů 

ještě zvýšit. 

Výsledky třídění odpadů 
v ČR v roce 2019

7www.ekokom.cz
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AKTUÁLNĚ

Podpora sběru kovů 
Sběr kovů má v ČR dlouholetou tradici. Jenže 
na rozdíl od skla nebo plastů jej byli Češi zvyklí 
odvážet do tzv. kovošrotů nebo výkupen, případně 
do sběrných dvorů. Od roku 2015, kdy začalo platit 
v obcích v ČR povinné třídění kovových odpadů, se 
možnosti sběru kovových odpadů pro občany pos-
tupně rozšiřují. Přesto ale současná dostupná in-
frastruktura nepostačuje poptávce obyvatel, poža-
davkům výrobců kovových obalů, ani novým cílům 
EU pro sběr kovů. Města a obce často bojují 
s omezenými prostory v ulicích, místo sběru kovů 
do nádob na ulicích tak povinnost často řeší pro- 
střednictvím sběrných dvorů, mobilních sběrů nebo 
výkupen. AOS EKO-KOM proto nově podporuje 
i tzv. více komoditní sběry.

Při posuzování konkrétních 

kroků potřebných pro 

úspěšné plnění cílů CEP 

v oblasti recyklace kovových 

obalů, jsme ve spolupráci s MŽP 

mimo jiné hodnotili také výhody 

i nevýhody kombinovaného 

sběru kovů s jinými komoditami, 

převážně s plasty. A ukazuje 

se, že právě toto překonání 

omezených prostor v ulicích 

měst a obcí může nejvíce pomo-

ci dalšímu rozvoji sběrné sítě pro 

třídění kovových obalů. Jako 

nejvýhodnější varianta se uka-

zuje společný sběr kovů do již 

existujících nádob zejména na 

plasty či nápojové kartony, i přes 

možnou určitou ztrátu kvality 

tříděného materiálu. Minister- 

stvo životního prostředí proto 

v zájmu dalšího rozšiřování 

sběrné sítě na kovy systémově 

umožnilo tříděný sběr kovových 

odpadů i v kombinaci s jinou 

tříděnou komoditou. 

Nádoby určené i pro sběr 

kovových obalů jsou vždy 

označeny samolepkou informující 

občany, že je do barevné nádoby 

tříděn i kovový odpad. 

A samozřejmě doporučujeme  

obcím pečlivě sledovat zaplně-

nost těchto tzv. více komoditních 

nádob a v případě potřeby upravit 

frekvenci svozu. A při komunikaci 

s obcemi vždy zdůrazňujeme, že 

nezbytnou podmínkou zavedení 

společného sběru kovů s jiným 

materiálem,  je dohoda obce se 

svozovou firmou a s dotřiďovací 

linkou, na které probíhá úprava a 

dotřídění sesbíraných odpadů.

Od 1. 7. 2020 AOS EKO-KOM 

zahájila program intenzifikační 

finanční podpory rozvoje sběrné 

sítě pro kovy.  Za každou nádobu, 

do které lze třídit kovové obaly, 

a to bez ohledu na to, zda samo-

statně nebo ve vícekomoditním 

sběru, obec obdrží čtvrtletně 

30 Kč za nádobu. To znamená, že 

za každé veřejně dostupné místo,  

kam mohou občané odložit 

kovové obaly, získá 120 Kč za rok. 

U nádob v individuálním sběru 

(„door to door“) bude čtvrtletní 

sazba 6 Kč za nádobu, tedy 

24 Kč ročně. V obcích se zave-

deným pytlovým sběrem obdrží 

obec 0,50 Kč za každý vyvezený 

pytel. Podmínkou pro získání 

tohoto bonusu bude vykázání 

množství vytříděných kovových 

odpadů, včetně kovových obalů,  

sesbíraných v daném čtvrtletí  

daným způsobem sběru. 

Současně nově motivujeme 

třídící linky k tomu, aby odebíraly 

vytříděné plasty či jiný tříděný ma-

teriál spolu se složkou kovů tím, 

že jim kompenzujeme zvýšené 

náklady vytřídění kovových 

odpadů platbou 420 Kč za tunu 

vytříděných kovových obalových 

odpadů. Podle dosavadních 

AKTUÁLNĚ

zkušeností se systém sběru 

kovových odpadů v kombinaci 

s jinými tříděnými odpady os-

vědčil. Ke konci 2. čtvrtletí roku 

2020 bylo v ČR rozmístěno přes 

10,4 tisíce nádob pro samostatný 

sběr kovových odpadů a více než 

43 tisíc nádob pro kombinovaný

sběr kovů s plasty, případně 

i s nápojovým kartonem. Mož-

nost třídit kovové obalové odpady 

do nádob mělo 6,8 milionu oby-

vatel ČR. A domníváme se, že 

kvalita vytříděných plastů se 

v důsledku tohoto způsobu sběru 

významně nezhoršila, zrychlilo 

se však významně zahušťování 

sběrné sítě.

Cílem intenzifikačního programu

je motivovat obce i odpadové

firmy k tomu, aby bylo třídění

kovových obalů do roku 2022

dostupné většině občanů stejně

pohodlně, jako je tomu dnes 

v případě třídění plastů, skla a pa-

píru, tedy v průměrné donáškové 

vzdálenosti okolo 100 m od do-

mova. AOS EKO-KOM tak rea- 

lizuje kroky směřující k dalšímu 

zkvalitnění služeb jak pro své 

klienty, tak pro spotřebitele, a 

zároveň ke zlepšení oběhového 

hospodářství 

pro kovové 

obaly, aby byly  

v maximální 

možné míře 

tříděny a 

předávány 
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Informační samolepky na kontejnery
Společnost EKO-KOM, a.s., nabízí bezplatně obcím informační samolepky na kontejnery na tříděný odpad. 
V případě zájmu, prosíme, kontaktuje svého příslušného regionálního manažera.

Elektronický zpravodaj pro města a obce systému EKO-KOM 
EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 n redakce@ekokom.cz, tel.: 729 848 111 n www.ekokom.cz

a následnou optimalizaci. Práce v te-
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RADY A TIPY KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ
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E k o k o m u n i k a c e

Vážení klienti,

nastalý advent i příprava firemních 
budgetů upozorňují, že rok s šest-
kou na konci už míří do finále. Jsme 
tu tedy znovu s naším pravidelným 
zpravodajem. Toto vydání je pro 
mě ale jiné než dosud – na tomto 
místě zpravodaje se k Vám obra-
cím naposledy. Říká se, že změna 
je život, a proto od 1. prosince 
2016 odcházím po šesti letech 
z postu ředitele klientského oddě-
lení na pozici provozního ředitele, 
kde budu mít na starosti koordinaci 
činností nejen klientského oddě-
lení, ale i oddělení zabývajících se 
spoluprací s obcemi, zpracovateli, 
druhotnými surovinami. Rád bych 
Vám tedy poděkoval za dosavadní 
spolupráci a také představil svého 
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.

A co Vás čeká na následujících 
stránkách? V úvodním článku vy-
světlíme, jak je to s využitím třídě-
ného odpadu – kolik se ho ročně 
zrecykluje a co se děje se zbytkem. 
Kromě toho se dozvíte vše o recy-
klaci papíru, rozhodně si nenechte 
ujít ani unikátní video, které ma-
puje celou cestu vytříděného papí- 
rového odpadu. V několika krát-
kých příspěvcích jsme shrnuli i naše 
úspěšné komunikační aktivity.

S přáním klidného závěru roku 

Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení

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

Kolik vytříděného 
odpadu lze skutečně 
zpracovat?

V České republice třídí  
odpad už sedm Čechů  
z deseti. Roste tak i podíl 

vytříděných odpadů na celko- 
vém množství komunálního od-
padu. Loni každý obyvatel ČR  
vytřídil přes 42 kilogramů papíru, 
skla, plastů a nápojových karto- 
nů, s kovy to pak bylo dokonce  
54 kilogramů. A s každým rokem 
třídí lidé odpad stále kvalitněji. 
Od toho se pak odvíjí i procento 
reálně využitelného vytříděného 
odpadu – dnes je v tuzemsku  
recyklovatelná a dále využitelná  
již valná většina odpadů vytřídě-
ných do barevných kontejnerů. 

V celostátním průměru se z vy-
tříděných odpadů recykluje zhruba 
90 %. To znamená, že 90 % odpa- 
du, který vytřídily tuzemské  
domácnosti do barevných kontej-
nerů a který byl následně odve- 
zen k dotřídění na třídicí linky, se 
stává druhotnou surovinou urče-
nou k dalšímu zpracování. Zbý-
vajících 10 % sítem dotřiďovací 
linky neprojde a stává se takzva-

ným výmětem. Ten je pak vyu-
žit energeticky nebo odstraněn 
na skládku.

Tzv. výmět obsahuje materi-
ály, které nelze recyklovat, a také 
příměsi, které do barevných kon-
tejnerů nepatří. Jejich množství 
se v jednotlivých lokalitách liší – 
obecně se kvalita tříděného od-
padu odvíjí od zvoleného systému 
sběru v dané lokalitě a pečlivosti 
tamních obyvatel při třídění. n

Množství obalů uvedených na trh neustále roste. 
Výjimkou není ani tuzemský trh, na nějž loni firmy 
uvedly zhruba jeden milión obalů. Díky kvalitnímu 
systému třídění a recyklace, který má ČR k dispozici, 
se jich podařilo „podchytit“ více než ¾. Celkem  
tak bylo k třídění a recyklaci předáno 730 662 tun 
obalového odpadu.
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správně třídit, kde jsou nejbližší kontejnery na 

konkrétní odpad. V letních měsících přibudou i mís-

ta s volně přístupnými velkokapacitními kontejnery 

na bioodpad.  

„Aplikace bude spuštěna během ledna. Ke stažení 

bude, podobně jako jiné mobilní aplikace, v online 

obchodech (Google play pro Android nebo App 

Store pro iOS). Stačí zadat slovní spojení Třídění 
odpadu v Karlových Varech nebo použít QR čtečku 

a naskenovat příslušný kód,” popsala Kyselá. 

Aplikace je zcela zdarma, stejně jako vývoj. Měs-

to tedy nevložilo do projektu ani korunu. „Jedná 

se o aplikaci společnosti EKO-KOM, město za její 

vývoj ani úpravu pro potřeby Karlových Varů nic 

neplatí,” vysvětlila Kyselá.  

Nová aplikace poskytuje mimo jiné informace  

o tom, jak správně třídit či kde jsou nejbližší 

kontejnery na konkrétní odpad.  
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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

PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE
Jste tvořiví? Vadí vám plýtvání? Chcete zlepšit životní prostředí?

Požadujete recyklované materiály ve veřejných zakázkách? 
Používáte recyklované materiály pro výrobu?

Přihlaste se do některé z kategorií této soutěže:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
vyhlašuje celostátní soutěž

Kritéria soutěže, informace o cenách a přihlášky na: 
www.mpo.cz

Soutěžní projekty a práce zasílejte do 15. ledna 2017 
na email: druhotnasurovina.soutez@mpo.cz

VÝROBA

DISTRIBUCE

RECYKLACE

ZBYTKOVÝ
ODPAD

OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

DESIGN

UŽÍVÁNÍ
A OPRAVY

SBĚR

SUROVINY

2 
Nejlepší stavební 

činnost

1 
Nejlepší  
výrobek

4 A
Nejlepší  

studentský projekt

3 
Nejlepší projekt 
veřejné správy

4 B 
Nejlepší dětský 

projekt

KATEGORIE SOUTùÎE:

Výrobek, při jehož výrobě byla část původních 
přírodních surovin nahrazena druhotnými 
surovinami/recykláty a je na trhu uplatnitelný.

Nejlepší výrobek z druhotné suroviny
určeno pro podnikatelskou sféru

Stavba, rekonstrukce, demolice, při které byly 
využity druhotné suroviny/recykláty nebo byly 
vyprodukovány a dále využity.

Nejlepší využití druhotné suroviny ve stavebnictví
určeno pro podnikatelskou sféru 

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe se bude konat v bfieznu 2017

Podrobné informace najdete na http://www.mpo.cz/cz/prumysl/ 
politika-druhotnych-surovin-cr/celostatni-soutez-ministerstva-prumyslu- 

a-obchodu- premena-odpadu-na-zdroje--221269/, 
nebo zašlete dotaz na e-mail: druhotnasurovina.soutez@mpo.cz 
nebo kontaktujte organizátory soutěže na tel. čísle 224 851 111. 

Soutěž organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci osvěty a přípravy společnosti na přechod k oběhovému hospodářství.
Sponzoři soutěže: SUEZ Využití zdrojů a.s., Sims Recycling Solutions s.r.o., EKO-KOM, a.s., Burzovní nadace

www.ekokom.cz
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nAPSALI O Třídění…

název: Jihomoravané loni vytřídili 45 tun 
obalového odpadu | Zdroj: ekolist.cz
datum: 30. 12. 2016 | Odkaz: http://ekolist.cz/
cz/zpravodajstvi/zpravy/jihomoravane-loni-vytri-
dili-45-tun-oba...

byvatelé Jihomoravského kraje vytřídili 
v loňském roce kolem 45 tun obalového 
odpadu, vyplývá z analýzy společnosti 

EKO-KOM, která se zabývá recyklací odpadů 

z obalů. Z toho bylo skoro 23 tun papíru, přes 

12 tun skla a deset tun plastu, sdělila mluvčí  

EKO-KOM Lucie Müllerová. Podle ní tím Jihomora-

vané zachránili 285 hektarů přírody. 

Podle společnosti se díky třídění a recyklaci 
odpadů v kraji nedostalo do ovzduší přes 56 tisíc 

tun oxidu uhličitého. „Uspořilo se takové množství 

energie, které by pokrylo roční spotřebu 15 500 

domácností,” uvedla Müllerová.

Odpad třídili i lidé ve Znojmě. „S tříděním 
odpadu jsem velmi spokojený a děkuji za to 

občanům, kteří na tom mají zásluhu,” řekl zno-

jemský starosta Vlastimil Gabrhel (ČSSD).

EKO-KOM uvádí, že se Češi ve třídění stále 

zlepšují. „Aktuálně třídí odpad už 72 procent 

obyvatel České republiky. Od roku 2000 se tak 

zečtyřnásobilo množství vytříděného odpadu 

a za posledních 15 let se vytřídilo do barevných 
kontejnerů přes 8,3 milionu tun obalového 
odpadu,” sdělila mluvčí. Nyní je to ročně kolem 

700 000 tun.

„Uložený odpad na jednu hromadu by měl stejný  

objem, jako má hora Říp. Za tuto praktickou 

každodenní snahu chránit naši přírodu a krajinu je 

nutné ocenit každou třídící rodinu,” uvedl generál-

ní ředitel společnosti EKO-KOM Zbyněk Kozel.

Češi si dobře vedou i ve srovnání Evropského 

statistického úřadu Eurostat. „V celkové míře 

recyklace a využití obalových odpadů je Česká 

republika šestou nejlepší zemí v Evropské unii. 

Nadprůměrně dobrá je v třídění a recyklaci plas-
tových obalů, kde jí patří druhá příčka,” uvedla 

Müllerová. Podle ní je český systém při dosa-

hování vysoké míry recyklace výrazně efektivně-

jší a levnější, než je například v Rakousku nebo 

Německu.

Češi mají k dispozici už více než 272 000 

barevných kontejnerů na třídění. V průměru to 

k nim mívají ze svého domova do 100 metrů. „Na 

jedno sběrné místo připadá 131 obyvatel, což je  

v evropském měřítku výborné. V jiných zemích 

jsou to stovky, a někde dokonce tisíce,” doplnil 

ředitel oddělení komunikace EKO-KOM Lukáš 

Grolmus.

název: Mobil pomůže zajistit pořádek ve Varech
Zdroj: Mladá fronta dnes | Autor: Petr Toman
Mutace: Mladá fronta dnES – karlovarský kraj
datum: 10. 01. 2017
Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp

ARLOVY VARY Vidíte přeplněný kontejner? 

Jednoduše jej vyfotíte a město poté zařídí 

jeho vývoz. Sci-fi? Nikoliv. Radnice totiž 

nabídne obyvatelům Karlových Varů zbrusu novou 

aplikaci pro chytré telefony. A nejen to, program 

nabídne řadu možností, jak pomoci úklidové firmě 

ve městě. „Vzhledem k tomu, co všechno aplikace 

umí a jaké informace poskytuje, předpokládáme, že 

nám pomůže operativně zajišťovat vývoz nádob na 

tříděný odpad (i mimo stanovený harmonogram), 

opravu nebo výměnu poškozených nádob a úklid 

stanovišť. Tedy udržovat větší pořádek na území 

města,” popsala část funkcí mluvčí karlovarského 

magistrátu Helena Kyselá. Aplikace by také mohla 

přispět k ještě většímu zájmu obyvatel o třídění 
odpadu, protože poskytuje informace o tom, jak 
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https://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/Zakony_a_smernice/Směrnice%2094_62%20o%20obalech%20a%20obalových%20odpadech%20v%20konsolidovaném%20zněn%C3%AD.pdf
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https://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/Zakony_a_smernice/Sm%C4%9Brnice%202019_904%20o%20omezen%C3%AD%20dopadu%20n%C4%9Bkter%C3%BDch%20plastov%C3%BDch%20v%C3%BDrobk%C5%AF%20na%20%C5%BEivotn%C3%AD%20prost%C5%99ed%C3%AD.pdfSměrnice 2019/904/ES o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní 

prostředí – aktuální znění

Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech – aktuální znění

Přehled evropské 
legislativy týkající se obalů 
(balíček oběhového 
hospodářství - CEP, SUP)

Směrnice 2008/98/ES o odpadech - aktuální znění

Nový list výkazu 
o produkci obalů 4-4 

Statistická evidence obalů - Výkaz o jednorázových 
NÁPOJOVÝCH obalech uvedených na trh

Dovolujeme si Vás upozornit na 

změnu struktury výkazu o pro-

dukci obalů. 

Výkaz o produkci obalů se 

rozšiřuje o list 4-4 Statistická 

evidence obalů - Výkaz o jed-

norázových NÁPOJOVÝCH 

obalech uvedených na trh (pou-

ze import nápojů nebo výroba 

nápojů). Tento list slouží pouze 

pro vedení statistiky nápojových 

obalů uvedených na trh a nemá 

vliv na evidenci obalů v před-

chozích listech.

Zavedením této evidence jsme 

nuceni se připravit na požadavky 

vyplývající ze Směrnice (EU) 

2019/904, která zahrnuje povin-

nosti členských států k některým 

typům nápojových obalů (na 

nealkoholické nápoje, pivo, víno, 

sirupy a mléčné výrobky, apod.). 

Tato evidence je pouze statis-

tická a nebude mít vliv na výši 

odměny společnosti EKO-KOM.

Výše uvedený čtvrtletní výkaz 

o produkci obalů jste prvně 

zasílali během měsíce dubna 

(tzn. od 1. 4. do 30. 4. 2020) 

za 1. čtvrtletí 2020.

Tento výkaz je možné získat též 

na našich webových stránkách 

www.ekokom.cz. 

Zmiňovanou Směrnici naleznete 

na webových stránkách úředního 

věstníku EU:  

Směrnice věstníku EU

Vyplněné výkazy, prosím, 

zasílejte jako vždy na e-mailovou 

adresu: vykazy@ekokom.cz. 

Případné dotazy či připomínky 

Vám rádi zodpovíme na tel. 

číslech 729 848 430, 

729 848 435.
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