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za zajištění
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Čas pádí jako splašený
kůň. Už máme zase konec
roku. Všude na nás vyskakují
Santové, či pomrkávají poetičtí
andílkové připomínající nám
našeho Ježíška, padají girlandy
hvězdiček a vánočních ozdob.
Všude panuje shon. Cukroví, dárky, stromečky, svařák
u stánku, koledy a více či méně
vyčerpaní známí, příbuzní a kolegové.
Přátelé, pozastavme se
na chvíli. Den zimního
slunovratu nastolil vládu zimy.
Je potřeba se zklidnit a zapřemýšlet. Nad životem, nad

X
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prací. Ten končící rok byl stejně
hektický jako ty předtím. Jen
se konečně alespoň v životním
prostředí začal nést v duchu
tvořivé a přátelské atmosféry.
Začali jsme přemýšlet hlavou,
kam posunout naše odpadové hospodářství tak,
aby naše země nebyla
zavalená skládkami
a naučila se využívat
potenciál skrytý v odpadech. Aby se ti, kdož jsou
za odpady zodpovědní, pokusili nalézt
dlouhodobá řešení, která mohou být krátkodobě bolestivá, ale
budoucnost
se bez nich
neobejde.
A konečně
abychom
uměli říci, co
naše splečnost
potřebuje, a naučili
se v odpadovém

hospodářství spolupracovat.
Protože odpady jsou věcí společnou.
Těším se na příští rok.
Protože věřím, že budeme pokračovat v práci
a úspěšně rozvíjet odpadové hospodářství
tak, abychom odpady
co nejlépe využili
ve svůj prospěch.
Přeji vám všem
hodně zdraví
a radosti v příštím
roce. A nám všem
přeji, abychom
se i během
roku uměli
zastavit, posedět s rodinou či přáteli,
a užívali si
života plnými
doušky.

X

X

Pěkné vánoce
S úctou vaše
MARTINA VRBOVÁ,
ŘEDITELKA ODDĚLENÍ
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Změna odměn
Sazby odměn za zajištění využití odpadů
adů
z obalů v obcích platné od 1. 1. 2011

X

V současné době rozesíláme všem obcím
zapojeným do systému EKO-KOM informativní dopis, který obsahuje mimo jiné i důležité sdělení týkající se výše odměn pro obce s účinností
od 1. 10. 2010 a následně i od 1. 1. 2011.
Změn je několik a reagují na aktuální vývoj
nákladů na sběr jednotlivých komodit. Vzhledem
k pozitivním výkupním cenám sběrového papíru
došlo s účinností od 1. 10. 2010 ke snížení odměny
za papír u všech způsobů sběru a ve všech velikostních skupinách obcí.
Další změny platné od 1. 1. 2011 souvisí s aktuální skladbou komunálních odpadů. Na základě
analýz bude upraven podíl obalové složky u komoprosinec 2010 | www.ekokom.cz

dity plasty a to na úroveň 85% hmotnostních.
Došlo také k vytvoření nové oddělené sazby na nápojové kartony, které jsou sbírané ve směsi s jinou
komoditou (nejčastějí s plasty, popř. s papírem).
Z dotazníků obcí vyplývá, že náklady na sběr nápojových kartonů tímto způsobem jsou téměř zanedbatelné ve srovnání se sběrem do samostatných
nádob nebo pytlů. Sazba pro samostatný sběr
zůstává zachována. Stejně tak se nemění bonus
na podporu sběru čtyř komodit, tj. papíru, skla,
plastů a nápojových kartonů. Ten tvořívýznamnou
položku v celkové odměně obcí. Aktuální výši odměn uvádíme na následujícím obrázku, k dispozici

je také na www.ekokom.cz.
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Nádobový a pytlový sběr

Ostatní způsoby sběru

Sazby odměn za zajištění využití odpadů z obalů v obcích platné od 1. 1. 2011

Sazby odměn za zajištění využití odpadů z obalů v obcích platné od 1. 1. 2011

SÍDLA DO 1000 OBYVATEL

SÍDLA DO 1000 OBYVATEL

Výtěžnost1)
sběru
na obyvatele
(kg/rok)
Papír

Plasty

Sklo

Kovy

Nápojový
karton
samostatný
sběr

Nápojový
karton
sbíraný
ve směsi

Papír

Plasty

Sklo

Kovy

Nápojový
karton
2700

< 24

2230

4040

1090

5200

2700

690

< 24

240

4040

1090

900

2630

4950

1340

5600

3200

930

24–35

360

4950

1340

1100

3200

> 35

3030

5970

1580

7000

3700

1200

> 35

560

5970

1580

1600

3700

SÍDLA S 1001–80 000 OBYVATELI

Výtěžnost1)
sběru
na obyvatele
(kg/rok)

Výtěžnost1)
sběru
na obyvatele
(kg/rok)

Platba za zajištění využití
(Kč/t obalových komunálních odpadů)

Papír

Plasty

Sklo

Kovy

Nápojový
karton
samostatný
sběr

Nápojový
karton
sběr
ve směsi

Platba za zajištění využití
(Kč/t obalových komunálních odpadů)

Papír

Plasty

Sklo

Kovy

Nápojový
karton
2600

< 24

2130

4010

1070

5000

2600

650

< 24

220

4010

1070

800

24–35

2520

4810

1320

5300

3100

850

24–35

320

4810

1320

1000

3100

> 35

2880

5870

1560

6800

3600

1040

> 35

480

5870

1560

1500

3600

SÍDLA NAD 80 000 OBYVATEL

SÍDLA NAD 80 000 OBYVATEL
Výtěžnost1)
sběru
na obyvatele
(kg/rok)

3

Platba za zajištění využití
(Kč/t obalových komunálních odpadů)

24–35

SÍDLA S 1001–80 000 OBYVATELI

1)

Výtěžnost1)
sběru
na obyvatele
(kg/rok)

Platba za zajištění využití
(Kč/t obalových komunálních odpadů)

Výtěžnost1)
sběru
na obyvatele
(kg/rok)

Platba za zajištění využití
(Kč/t obalových komunálních odpadů)

Papír

Plasty

Sklo

Kovy

Nápojový
karton
samostatný
sběr

Nápojový
karton
sběr
ve směsi

Platba za zajištění využití
(Kč/t obalových komunálních odpadů)

Papír

Plasty

Sklo

Kovy

Nápojový
karton
2700

< 24

2230

4150

1110

5200

2700

780

< 24

280

4150

1110

900

24–35

2670

5110

1360

5700

3200

990

24–35

380

5110

1360

1100

3200

> 35

4000

6030

1600

7250

3700

1280

> 35

600

6030

1600

1600

3700

Výtěžnost je počítána jako součet hmotností vytříděných komodit papír + plast + sklo + nápojový karton
z komunálního odpadu. Do výtěžnosti nejsou započteny vytříděné kovové odpady.

prosinec 2010 | www.ekokom.cz

1)

Výtěžnost je počítána jako součet hmotností vytříděných komodit papír + plast + sklo + nápojový karton
z komunálního odpadu. Do výtěžnosti nejsou započteny vytříděné kovové odpady.
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K největším změnám dochází u bonusových složek (změny jsou vyznačeny tučným písmem).
Všechny změny bonusových složek jsou platné od 1. 1. 2011.

Nezapomeňte
na dotazníky

3

Bonus za hustotu sběrné sítě – v l (dm )/obyvatel/čtvrtletí – platný od 1. 1. 2011
Hustota sběrné sítě

Koeficient

v % základní odměny

0,08

8%

Koeficient

v % základní odměny

0,08

8%

Koeficient

v % základní odměny

0,09

9%

3

220 l (dm )/obyvatel/čtvrtletí

X

Bonus na podporu dvousložkového sběru skla platný od 1. 1. 2011
Dvousložkový sběr skla
Všechny obce, které sbírají odděleně bílé a barevné sklo
a současně dosahují výtěžnosti odděleného sběru bílého skla
≥ 2,0 kg/obyvatel/rok

Bonus na podporu sběru čtyř komodit platný od 1. 1. 2011
Sběr čtyř komodit – papír, sklo, plast, nápojový karton
Obce, které sbírají všechny čtyři komodity a současně
dosahují výtěžnosti odděleného sběru nápojových kartonů
≥ 0,3 kg/obyvatel/rok

Akreditace oprávněných osob, zabezpečujících v obci sběr a svoz tříděných komunálních odpadů
včetně odpadů z obalů – platnost od 1. 1. 2011 – sazba se mění z původních 10 % na 6 %.
Podpora efektivity využití sběrné sítě (platné od 1. 1. 2010)
Komodita

Měrná hmotnost odpadu v nádobě v kg/m3

koeficient

v % základní odměny

min.

max.

Papír

50

110

0,12

12 %

Plast

17

40

0,10

10 %

Sklo

115

360

0,08

8%

Krajské projekty
X

V této době pomalu končí letošní aktivity jednotlivých krajských projektů, na kterých společnost EKO-KOM, a. s. s jednotlivými kraji a jejich dalšími partnery rozvíjí systém tříděného
sběru a využití komunálních a obalových odpadů. Spolupráce bude
pokračovat i v příštím roce. Plánujeme instalaci nových sběrných
nádob, zejména pak do oblastí s nejvyšším potenciálem rozvoje
tříděného sběru a pokračování informačních kampaní k většímu
zapojení obyvatelstva do třídění odpadů. V případě zájmu o zápůjčku kontejnerů v roce 2011 neváhejte kontaktovat Vaše příslušné

regionální manažery.

Tak jako každý rok
i letos je třeba vyplnit
a odeslat dotazník „O nakládání s komunálním odpadem
na území obce se zaměřením
na tříděný sběr.“ Dotazník
Vám byl před Vánocemi
zaslán v tištěné podobě, ale
můžete jej i vyplnit v elektronické verzi, která bude od
17. 1. 2011 dostupná a stránkách na www.ekokom.cz.
Elektronicky bude dotazník
rovněž zaslán na všechny
platné e-mailové adresy obcí
v systému EKO-KOM.
Dotazník pečlivě vyplňte a zašlete elektronicky na
e-mailovou adresu:
dotazniky.obce@ekokom.cz
nebo poštou na adresu naší
společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku
napište DOTAZNÍK OBCE).
Dotazníky zasílejte nejpozději
do 28. 2. 2011.
Děkujeme za pochopení. 

Informace pro nová zastupitelstva
X
V souvislosti se změnami v jednotlivých obecních a městských zastupitelstev po podzimních komunálních volbách si dovolujeme upozornit,
že obec má povinnost informovat nás o změnách
kontaktních údajůvčetně případné změny na pozici

5

starosty/ky. Žádáme obce, u kterých ke změnám
došlo , aby tuto skutečnost oznámili písemně nebo
e-mailem příslušnému regionálnímu manažerovi.
Tak zajistíte, že případné nové smluvní dokumenty budou vždy aktuální. Děkujeme
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Semináře
pro učitele

Představujeme vám oddělení
využití odpadů EKO-KOM, a. s.

X

na letošní komunální volby a případné změny
X Vnanávaznosti
obecních a městských úřadech si dovolujeme znovu
představit regionální manažery oddělení využití odpadů, kteří
mají na starosti obce v jednotlivých regionech.

OBLASTNÍ
MANAŽER PRO
ČECHY

Luděk Königsmark
STŘEDOČESKÝ
KRAJ A PRAHA

Ing. Kateřina Půlpánová

PLZEŇSKÝ
A KARLOVARSKÝ
KRAJ

Václav Maršík
JIHOČESKÝ
KRAJ

Lenka Pravdová

Soutěž obcí Středočeského kraje
„My třídíme nejlépe“ za rok 2010
zná své vítěze.

JIHOMORAVSKÝ
KRAJ A KRAJ
VYSOČINA

X

Hodnotilo se období
od 3. Q 2009 do 3. Q 2010.
Kriteriem hodnocení byla dosažená výtěžnost, zavedení třídění
bílého skla,nápojového kartonu
a sběr kovů v nenádobovém
sběru, efektivita sběrné sítě
a poměr mezi vytříděnými a nevytříděnými odpady. Dalším kriteriem bylo dosažené množství

Roman Zouhar
OLOMOUCKÝ,
MORAVSKOSLEZSKÝ
A ZLÍNSKÝ KRAJ

Marek Hruška DiS.

Letošními výherci ve 4 kategoriích se staly tyto obce:
OBEC DO 499 OBYVATEL

LIBERECKÝ
A ÚSTECKÝ KRAJ

Ing. Martin Holubec

OBLASTNÍ
MANAŽERKA PRO
MORAVU

RNDr. Jana Krčmářová

KRÁLOVÉHRADECKÝ
A PARDUBICKÝ
KRAJ

7



prosinec 2010 | www.ekokom.cz

OBEC S 2000–10 000 OBY VATELI

1. místo

Pavlov

2. místo

Samopše

1. místo
2. místo

Dolní Břežany
Kamenice

3. místo

Kvílice

3. místo

Sedlčany

OBEC S 500–1999 OBYVATELI

Tomáš Pešek

Kontakty na jednotlivé členy oddělení využití odpadů najdete na www.ekokom.cz v sekci pro obce.

sebraného elektroodadu nebo
zapojení obce do sběru baterií.
Slavnostní vyhlášení probíhalo 30. 11. 2010 v Kamenném sále
Rezidence Ostrovní v Praze 1.
Vítězné obce získaly diplom,
umělecké dílo ze skláren
v Novém Boru a šek v hodnotě
60 000 Kč (1. místo), 40 000 Kč
(2. místo) a 20 000 Kč (3. místo). 

OBEC NAD 10 000 OBYVATEL

1. místo

Kamenné Žehrovice

1. místo

Kralupy n. Vltavou

2. místo

Čisovice

2. místo

Beroun

3. místo

Strančice

3. místo

Říčany

prosinec 2010 | www.ekokom.cz

Již déle jak třináct let
zajišťuje společnost
EKO-KOM, a. s. vzdělávací
projekty pro učitele základních a středních škol s názvem „Odpady a obaly.“
Semináře přinášejí pedagogům zajímavou formou základní informace o fungování
obecních systémů nakládání
s odpady se zaměřením na
komunální odpady a tříděný
sběr a využití odpadů. Získané informace mohou učitelé
následně využít při výuce
mladé generace.
V letošním roce získal
seminář novou podobu, má
svoji teoretickou (několikahodinová přednáška) a praktickou část, která je v podobě
exkurze na některá vybraná
zařízení nakládající s odpady,
jako jsou třídírny odpadů, recyklační závody, ale i skládky a spalovny.
Semináře jsou pro pedagogy zdarma a účastníci obdrží
kromě informačních materiálů i osvědčení o absolvování
programu akreditovaným
ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. V letošním roce se uskutečnilo více
jak 25 seminářů, kterých
se zúčastnilo více jak 520 pedagogů. V jarních měsících
příštího roku zahájíme další
kolo seminářů.
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Vyvrcholení pokusu o světový
rekord je za dveřmi
Ve dnech 13.–16. ledna 2011 se uskuteční
závěrečná prezentace znaků měst a obcí vytvořených
z odpadových materiálů, které vytvořilo více jak
900 škol z celé České republiky.

X

Pokus o světový rekord vyhlásila společnost
EKO-KOM, a. s. ve spolupráci a Agenturou
Dobrý den z Pelhřimova. Smyslem celého projektu je vytvoření erbů a znaků měst a obcí z vytříděných odpadů a jejich následná prezentace.
Školy, školky ale třeba i domovy důchodců vytvořily znaky z materiálů určených k recyklaci, např.
z papíru, plastů a skla a jejich fotografie zavěsily
do internetové galerie. Dokázaly tak, že i z odpadů je možné vytvořit krásné věci.

Vybrané znaky se momentálně prezentují
na krajských výstavách, odkud ty nejlepší poputují na veletrh GO a Regiontour 2011, kde budou
za účasti významných osobností součástí rekordní
prezentace. Vzhledem k tomu, že drtivá většina
znaků má vynikající technickou a uměleckou úroveň, věříme, že celá řada z nich se stane trvalou
ozdobou obecních a městských úřadů. Více informací o projektu a galerii znaků si můžete prohlédnout na www.znakymestaobci.cz.


Přehled krajských výstav
PLZEŇSKÝ KRAJ – 13. 12. 2010–9. 1. 2011
(vernisáž 13. 12. 2010), Galerie Bílé nároží.
Plzeň

PARDUBICKÝ KRAJ – 14. 12. 2010–7. 1. 2011
budova Reálky (nově zrekonstruovaný objekt Krajského
úřadu), Komenského náměstí, Pardubice

KARLOVARSKÝ KRAJ – 14. 12. 2010–9. 1. 2011
(vernisáž 14. 12. 2010), Cheb – Křížová chodba
Františkánského kláštera

LIBERECKÝ KRAJ – 1. 2. 2011–1. 3. 2011, vstupní hala,
nákupní centrum PLAZA

VYSOČINA – 13. 12.–9. 1. 2011 (vernisáž 14. 12. 2010),
Masarykovo náměstí č.p. 10, Pelhřimov
PRAHA – 17. 12. 2010–9. 1. 2010
(vernisáž 16. 12. 2010 v 11.00 hodin na Staroměstském
náměstí), Magistrát Hlavního města Prahy,
Jungmannova 35, Praha 1
JIHOČESKÝ KRAJ – 1. 12. 2010–19. 12. 2010
(vernisáž 9. 12. 2010), KD METROPOL v Českých
Budějovicích, Senovážné náměstí 2
STŘEDOČESKÝ KRAJ – 7. 12. 2010–9. 1. 2010
(vernisáž 15. 12.), Zámecká galerie Kladno

9

ÚSTECKÝ KRAJ – 1. 2. 2011–1. 4. 2011 – vstupní hala,
hlavní budova Krajského úřadu Ústeckého kraje
OLOMOUCKÝ KRAJ – 10. 12. 2010–10. 1. 2011
nákupní centrum Olomouc City, Pražská ulice
ZLÍNSKÝ KRAJ – 14. 12. 2010–10. 1. 2011
Krajský úřad Zlínského kraje
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ – 13. 12. 2010–10. 1. 2011
Stará Radnice, 500 03 Hradec Králové, Velké náměstí
č. p. 1 – místnost č. 215
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – 9. 12. 2011–9. 1. 2011
(vernisáž 9. 12. 2010), Galerie na náměstí – v rámci
projektu Ostrava 2015
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ZÁBAVA

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s.

BAZAR

Na tomto místě nabízím
e obcím

BEZPLATNOU INZERCI
NA TÉMA

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

„koupím, prodám,
vyměním
nebo přenechám“
v

souvislosti s nakládáním
s odpady nebo
tříděním a recyklací. Svo
je inzeráty můžete
posílat v elektronické pod
obě na adresu:
redakce@ekokom.cz, do
předmětu, prosíme,
uveďte heslo BAZAR. Děk
ujeme.

Elektronický zpravodaj pro obce systému EKO-KOM
EKO-KOM, a. s. Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4  redakce@ekokom.cz, 729 848 11  www.ekokom.cz
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