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zpr@vodaj
 Způsob této zimy zdá se mi 

poněkud podivný… Obdob- 
ná replika se sice vztahuje 
na úplně jiné roční období, leč 
při pohledu z okna nebo pro-
cházce přírodou je ta první více 
než pravdivá. 

 A život jde dál. Prožili jsme 
vánoce a přivítali nový rok. 

Jaký bude? Pro některé kri-
zový, katastrofický, s koncem 
světa, pro některé rokem no-
vých nadějí a začátků. Přikloni-
la bych se k tomu optimistické-
mu pojetí a ještě bych dodala, 
že bude takový, jak si ho sami 
uděláme.

 EKO-KOM čeká také rok 
změn a nových začátků. 

Především jsme požádali o no-
vou autorizaci, abychom podle 
zákona o obalech mohli svoji 
činnost provozovat i v dalším 
období. Důležitým partnerem 
pro zajištění zpětného odbě-
ru a využití obalových odpadů 
v systému EKO-KOM zůstávají 
obce. Chceme však celý systém 
sběru, svozu a využití odpadů 
upravit tak, aby veškeré pro-

cesy byly prováděny optimálně 
s ohledem na technické mož-
nosti a ekonomickou únosnost. 
Budeme podporovat vznik 
a rozvoj regionálních systémů 
nakládání s odpady, které jsou 
vhodným nástrojem k dosažení 
efektivního odpadového hospo-
dářství.

 Budete se s námi celý 
rok potkávat v te-

rénu, na seminářích, 
setkáních, odborných 
konferencích, při spo-
lečných komunikačních 
aktivitách pro vaše obča-
ny, při technické pomoci 
pro rozšíření sběru 
odpadů, při zajiš-
tění úpravy a ná-
sledného využití 
vašich odpadů, 
při hodnocení 
ekonomické 
náročnos-
ti vašeho 
odpadového 
hospodářství. 
Jsme připraveni řešit 
s vámi problémy 

spojené s tříděným sběrem 
odpadů, hodnotit pro vás sys-
tém hospodaření s odpady 
ve vaší obci, pomoci nastavit jej 
vhodněji s ohledem na zákon-
né i občanské požadavky při 
zachování přiměřených nákla-
dů. A konečně od vás čekáme 
připomínky a podněty k úpravě 

celého systému naklá-
dání s komunálními 
a obalovými odpady 

tak, aby byl přínosný 
pro všechny.

 Takže popřejme 
si hodně zdaru 

a sil do práce. A sami 
sobě zejména 

zdraví a schop-
nost těšit se 
i z malých ra-
dostí. A všem 
nám dohro-

mady zdravý 
selský rozum 

v práci i v životě.
Hezký nový rok.

Martina VrboVá
ředitelka oddělení

Změny odměn 
pro obce  
od 1. 1. 2012  

Semináře  
pro města  
a obce

o  o D P a D e c h  P r o  M Ě S t a  a  o b c e

Úvodní�slovo

 Změn je několik a reagují jednak na aktuální 
vývoj nákladů na sběr jednotlivých komodit 

a jednak na celkový stav odpadového hospodář-
ství v obcích. Změny se týkají základních sazeb 
a rovněž bonusových složek odměn.

 Ještě pro čtvrté čtvrtletí roku 2011 došlo 
k úpravě bonusu na Podporu efektivity využití 
sběrné sítě, tj. bonusu, který hodnotí optimální 
využití sběrných nádob. Koeficient u všech komo-
dit se sjednocuje na 8 %. 

Ve čtvrtém čtvrtletí 2011 byl také upraven bo-
nus za Akreditaci oprávněných osob, zabezpeču-
jících v obci sběr a svoz tříděných odpadů včetně 
odpadů z obalů, a to na úroveň 5 %.

Další změny jsou platné od začátku roku 2012, 
kdy dochází ke změnám většiny příloh ke smlou-
vě, na základě kterých se vypočítává odměna pro 
obce. 

Změny�základní�odměny�
od�1.�1.�2012
První změnou je úprava definice jednotlivých 
způsobů tříděného sběru odpadů na tzv. veřejně 
dostupnou síť a ostatní způsoby sběru. Veřejně 
dostupná sběrná síť umožňuje obyvatelstvu odlo-
žit svůj tříděný odpad bez časového a technického 
omezení. Jedná se především o nádobový sběr, 
pytlový sběr organizovaný obcí a sběr prostřed-
nictvím sběrných dvorů s nepřetržitým provozem 
(resp. neomezeným přístupem k nádobám na vyu-
žitelné odpady). K ostatním způsobům sběru patří 
ostatní sběrné dvory (s vymezenou otevírací do-
bou), mobilní sběry a další způsoby sběru v rámci 
systému obce. To znamená, že pokud má být jiný 
způsob sběru odpadů uznán v rámci výkaznictví 

Změna�odměn�pro�obce��
v�systému�EKO-KOM

Ohlédnutí  
za čistými 
festivaly

Před�vánocemi�byl�jako�
obvykle�rozeslán�všem�
obcím�zapojeným�do�sys-
tému�EKO-KOM�informa-
tivní�dopis,�který�obsa-
huje�mimo�jiné�i�důležitá�
sdělení�týkající�se�výše�
odměn�za�zajištění�zpět-
ného�odběru�a�využití�
odpadů�z�obalů�pro�obce�
s�účinností�od�1.�10.�2011�
a�následně�i�k�1.�1.�2012.
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Sazby�odměn�za�zajištění�využití�odpadů�z�obalů�v�obcích�platné�od�1.�1.�2012

Veřejná�sběrná�síť�
(nádobový sběr, pytlový sběr organizovaný obcí, sběrný dvůr s nepřetržitým provozem)

S ídla �dO � 2000 �ObyVatEl

Výtěžnost1)�
sběru

na obyvatele 
(kg/rok)

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

Papír Plasty Sklo��
směs

Sklo��
čiré Kovy

Nápojový��
karton�

samostatný�
sběr

Nápojový��
karton�
sbíraný�
ve�směsi

< 26 2230 4040 1090 1230 2470 2700 690

26–38 2630 4950 1340 1510 2660 3200 930

> 38 3030 5970 1580 1770 3330 3700 1200

S ídla �S � 2 001–80 � 000 �ObyVatEl i

Výtěžnost1)�
sběru

na obyvatele 
(kg/rok)

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

Papír Plasty Sklo��
směs

Sklo��
čiré Kovy

Nápojový��
karton�

samostatný�
sběr

Nápojový��
karton�
sbíraný�
ve�směsi

< 26 2130 4010 1070 1200 2380 2600 650

26–38 2520 4810 1320 1480 2520 3100 850

> 38 2880 5870 1560 1750 3230 3600 1040

S ídla �Nad � 80 � 000 �ObyVatEl

Výtěžnost1)�
sběru

na obyvatele 
(kg/rok)

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

Papír Plasty Sklo��
směs

Sklo��
čiré Kovy

Nápojový��
karton�

samostatný�
sběr

Nápojový��
karton�
sbíraný�
ve�směsi

< 26 2230 4150 1110 1250 2470 2700 780

26 – 38 2670 5110 1360 1530 2710 3200 990

> 38 3190 6030 1600 1800 3450 3700 1280

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

Sazby�odměn�za�zajištění�využití�odpadů�z�obalů�v�obcích�platné�od�1.�1.�2012

Ostatní�způsoby�sběru
(sběrné dvory, mobilní sběr a další způsoby sběru v rámci systému obce)

S ídla �dO � 2000 �ObyVatEl

Výtěžnost1)�
sběru

na obyvatele 
(kg/rok)

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

Papír Plasty Sklo��
směs

Sklo��
čiré Kovy Nápojový��

karton

< 26 230 1 620 440 490 2 470 690

26–38 270 1 980 540 610 2 660 930

> 38 310 2 390 640 710 3 330 1 200

S ídla �S � 2 001–80 � 000 �ObyVatEl i

Výtěžnost1)�
sběru

na obyvatele 
(kg/rok)

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

Papír Plasty Sklo��
směs

Sklo��
čiré Kovy Nápojový��

karton

< 26 220 1 610 430 480 2 380 650

26–38 260 1 930 530 600 2 520 850

> 38 290 2 350 630 700 3 230 1 040

S ídla �Nad � 80 � 000 �ObyVatEl

Výtěžnost1)�
sběru

na obyvatele 
(kg/rok)

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

Papír Plasty Sklo��
směs

Sklo��
čiré Kovy Nápojový��

karton

< 26 230 1 660 450 500 2470 780

26–38 270 2 050 550 610 2710 990

> 38 320 2 420 640 720 3450 1280

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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systému EKO-KOM, je nutné, aby obec měla s do-
davatelem služby písemnou dohodu, případně byl 
systém zahrnut do obecní vyhlášky, nebo obec 
disponovala písemným záznamem o uskutečnění 
konkrétního sběru odpadů na území obce.

Výše sazeb základní odměny se mění v případě 
kovů sbíraných prostřednictvím veřejné sběrné 
sítě a všech komodit sbíraných ostatními formami 
sběru. Změna sazeb reaguje na výši skutečných 
nákladů obcí s ostatními způsoby sběru tříděných 
odpadů.

V sazebníku základních odměn přibyla nová 
komodita – byla stanovena samostatná sazba pro 
sběr čirého skla. Čiré sklo nahrazuje dříve použí-
vaný pojem bílé sklo.

Další změnou je úprava velikostních skupin obcí,  
pro které je stanovována odměna. Skupina nej- 
menších obcí zahrnuje všechny obce do 2 000 oby- 
vatel, střední skupina je tvořena obcemi a měs-
ty mezi 2001–80 000 obyvateli. Poslední skupina 
zahrnuje města nad 80 000 obyvatel.

Změnily se také úrovně výtěžnosti tříděného sbě-
ru v obcích (v kg/obyvatel/rok), které určují pří-
slušnou výši sazeb základní odměny. Úprava toho-
to parametru souvisí s rostoucí průměrnou výtěž-
ností tříděného sběru (papír, plast, sklo, nápojový 
karton) v rámci celého systému EKO-KOM.

Aktuální sazby odměn a jejich složek platné  
od 1. 1. 2012 uvádíme v následujícím přehle-
du. Všechny aktuální sazebníky jsou k dispozici 
na www.ekokom.cz, ve složce Obce. 

Změny�koeficientů�
bonusové�složky
K zásadním změnám dochází u koeficientů bonu-
sových�složek odměny, přičemž všechny změny 
bonusových složek jsou platné od�1.�1.�2012.

Bonus za hustotu sběrné sítě se ruší a nově 
nahrazuje bonusem dostupnosti sběrné sítě. Dále 
se ruší bonus na podporu dvousložkového sbě-
ru skla a bonus na podporu sběru čtyř komodit, 
které jsou nahrazeny samostatnými sazbami pro 
jednotlivé komodity. Ruší se také bonus za akre-
ditaci svozové firmy. Jsou zavedeny nové bonusy 
na podporu sběru kovů a hromadných výkazů 
u menších obcí. 

Nový�koeficient�dostupnosti�sběrné�sítě
Je dán dosažením maximálního limitu pro počet 
obyvatel na průměrné sběrné místo (obyv./sběrné 
místo) a současně dosažením minimálního limi-

tu pro instalovaný objem průměrného sběrného 
míst (l/obyv.). Limity jsou stanoveny pro jednotlivé 
velikostní skupiny obcí.

Průměrné sběrné místo se stanoví jako součet 
všech instalovaných sběrných nádob na papír,  
plast a sklo směsné, přičemž v místě jsou prů-
měrně 3 nádoby.

Minimální instalovaný objem průměrného sběr-
ného místa se stanoví jako podíl součtu instalo-
vaného objemu všech sběrných nádob na papír, 
plast a sklo směsné a počtu obyvatel v obci (dle 
statistiky ČSÚ). 

Oba ukazatele stanovuje EKO-KOM, a.s. na zá-
kladě údajů ze čtvrtletního výkazu při výpočtu od-
měny pro konkrétní obec.

Úprava�koeficientu�Efektivita�sběrné�sítě
U koeficientu Efektivita sběrné sítě, dochází  
k 1. 1. 2012 k drobné úpravě u komodity papír, kde 
se mění se limity pro přidělení bonusu na hodnoty 
min. 40 kg/m3, max. 90 kg/m3.

Nový�koeficient�na�podporu��
odděleného�sběru�kovových�odpadů
Koeficient na podporu zajištění odděleného sbě-
ru kovových odpadů v obcích souvisí s realizací 
nových zákonných cílů pro tříděný sběr odpadů 
v obcích, které se budou vztahovat zejména na ko-
modity papír, plast, sklo a kovy. Bonus podporuje 
obce, které v rámci svého systému umožňují  
občanům odevzdat kovové odpady (včetně oba-

POčEt �ObyVatEl �dO � 2000

Název limit koeficient v�%�základní�
odměny

Maximální počet obyvatel na průměrné sběrné místo  
(obyv./sběrné místo/čtvrtletí) 160

0,06 6%
Minimální instalovaný objem průměrného sběrného místa  
(l/obyv./čtvrtletí) 25

POčEt �ObyVatEl � 2001–80 � 000

Název limit koeficient v�%�základní�
odměny

Maximální počet obyvatel na průměrné sběrné místo  
(obyv./sběrné místo/čtvrtletí) 190

0,06 6%
Minimální instalovaný objem průměrného sběrného místa  
( l/obyv./čtvrtletí) 18

POčEt �ObyVatEl �Nad � 80 � 000

Název limit koeficient v�%�základní�
odměny

Maximální počet obyvatel na průměrné sběrné místo  
(obyv./sběrné místo/čtvrtletí) 270

0,06 6%
Minimální instalovaný objem průměrného sběrného místa  
( l/obyv./čtvrtletí) 12

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s.
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lových) ve sběrném dvoře, sběrném místě nebo 
mobilním sběrem organizovaným v rámci systé-
mu obce. Způsob sběru jednotlivých druhů odpa-
dů stanovuje obec obecní vyhláškou.

Sběr�kovových�odpadů��
(sběrný�dvůr,�sběrné�místo,�mobilní�sběr)

Koeficient v�%�základní�odměny

0,06 6 %

Nový�koeficient�na�podporu�hromadného�
výkazu�pro�malé�obce
Zavádí se nový koeficient „Čtvrtletní vykazování 
do systému EKO-KOM prostřednictvím hromad-
ného výkazu“, který nahrazuje původní bonus 
za akreditaci oprávněných osob. Nárok na získání 
bonusu budou mít obce s nižším počtem obyvatel 
(do 2000 obyvatel), pro které může být výkaznictví 
do systému EKO-KOM administrativně náročné. 
Je proto vhodné, aby ve spolupráci se svozovými 
firmami, které v obcích působí, používaly i nadále 
hromadný výkaz, kterým firma jako tzv. „Doda-
vatel za obce“ vykazuje hromadně za obce na zá-
kladě pověření z Dodatku ke smlouvě o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi 
obcí a EKO-KOM, a.s. 

V hromadném výkaze mohou být i nadále vy- 
kazovány větší obce a města, přičemž u sídel nad 
2 000 obyvatel nevzniká nárok na získání výše 
uvedeného bonusu.

Změna�standardů�složení�
komunálních�odpadů�
a�podílu�obalové�složky�
od�1.�1.�2012
Od nového roku se upravuje také příloha č. 4,  
tj. standardy složení komunálních odpadů a podí-
lu obalové složky. Úprava se provádí na základě 
výsledků pravidelně prováděných rozborů třídě-
ných komunálních odpadů, které obsahují rovněž 
odpady z obalů. 

Název�komodity Podíl�obalové�složky�
v�hmotnostních�procentech

Papír 26 %

Plasty 81 %

Sklo�(bílé,�barevné) 99 %

Kovy 6 %

Nápojový�karton 100 %

akreditace��
oprávněných�osob
Od 1. 1. 2012 se ruší systém akreditací oprávně-
ných osob, které zajišťují v obcích tříděný sběr 
a další nakládání s využitelným komunálním 
odpadem. 

Cílem akreditací, které byly zavedeny v roce 
2005, bylo zejména zlepšení kvality služeb pro 
obce v oblasti tříděného sběru odpadů a to včetně 
zjednodušení administrativních procesů souvisejí-
cích s výkaznictvím do systému EKO-KOM.

V minulém roce byla akreditace udělena vět-
šině svozových firem, které v obcích tříděný sběr 
odpadů zajišťují.

Vzhledem k případným změnám, které by  
mohly pro EKO-KOM, a.s. vzniknout v novém au-
torizačním období, byl s okamžitou platností od  
1. 1. 2012 systém akreditací svozových firem zru-
šen. S tím končí i platnost již udělených akreditací 
pro rok 2012.

Bonus za akreditovanou svozovou firmu, který 
byl určen obcím, byl nahrazen bonusem za hro-
madný výkaz (viz. text výše).

Změn v odměnách je poměrně hodně, přesto 
sledují jeden cíl, zvýšení efektivity fungování 
obecních systémů sběru využitelných složek 
komunálních a obalových odpadů. Doufáme, 
že se nám společně podaří všechny avizované 
změny úspěšně uvést v život bez výrazných  
problémů. n

 Společně s oznámením změn odměn byl již 
tradičně rozeslán i dotazník „o nakládání 

s komunálním odpadem na území obce se zamě-
řením na tříděný sběr za rok 2011“, včetně meto-
diky na jeho vyplnění.  elektronicky byl dotazník 
rovněž zaslán v prvním lednovém týdnu na všech-
ny platné e-mailové adresy obcí v systému eko-
koM. 

Vyplněný dotazník posílejte přímo tlačítkem 
z elektronického formuláře dotazníku. Po jeho 
odeslání vám přijde e-mailem potvrzení o přijetí 
dotazníku. V případě, že vám nebude elektronická 
verze doručena e-mailem, je možné ji stáhnout  
na  www.ekokom.cz.  

Dotazník lze vyplnit také písemně a zaslat poš-
tou na adresu naší společnosti k rukám kateřiny 
hamouzové (na obálku napište DotaZnÍk). V pří-
padě jakýchkoliv dotazů kontaktujte svého regio-
nálního manažera. Veškeré kontakty na regionální 
manažery naleznete na www.ekokom.cz ve slož- 
ce obce.  

Dotazníky zasílejte nejpozději do 28. 2. 2012 tak, 
jak je uvedeno ve smlouvě o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů. Předem za vypl-
nění dotazníků děkujeme. 

Dotazník poslouží, tak jako v minulých letech, 
k hodnocení vývoje odpadového hospodářství 
obcí a zejména pak k vyhodnocení ekonomických 
ukazatelů hospodaření s odpady, které jsou také 
jedním z podkladů pro stanovení výše odměn  
obcí v systému eko-koM.  n

Nezapomeňte�na�dotazníky

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s.
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čtvrtletní�vykazování�v�hromadném�výkazu*��
v�obcích�do�2000�obyvatel

Koeficient v�%�základní�odměny

0,05 5 %

* Hromadný výkaz je Výkaz (dle čl.IV. odst.2 Smlouvy o za- 
jištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů), zpracova- 
ný Dodavatelem výkazů za min. dvě obce, vykazující množ- 
ství komunálního odpadu, které obce sebraly, vytřídily 
a předaly k využití, a další informace za příslušné období. 
Informace v hromadném výkazu jsou podávány 
za jednotlivé obce.
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Krajské�projekty

 V prosinci byly úspěšně 
ukončeny aktivity jednot-

livých rozvojových krajských 
projektů, na kterých spolu-
pracuje společnost eko-koM, 
a.s. spolu s jednotlivými kraji 
a případně s regionálními 
rozvojovými agenturami. i pro 
rok 2012 plánujeme nákup 
a instalaci nových sběrných 
nádob, zejména do oblas-
tí s nejvyšším potenciálem 
rozvoje tříděného sběru, a po-
kračování lokálních infor-
mačních aktivit zaměřených 
na aktivní zapojení obyva-
telstva do třídění odpadů 
a správné nakládání s nimi.

V případě zájmu například 
o zápůjčku kontejnerů na tří-
děný sběr v roce 2012 nevá-
hejte kontaktovat příslušné 
regionální manažery. n

druhotné�suroviny
 roce 2011 jsme zaznamenali další výkyvy cen druhotných 

surovin, které jsou vyráběny z tříděných odpadů. na rozdíl 
od let minulých se v loňském roce vyšplhaly prodejní ceny 
některých druhotných surovin (zejména papír, Pet lahve) na 
historické maximum za několik posledních let. ke konci roku 
pak došlo ke korekci a tím i snížení některých cen, přesto však 
je možné konstatovat, že ceny druhotných surovin jsou na 
standardní výši. 

 těmto informacím je třeba věnovat potřebnou pozornost při 
jednání o cenách za služby v odpadovém hospodářství. odpady 

z obcí získávané odděleným sběrem mají většinou pozitivní 
prodejní hodnotu, za kterou jsou prodávány k následné úpravě 
na druhotnou surovinu (na dotřiďovací linky). obce by měly 
vyžadovat po svých smluvních partnerech – svozových firmách 
transparentní zohledňování cen druhotných surovin do konečných 
cen služeb za svoz tříděných odpadů, a to i z toho důvodu, že 
odměny ze systému eko-koM jsou také cenami druhotných 
surovin částečně ovlivněné.

Situace v odbytu hlavních sbíraných komodit je poměrně 
stabilní. ke stabilizaci také došlo na trhu se skleněnými odpady. 
Poptávka je trvalá, ceny suroviny reagují standardně na ceny skla 
na evropských trzích. Vzhledem k různým spekulacím, které se 
vyskytly v posledních měsících v souvislosti s cenami skleněných 
odpadů, upozorňujeme, že v Čr není žádný relevantní důvod ke 
zdražování služeb, kterými je zajišťován sběr a svoz skleněných 
odpadů z obcí. n

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s.

 Čisté festivaly jsou společ-
nou akcí společnosti EKO-

KOM, a.s. a agentur pořádajících 
letní hudební festivaly. Cílem 
projektu je zavedení třídění 
odpadů na festivalech a popu-
larizace myšlenky recyklace 
odpadů. 

 Loňská festivalová sezóna 
byla již počtvrté ve znamení 
třídění odpadu na čistých fes-
tivalech. I když se na celé řadě 
open-air akcí nevydařilo poča- 
sí tak, jako v minulém roce,  
lidé třídili odpad nejvíce v histo-
rii českých hudebních festivalů. 
V rámci projektu se podařilo 
vytřídit přes 55 tun skla, papíru, 
hliníku a plastu, z toho 341 744 
plastových kelímků. Seriál 
letních akcí usilující o certifikaci 
ČISTÝ FESTIVAL byl završen 
ve dnech 24. a 25. září akcí Dny 
NATO v Ostravě. 

 Díky projektu ČISTÝ FESTI-
VAL bylo celkem 55,06 tun od-
padu vytříděného na 19 českých 
festivalech a open-air akcích 
svezeno na třídící linky, to v té-
měř 15 000 speciálních barev-
ných pytlích. 

 Pro většinu vytříděného od-
padu se již podařilo najít zpraco-
vatele, kteří jej recyklují na nové 
výrobky. Velká část festivalo-
vých plastů například putovala 
do společnosti Transform Lázně 
Bohdaneč, která z nich dále vy-
rábí dlažbu do měst a obcí, nebo 

protihlukové stěny k dopravním 
stavbám. Několik tun bílého 
skla z festivalů především v Če-
chách bylo postupně převezeno 
do firmy AMT Příbram, která jej 
zpracovala na skleněný střep 
pro další využití. 

 Projekt ČISTÝ FESTIVAL 
v loňském roce přinesl celou 

řadu novinek, které měly při- 
spět k větší čistotě festivalo-
vých areálů, ale také přiměly 
návštěvníky open-air akcí k za-
myšlení nad smyslem třídění 
odpadu. Na stánku projektu ČIS-
TÝ FESTIVAL Zelený bod vznik-
la interaktivní expozice, která 
například upozorňovala na to, 
jak dlouho se na skládkách roz-
kládá nevytříděný odpad. 

K čistotě festivalových areálů 
a kvalitnějšímu třídění přímo 
na akcích přispěla intenzivní 
spolupráce s úklidovými četami, 
ale také pilotní projekt mobil-
ního svozu tříděného odpadu 

Ohlédnutí�za�čistými�festivaly

Přestože�právě�vrcholí�
zimní�období,�chceme�
připomenout�čistě��
letní�aktivitu,�a�to�čisté�
festivaly.
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v největších areálech. „Většina 
zapojených akcí měla vyčle-
něny speciální úklidové čety, 
které se zaměřily výhradně 
na sběr tříděného odpadu. 
Tento odpad byl ještě přímo 
na festivalech dotřídění a až 
posléze putoval v barevných 
pytlích do připravených kon-
tejnerů. Na největších festi-
valech proběhl navíc mobilní 
svoz tříděného odpadu, který 
nám umožnil separaci většího 
objemu odpadu než v minu-
lých letech“, upřesnila Marti-
na Vrbová, ředitelka oddělení 
využití odpadů ze společnosti 
EKO-KOM, a.s.    

Jubilejní�pátý�ročník��
čistých�festivalů�přinese�
celou�řadu�novinek
 V roce 2012 proběhne jubilejní 
pátý ročník projektu ČISTÝ 
FESTIVAL. Cílem bude reali-
zovat mobilní svoz tříděného 

odpadu terénní čtyřkolkou 
na všech open air akcích, 
které se uskuteční v rozsáh-
lých areálech. Kromě toho 
bude ještě větší důraz kladen 
na třídění skla, kterého se 
na festivalech využívají desít-
ky tun. Asi největší změnou 
bude umožnění třídění odpadu 
návštěvníkům na festivalech 
i mimo stánek Zelený bod. 
Vyrobeny budou speciální 
barevné nádoby na tříděný 
odpad, které budou rozmístě-
ny po festivalových areálech. 
„Našim cílem je díky novin-
kám v projektu Čistý festival 
postupně zvyšovat podíl slož-
ky vytříděného odpadu na čes-
kých festivalech. V loňském 
roce se podařilo dle našich 
propočtů vytřídit zhruba jednu 
třetinu všeho odpadu, který 
byl na čistých festivalech vy-
produkován“, doplnila Martina 
Vrbová. n

 

Které�open-air�akce�vytřídily��
nejvíce�kelímků?
celkem bylo v roce 2011 na stánku Zelený bod projektu ČiStÝ 
FeStiVaL vytříděno 341 744 půllitrových plastových kelímků. Prv-
ní tabulka ukazuje absolutní množství vytříděných půllitrových ke-
límků. Druhá tabulka znázorňuje, kolik plastových kelímků vytřídil 
průměrně jeden návštěvník dané akce za jeden den konání akce.

Děkujeme všem zodpovědným návštěvníkům, organizátorům 
a dalším společnostem za pomoc při organizaci třídění odpadů 
na hudebních festivalech. 

akce Celkem akce Celkem

1 Rock for People 77 145 1 Rockfest Vysmáté léto 1,75
2 Votvírák 52 405 2 Přeštěnice Open Air 1,30
3 Colours of Ostrava 34 550 3 Štěrkovna Open Music 1,10
4 Mighty Sounds 26 731 4 Votvírák 0,75
5 Pilsner fest 18 842 5 Mighty Sounds 0,74
6 Rockfest Vysmáté léto 15 721 6 Rock for People 0,68
7 Vizovické Trnkobraní 15 437 7 Povaleč fest 0,67
8 54. Žatecká Dočesná 14 660 8 Ouvalskej bigbít 0,61
9 Sázavafest 14 604 9 Sweetsen fest 0,52

10 Přeštěnice Open Air 13 688 10 Sobofest 0,46
11 Štěrkovna Open Music 13 180 11 Pilsner fest 0,38
12 United Islands 10 424 12 Colours of Ostrava 0,38
13 Jam Rock 9 120 13 54. Žatecká Dočesná 0,37
14 Benátská noc 8 907 14 Benátská noc 0,30
15 Sweetsen fest 6 242 15 Sázavafest 0,29
16 Povaleč fest 6 073 16 Vizovické Trnkobraní 0,27
17 Ouvalskej bigbít 1 523 17 United Islands 0,26
18 Sobofest 1 389 18 Jam Rock 0,21
19 Beskydská Sedmička 1 103 19 Beskydská Sedmička 0,20
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EKOabECEda
 V druhé polovině prosince začala distribuce výukového ma-

teriálu ekoabeceDa, díl „odpady a obaly“, který je určen 
pro základní a střední školy zapojené do projektu recyklohraní. 

 ekoabeceDa by měla pomocí pracovních listů, učebních textů, 
výukového DVD a velkoplošného schématu toku odpadů, pomoci 
při vzdělávání nejmladších generací v otázkách správného naklá-
dání s odpady. na vydání této učební pomůcky se autorsky podí-
lela společnost eko-koM, a.s., která zároveň zajišťuje i distribuci 
do jednotlivých škol. ekoabeceDa je pro školy zdarma, jedinou 
podmínkou pro její získání, je zapojení školy do projektu recyklo-
hraní, jehož se účastní více než 2500 škol z celé Čr. 

Je škola ve vaší obci zapojena do recyklohraní? Ještě ne? tak 
neváhejte – informace na www.recyklohrani.cz.

Vzdělané děti vychovávají svoje rodiče k třídění a správnému 
zacházení s odpady! n 
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Semináře�pro�učitele

 Semináře zajímavou for-
mou přinášejí pedagogům 

základní informace o fungování 
obecních systémů nakládání 
s odpady se zaměřením na ko-
munální odpady, jejich tříděný 
sběr, využití a další nakládání 
s nimi. Získané informace mo-
hou učitelé následně využít při 
výuce mladé generace. V loň-
ském roce získal seminář novou 
podobu, má svoji teoretickou 
a praktickou část, která je v po-
době exkurze na některá vybra-
ná zařízení nakládající s odpady 
jako jsou třídírny odpadů, re-
cyklační závody, ale i skládky 
a spalovny. Semináře jsou pro 

pedagogy zdarma a účastníci 
obdrží kromě výukových a in-
formačních materiálů i osvěd-
čení o absolvování programu 
akreditovaným ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
V letošním roce se uskutečnilo 
přes 28 seminářů, kterých se 
zúčastnilo více jak 745 pedago-
gů z celé ČR. V jarních měsících 
letošního roku bude uspořádáno 
další kolo seminářů. Pozvánky 
na semináře, které se zpravidla 
konají dvakrát ročně, jsou roze-
sílány v dostatečném předstihu 
spolupracujícími agenturami, 
nebo krajskými úřady na všech-
ny školy. n

Již�déle�než�třináct�let�zajišťuje�společnost�EKO-
KOM,�a.s.�vzdělávací�projekty�pro�učitele�základ-
ních�a�středních�škol�s�názvem�„Odpady�a�obaly.“�

Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s. Elektronický zpravodaj společnosti EKO-KOM, a. s.
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Semináře��
pro�obce

 i v roce 2011 probí- 
hala série seminářů 

a konferencí pro obce se 
zaměřením na důležitá 
témata v odpadovém hos-
podářství obcí. Semináře 
proběhly na více než sedm-
desáti místech celé repu- 
bliky a zúčastnilo se jich 
více než 2500 zástupců 
měst a obcí. hlavními part-
nery společnosti eko-koM 
při organizace seminářů 
jsou jednak všechny kra-
je a krajské úřady a nově 
i Svaz měst a obcí České 
republiky. V rámci seminá-
řů byly prezentovány teze 
novely zákona o odpadech, 
jejíž přijetí se očekává 
v příštích letech, a která by 
měla zásadním způsobem 
změnit podmínky v odpado-
vém hospodářství obcí.  
Semináře byly dále za-
měřeny na ekonomiku 
odpadového hospodářství 
obcí, která je pro řadu obcí 
palčivou otázkou, a která 
na druhé straně je kapito-
lou, kde je celá řada rezerv. 
Vzhledem k pozitivním 
ohlasům a neustále se 
vyvíjející situaci v přípravě 
legislativy počítáme s po-
řádáním seminářů i roce 
letošním. n

Výtvarná�
soutěž�
„Plníme��
dětské�sny“

 Dne 7. 12. 2011 proběh- 
lo v krajské knihovně 

v karlových Varech vyhod-
nocení výtvarné soutěže 
žáků základních, umělec-
kých a mateřských škol 
a také školních družin těch-
to škol za rok 2011 „Plníme 
dětské sny“. „V roce 2011 
školní zařízení, kolektivy 
i jednotlivci soutěžili v šesti 
kategoriích,“ uvedl radní 
Jaroslav bradáč. Výtvarná 
soutěž je součástí společ-
ného projektu karlovar-
ského kraje a společnosti 
eko – koM, a.s. na podporu 
třídění odpadu. 

„Všichni ocenění dostali 
dárky, které si mohli v rám-
ci soutěže „Plníme dětské 
sny“ přát a dle možností 
jsme se jim tyto jejich přání 
a sny pokusili splnit. Dou-
fám, že budou mít z těchto 
hodnotných dárků radost 
a užijí si jich“, doplnil radní 
bradáč.

Další ročník výtvarné 
soutěže, včetně podmínek, 
bude vyhlášen začátkem 
roku 2012 na webových 
stránkách karlovarského 
kraje. n

 Loňský ročník soutěže  
obcí Středočeského kraje 

„My třídíme nejlépe“ zná své 
vítěze. Na slavnostním vyhláše-
ní 20. 12. 2011 v Praze 1 byly vy-
hlášeny nejlepší obce ve všech 
čtyřech soutěžních kategoriích. 

Každý z oceněných obdržel 
umělecké dílo a finanční dar 
ve výši 60, 40 nebo 20 tisíc ko-
run.

Soutěž je součástí projektu 
„Podpora dosažení specifických 
cílů Plánu odpadového hospo-
dářství Středočeského kraje“, 
který díky aktivnímu přístupu ob- 
cí dostává reálný smysl a zhod-
nocení, neboť výrazně přispívá 
ke zlepšování životního prostředí 
ve Středočeském kraji. n

Soutěž�obcí�Středočeského�kraje�

„My�třídíme�nejlépe“�
Obce�do�499�obyvatel

1.�místo Pavlov
2.�místo Běleč
3.�místo Čím

Obce�od�500�do�1999�obyvatel

1.�místo Čisovice
2.�místo Sulice
3.�místo Mšeno

Obce�od�2000�do�10�000�obyvatel

1.�místo Řevnice
2.–3.�místo Český Brod
2.–3.�místo Jesenice

Obce�nad�10�000�obyvatel

1.�místo Kralupy nad Vltavou
2.�místo Příbram
3.�místo Kolín



 Dne 7. 12. 2011 proběhlo v krajské knihovně 
v karlových Varech vyhodnocení 6. ročníku 

soutěže obcí ve sběru využitelných složek odpadu  
s názvem Liga odpadů 2011. V letošním roce sou-
těžily všechny obce karlovarského kraje, které 
jsou zapojené do systému eko–koM. Liga odpa- 
dů je součástí společného projektu karlovar- 
ského kraje a společnosti eko – koM, a.s. na  
podporu třídění odpadu. Soutěžilo se ve dvou kate-
goriích – obce do 1000 obyvatel včetně a obce nad  
1000 obyvatel. „Vítězné obce v obou kategoriích 
obdržely finanční odměnu 60 tisíc korun za 1. mís- 
to, 30 tisíc korun za 2. místo a 10 tisíc korun 
za umístění na 3. příčce a také drobnou keramiku, 
vyrobenou Domovem dětí a mládeže v Sokolově,“ 
uvedl radní Jaroslav bradáč. V kategorii do  
1000 obyvatel se na 3. místě umístila obec kolová,  
na 2. místě obec tuřany a na 1. místě obec oto-
vice. V kategorii nad 1000 obyvatel na 3. místě 

skončilo Město ostrov, na 2. místě Město kraslice 
a na 1. místě Město Františkovy Lázně. 

V letošním roce byla navíc v rámci slavnostního 
uzavření šestého ročníku projektu předána i jedna 
zvláštní cena – křišťálová popelnice – obci otovi-
ce. „Poprvé se v celorepublikové soutěži o křiš-
ťálovou popelnici umístila v samotném finále 
i obec z našeho kraje, za což jsem velmi rád. obce 
a města získávají hodnocení podle toho, jak naklá-
dají s komunálním odpadem. Posuzuje se napří-
klad i informování občanů o způsobech nakládání 
s odpady. celkem se soutěže zúčastnilo téměř 
šest tisíc měst a obcí – všechny, které jsou v sys-
tému společnosti eko-koM, o to víc mě úspěch 
naší obce těší,“ doplnil radní bradáč.

Další ročník soutěže Liga odpadů proběhne 
v roce 2012. Pravidla budou začátkem roku 2012 
uveřejněna na webových stránkách karlovar-
ského kraje. obce, které budou mít zájem se této 
soutěže účastnit, zde najdou podrobné informace 
o podmínkách účasti v soutěži, přihlášku, kritéria 
hodnocení a termíny odevzdání přihlášek. n
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Společnost eko-koM, a. s. nabízí 
bezplatně obcím informační samolepky 
na kontejnery na tříděný odpad. 
V případě zájmu, prosíme, kontaktujte 
svého příslušného regionálního 
manažera

na tomto místě nabízíme obcím 
bEZPlatNOu�iNZErCi�Na�téMa�
„koupím,�prodám,�

vyměním�nebo�přenechám“�
v souvislosti s nakládáním s odpady nebo tříděním a recyklací. Svoje inzeráty můžete posílat v elektronické podobě na adresu: redakce@ekokom.cz, do předmětu, prosíme, uveďte heslo baZar. Děkujeme.

 elektronický zpravodaj pro obce systému eko-koM 
eko-koM, a. s. na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 n redakce@ekokom.cz, 729 848 11 n www.ekokom.cz

Soutěž�webových�stránek��
škol�v�Karlovarském�kraji

 Dne 7. 12. 2011 proběhlo 
v Krajské knihovně v Kar-

lových Varech vyhodnocení 
nultého ročníku soutěže we-
bových stránek škol a škol-
ních zařízení. „Do soutěže 
byly zahrnuty všechny webové 
stránky škol a školních zaří-
zení v našem kraje, protože se 
jednalo o nultý ročník, hodnoti-
lo se pouze zpracování tématu 
životního prostředí, ekologie 
a nakládání s odpady,“ uvedl 
radní pro oblast životního pro-

středí Jaroslav Bradáč. Soutěž 
webových stránek je součástí 
společného projektu Karlovar-
ského kraje a společnosti EKO-
KOM, a.s. na podporu třídění 
odpadu. 

„Zástupci oceněných škol 
obdrželi podle kvality hodnoce-
ného obsahu poukázku pro ná-
kup školních potřeb v hodnotě 
2000,- a 3000,- Kč, aby si sami 
mohli vybrat pomůcky, které 
jsou pro ně nezbytné“, vysvětlil 
radní Bradáč. n

Vítězové

Základní škola Hranice 

Základní škola a Mateřská škola 
Stará Voda

Mateřská škola Březová

1. Základní škola Sokolov

Mateřská škola Cheb, 
ulice 26. dubna

2. Základní škola Cheb

Základní škola Nový Kostel

Základní škola a mateřská škola 
Plesná

Základní škola Skalná

Základní škola Sokolov, 
Sokolovská ulice

liga�odpadů�2011
Společnost��
biOPaS,�
spol.�s�r.o.,�
se sídlem Kaplanova 2959,  
767 01 Kroměříž, 

nabízí�k�prodeji�85�ks�
plastových�nádob�
o�objemu�1100�litrů�
s�horním�výsypem.��
Cena�dohodou.�
Více informací poskytne  
pan Švec na tel.: 573 502 787, 
mobil: 777 838 406


