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255 km2 ZACHRÁNĚNÉ PŘÍRODY OD POČÁTKU TŘÍDĚNÍ
Třídění odpadu má prokazatelně pozitivní dopad na životní prostředí, ve kterém žijeme. Každý rok se
vytřídí cca 700 000 tun odpadů. Takové množství by naplnilo vlak o délce 2 000 km.
Tříděním se také daří každý rok snižovat produkci skleníkových plynů o zhruba 1 milion tun C02.
Ročně tak díky třídění v ČR uspoříme tolik energie, kolik v průměru spotřebují domácnosti celého
jednoho kraje.
72 % CECHU AKTIVNĚ TRIDI ODPAD
V evropském srovnání třídění odpadu dosahuje Česká republika díky efektivně nastavenému systému
EKO-KOM vynikajících výsledků. V celkové míře recyklace a využití obalových odpadů se podle
posledních údajů evropského statistického úřadu
Eurostat dlouhodobě umisťujeme na předních příčkách. Vysoce nadprůměrní jsme v třídění a
recyklaci plastů. 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 zavedenými postupy v
oblasti třídění a recyklace.
6 073 OBCE V SYSTÉMU EKO-KOM TRIDI SVE ODPADY
Český systém sběru tříděného odpadu staví na úzké spolupráci s obcemi. Každá obec v systému
EKO-KOM dostává za třídění obalových odpadů odměnu. Její výše závisí na množství vytříděného
odpadu v jejich katastru.
V tomto systému mají všechny obce stejný sazebník odměn a rovné podmínky - ať jde o vesničky o
několika desítkách obyvatel, nebo velká města.
EKO-KOM jim pomáhá nastavit systém třídění tak, aby obce dosahovaly vysoké efektivity při nízkých
jednotkových nákladech. Pomáhá jim také propagovat třídění odpadu mezi dětmi i dospělými.
75 % VŠECH OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM BYLO RECYKLOVÁNO A RECYKLACI.
Systém sběru a třídění odpadu, který v ČR zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM,
funguje na základě jednoduchých mechanismů. Výrobci (aktuálně okolo 21 000 firem) platí dle
vykázaného množství pro recyklaci.
Díky funkčnímu systému se nyní recykluje 75 % všech vyrobených obalů firmami v systému EKOKOM a tento podíl stále roste.
Náklady na sběr, svoz a recyklaci obalových odpadů tvoří 85 % veškerých nákladů autorizované
obalové společnosti EKO-KOM. V těchto nákladech dominují platby obcím za zajištění sběrné sítě, její
obsluhu a předání odpadů k dalšímu zpracování spolu s platbami svozovým firmám za a využití
komerčních obalových odpadů. Zákon také ukládá autorizované společnosti v určeném rozsahu
zajistit osvětu, výchovu žáků, oslovení spotřebitelů a další činnosti směřující k tomu, aby lidé aktivně a
dobře odpady třídili. Na tyto komunikační aktivity vynakládá společnost EKO-KOM okolo 4 %
celkových nákladů.

99 m TAK BLÍZKO TO V PRUMERU MAME K BAREVNÝM KONTEJNERŮM
EKO-KOM vytvořil v České republice jednu z nejkvalitnějších a nejhustších sběrných sítí na třídění v
Evropě. Počet barevných kontejnerů, do kterých mají obyvatelé možnost třídit odpad, již převýšil 253
000. Na jedno sběrné místo v průměru připadá pouhých 140 obyvatel, což je v evropském měřítku
skvělé.
V jiných zemích to jsou stovky či tisíce lidí. Se zvyšující se hustotou sběrné sítě se zároveň zkracuje
průměrná docházková vzdálenost k barevným kontejnerům. Za poslední dekádu se zkrátila o polovinu
a prolomila magickou hranici 100 metrů. Navíc, čím blíže lidé kontejnery mají, tím více třídí!

