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Před koncem roku obdržely všechny obce zapojené do systému
EKO-KOM informativní dopis, který obsahoval mimo jiné i důležitá
sdělení týkající se sazebníků odměn za zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů pro obce s účinností od 1. 1. 2016.
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úvodní slovo

Úvod


Pomalu končí zima nezima. V nadcházejícím
předjaří k vám posíláme první
letošní číslo elektronického
Zpravodaje pro obce. V letošním roce bychom chtěli Zpravodaj více „zpravidelnit“ a vylepšit o rubriky spojené se
změnami legislativy v realizaci
a správě odpadového hospodářství obcí a také o prezentaci
dobrých řešení, která pomáhají
konkrétním obcím zlepšit třídění a využití odpadů, optimalizovat náklady a také přesvědčit
občany ke správnému zacházení s odpady.



EKO-KOM, a.s., zahájila
nový rok změnami sazeb
odměn pro obce. Jejich strukturu jsme se snažili více přiblížit jednotlivým procesům
při sběru a dalším nakládání
s recyklovatelnými komunálními a obalovými odpady. Rovněž tak zohledňujeme
rozdílnost nákladů na zajištěného tříděného sběru a využití
odpadů v různých velikostních
skupinách obcí. Nákladovost
tříděného sběru jednotlivých
materiálových komodit sledujeme dlouhodobě a při nastavení odměn vycházíme z průměrných nákladů obcí v ČR.
Jedním z hlavních podkladů, se
kterými při stanovení odměn
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pracujeme, jsou dotazníky,
které nám všechny obce zasílají jedenkrát ročně jako
součást plnění smlouvy s naší
společností. Vývoj odměn pro
obce v systému EKO-KOM
tak odpovídá vývoji nákladů
(a tedy i cen služeb) v odpadovém hospodářství obcí.



Letos nás všechny čeká
rozsáhlá diskuze k dalšímu vývoji hospodaření s odpady v ČR. Některé cíle vytyčil
Plán odpadového hospodářství
ČR, který je základem pro
plány odpadového hospodářství
všech krajů. Cíle z těchto plánů
budou pak závazné pro všechny
původce včetně obcí a měst.



Další změny by měl přinést nový zákon o odpadech a nově definovaný zákon
o výrobcích s ukončenou životností, který bude řešit samostatně problematiku tzv. zpětných odběrů elektrozařízení,
baterií, pneumatik atd. Návrh
zákona o odpadech (i toho druhého) je v meziresortním připomínkovém řízení. Obsahuje
řadu ustanovení, která budou
zásadním způsobem ovlivňovat chod hospodaření s odpady
v obcích. Bohužel neobsahuje
řadu věcí, jež byly jednoznačně
identifikovány jako problémo-

vé již v Tezích k zákonu schválených vládou ČR a ve věcném
záměru zákona a rovněž tak
při diskuzích MŽP s hlavními
stakeholdery OH, a to včetně
obcí a měst. Některá navržená
ustanovení komplikují a znepřehledňují dnešní fungující
systém, a to včetně např. zpoplatňování občanů obcemi.
Diskuze ale teprve začíná, doporučuji tedy všem, komu leží
na srdci budoucnost obcí, aby
se do ní aktivně zapojili.



Tak tolik na úvod. Uvidíme,
co nám všechno tento rok
přichystá. Doufejme, že samé
dobré věci, aby bylo lépe. Všude a všem.
Martina Vrbová
ředitelka oddělení
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Smlouvy
s obcemi



EKO-KOM, a.s., zahájila
výměnu smluv s obcemi již v roce 2014. Nové znění
smlouvy o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů
pro obce reagovalo na změny
v rozhodnutí o autorizaci (2012
a 2014), kterými byly především
stanoveny nové cíle pro recyklaci a využití odpadů z obalů,
požadavky na kvalitní a dostupnou sběrnou síť, informování
spotřebitele, rozsah auditů
na straně zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů.
Jedním z důvodů pro přípravu
nové smlouvy byla také zastaralost původních smluv, které
byly připravovány již v roce 2005
a nebyly už vhodné pro flexibilní
řízení celého systému s ohledem na vývoj v odpadovém hospodářství v ČR. Nová smlouva je
připravena podle nového občanského zákoníku, což si také
vyžádalo určité změny oproti
předchozí smlouvě.
Na konci loňského roku byla
výměna smluv s obcemi dokončena. V současné době mají
všechny obce zapojené do systému EKO-KOM jednotnou smlouvu. Ke konci roku 2015 s námi
spolupracovalo 6076 obcí, tedy
o tři obce více než v roce 2014.
Obce, které smlouvu s EKO-KOM, a.s., nemají, mohou samozřejmě kdykoliv do systému
vstoupit. Nabízíme jim stejné
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podmínky, jaké mají všechny
ostatní obce v celém systému.
S novými smlouvami se
ve způsobu spolupráce s obcemi nic zásadního nezměnilo.
Doufáme tedy, že se celý systém
třídění a recyklace komunálních
a obalových odpadů bude uspokojivě rozvíjet jako v přechozích
letech.

Semináře
pro obce



V roce 2015 jsme pořádali,
nebo se podíleli na pořádání, více než 70 seminářů
a konferencí zaměřených na nakládání s komunálními odpady,
a to nejen tříděnými. Setkali

jsme se s více než dvěma a půl
tisíci zástupci obcí. Naší snahou
je poskytnout samosprávám
obcí dostatek informací tak, aby
byly připraveny se odpovědně
rozhodnout při úpravách a rozvoji obecních systému nakládání
s komunálními odpady. Zaměření loňských seminářů a konferencí bylo zřejmé, oddělený sběr
kovů a dalších recyklovatelných
odpadů, bioodpadů, možnosti čerpání dotací z evropských
fondů a také pohledy do budoucnosti, kde nás relativně brzo
čeká nutnost vyrovnat se se
zákazem skládkování směsného komunálního odpadu. V roce
letošním budeme v pořádání odborných seminářů pro obce pokračovat. K dispozici budou nové
analytické informace o možnostech sběru a dalších způsobech
nakládání s komunálními odpady a ekonomice odpadového
hospodářství, vývoji legislativy,
představíme konkrétní modely
řešení v obcích apod. Těšíme se
na vás na letošních seminářích
a konferencích. O nabídce seminářů budete včas informováni.
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Semináře pro
učitele a akce
pro školy



V roce 2015 jsme uskutečnili téměř třicet seminářů
pro učitele mateřských, základních a středních škol s názvem
„Odpady a obaly“. Semináře
zajímavou formou přinášejí
pedagogům základní informace
o fungování obecních systémů
nakládání s odpady se zaměřením na komunální odpady,
jejich tříděný sběr, využití a další
nakládání s nimi. Získané informace mohou učitelé následně
využít při výuce mladé generace. Seminář má svoji teoretickou a praktickou část v podobě
exkurze na 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 výukových a informačních
materiálů i osvědčení o absolvování programu akreditovaného
ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. V jarních měsících
tohoto roku bude uspořádáno
další kolo seminářů. Pozvánky
na semináře, které se konají
v každém kraji alespoň dvakrát
ročně, jsou rozesílány v dostatečném předstihu na všechny
školy.

Nádoby



Stejně jako v předchozích
letech neustále pokračujeme v rámci krajských projektů v nákupu a bezplatné
výpůjčce nádob – kontejnerů
na tříděný sběr. V loňském roce
jsme zapůjčili obcím více než
5000 kontejnerů, jen pro představu – na území ČR je již k dispozici více než 260 000 kontejnerů na tříděný sběr. V případě,
že máte i vy zájem o výpůjčku
nádob, prosíme, kontaktujte
svého regionálního manažera,
který vám sdělí další podmínky.
Budeme se snažit vyjít vstříc
vašim požadavkům.

Tašky a koše



Již čtvrtým rokem nabízíme
obcím za zvýhodněnou cenu
sady tašek na třídění odpadů
v domácnostech. V roce 2015
jsme jich obcím dodali více než
4
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Venkovní
zábavné akce
na podporu
třídění odpadů



80 000 ks a zájem o ně stále
trvá. Proto i v letošním roce plánujeme pokračovat v této službě
pro obce, protože z průzkumů
veřejného mínění mimo jiné vyplývá, že obyvatelé tašky opravdu používají k třídění odpadů
a oceňují jejich praktické provedení. Tašky se dodávají ve dvou
velikostech, menší dvacetilitrové
a větší čtyřicetilitrové. Jedna
březen 2016 | www.ekokom.cz

sada obsahuje tašky na papír,
sklo a plasty. V případě zájmu,
prosíme, kontaktuje svého regionálního manažera, tašky budeme dodávat zhruba od poloviny
dubna.
Relativní novinkou jsou papírové koše na tříděný odpad. Školám a úřadům nabízíme zdarma lepenkové koše
na tříděný odpad s potiskem,
možností umístění samolepky,
skládacím dnem a madly pro
snazší manipulaci. Rozměry
jednoho koše jsou cca 40 cm
šířka × 81 cm výška × 32 cm
hloubka. Jsou konstruovány
tak, aby se do nich mohl vložit standardní pytel na odpady
a po naplnění se vyměnil. Koše
jsou plně recyklovatelné. V případě zájmu, prosíme, kontaktuje
svého regionálního manažera,
koše budeme dodávat zhruba
od poloviny března. Těšíme se
na vaše objednávky.

Společnost EKO-KOM, a.s.,
v rámci svých komunikačních a vzdělávacích aktivit
popularizuje třídění a využívání
odpadů celou řadou odborných
programů nebo tematickými
venkovními akcemi. Již v minulosti jsme vás informovali například o úspěšném projektu Čistý
festival, díky kterému je každoročně umožněno třídění odpadů
na 20 českých hudebních festivalech.
V loňském roce vyrazila
do ulic 16 měst a obcí nová zábavná show Barevný den. Šlo
o celodenní program určený pro
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veřejnost, který velmi zábavnou
a hravou formou vysvětloval
smysl a důležitost třídění odpadů. O návštěvníky se starali
odborní lektoři i zábavný moderátor, kteří společně informovali
nejen jak správně třídit odpady, kam který odpad patří, ale
hlavně k čemu vytříděné odpady
slouží a v jaké formě se s nimi
po recyklaci opět všichni setkáváme. A pomůcky k tomu měli
opravdu originální. Např. barevné kontejnery představovaly obří
nafouknuté koule v atrakci zvané
Wipe Out, které známe hlavně
z televizních obrazovek. Na speciálním rodeu si mohl každý vyzkoušet, jak se cítí láhev vhozená do kontejneru. A své znalosti
a vědomosti si mohli všichni
prověřit v soutěži Riskuj. Ovšem
všechny otázky se týkaly pouze třídění a recyklace odpadů.
Postaráno bylo i o ty nejmenší…
Děti se mohly vydovádět v nafukovacím popelářském autě.
6

Zkrátka ale nepřišel ani ten, kdo
soutěžit nechtěl – ve speciálně
upraveném přívěsu byla k prohlédnutí výstava s předměty
běžné denní spotřeby, které byly
všechny vyrobeny z recyklovaných druhotných surovin. Třeba
dorazí zábavná show v letošním
roce právě k vám.

Regionální
odpadová
vzdělávací
centra



V rámci svých autorizačních povinností musí EKO-KOM, a.s., zajistit přímé osobní
sdělení o prospěšností třídění
a recyklace odpadů u minimálně
15 % školní populace. Také proto
nabízíme a realizujeme projekty
zaměřené na edukaci a motiva-

ci dětí v oblasti třídění odpadů.
Bezmála již 20 let existuje náš
vzdělávací program Tonda Obal,
který navštěvuje přímo ve třídách žáky základních škol. To
ale není jediný způsob, jak se
žáci mohou učit správně třídit
odpad a dozvídat se o jeho dalším využití.
EKO-KOM, a.s., spolupracuje
také s regionálními vzdělávacími
odpadovými centry, nad kterými
má didaktický dohled a kterým
poskytuje praktické zkušenosti
z oblasti recyklace a zpracování odpadů. Školy mohou využít možnost navštívit výukový
program zaměřený na nakládání
s komunálními odpady v některém z těchto partnerských
zařízení zdarma. Centra jsou
vybavena školicími prostorami,
odborně erudovanými lektory
a disponují i zařízením, ve kterém probíhá exkurze.
Výukové programy jsou
ve všech centrech obdobné –
březen 2016 | www.ekokom.cz
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jsou sestaveny z praktické
ukázky, formou přímé návštěvy
zařízení pro nakládání s odpady v místě školicího střediska a z teoretické části, kde je
ve školicím středisku promítán
krátký film cíleně natočený přímo pro účely vzdělávání. Jedná
se o cestu odpadu přímo z domácnosti přes zpracovatelské
závody až do výrobních závodů,

kde jsou z odpadu vyráběny
nové výrobky. Následuje odborná přednáška o nakládání
s odpady, kterou zajišťuje vyškolený lektor. Přednáška je
zaměřena na podrobný popis
správného nakládání s odpady
a jejich následné využití. Obsahově je připravena tak, aby v ní
bylo zakomponováno správné
nakládání se všemi druhy odpa-

dů, které jsou v domácnostech
produkovány. Vše je koncipováno interaktivně. Ve školicích
místnostech jsou nainstalovány
ukázky surovin získaných zpracováním odpadů, které jsou
předávány k dalšímu využití –
a to k výrobě nových předmětů
a zařízení.
V roce 2015 navštívilo vzdělávací odpadová centra téměř
7500 žáků. I v roce 2016 budou
moci školy zdarma navštívit tato
zařízení, kde se již těší na nové
návštěvníky. Školicí centra jsou
vhodná také pro zástupce obcí
a veřejné správy. Dospělým
účastníkům tak mohou osvětlit řadu procesů v odpadovém
hospodářství, které znají jen
teoreticky.
Exkurze pro školy a další návštěvy zařízení můžete objednat
u těchto organizací:
EKODEPON, s.r.o.
Černošín 36
http://www.sc-cernosin.cz/
Jihosepar, a.s.
Špidrova 128, Vimperk
info@jihosepar.cz
ESKO-T, s.r.o.
Hrotovická 323 , Třebíč
http://www.esko-t.cz/informacni-centrum-informacni-centrum.html
SAKO, a.s.
Jedovnická 2, Brno
http://www.sako.cz/stranka/
cz/6/envicentrum/
n
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Novinky pro obce

Nové sazby
odměn pro obce
od 1. 1. 2016
Před koncem roku obdržely všechny obce
zapojené do systému EKO-KOM informativní
dopis, který obsahoval mimo jiné i důležitá
sdělení týkající se sazebníků odměn za zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů
pro obce s účinností od 1. 1. 2016.
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Změn je několik a reagují
jednak na aktuální vývoj
nákladů na sběr jednotlivých komodit a jednak na celkový stav
odpadového hospodářství v obcích. Změny se týkají základních
sazeb a rovněž bonusových složek odměn. Cílem navrhovaných
změn je zjednodušení výpočtu
odměny a jeho větší srozumitelnost a také zohlednění rozdílů
v nákladech v různých systémech třídění odpadů a velikostních skupinách obcí.

Změna velikostních
skupin obcí

V první řadě došlo ke změně velikostních skupin obcí u skupiny
menších a středně velkých měst
a obcí. Nové rozložení velikostních skupin obcí je následující:
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≤ 1 000 obyvatel
1 001 až 2 000 obyvatel
2 001 až 5 000 obyvatel
5 001 až 15 000 obyvatel
15 001 až 40 000 obyvatel
40 001 až 100 000 obyvatel
≥ 100 001 obyvatel

Změna obalové
složky v KO
Z průběžně prováděných rozborů komunálních odpadů je zřejmý nárůst množství obalových
odpadů v papíru, který souvisí
také s výkupem některých
druhů papíru ve výkupnách.
S rozvojem třídění stále většího
množství a druhů plastových
odpadů dochází k poklesu zastoupení plastových obalových
odpadů. V roce 2015 byla dána
obcím zákonná povinnost krom
jiného za zajištění odděleného
sběru kovových odpadů. Část
kovů je sbírána samostatně
v nádobách nebo pytlech, kde
je odlišný podíl kovových obalů
než u standardních způsobů
sběru ve sběrných dvorech,
případně ve výkupnách. Z tohoto
důvodu je stanoven podíl obalové složky s ohledem na rozdílné
způsoby sběru.

Změna základních
způsobů tříděného
sběru odpadů
Velmi důležitou změnou je
rozčlenění způsobů sběru v odměně za zajištění obsluhy míst
zpětného odběru. Nově jsou
způsoby sběru rozděleny na:
•	nádobový a pytlový sběr
ve veřejné sběrné síti;
•	sběrné dvory, stabilní
sběrná místa zřízená obcí;
•	ostatní způsoby sběru
(výkupny, školní sběry,
mobilní sběry apod.).

podíl obalové složk y podle způsobů sběru

Sklo
Papír Plast směsné

Sklo
čiré

NK

Kov

SKO*

Nádoby a pytle

38 %

74 %

99 %

99 %

100 %

80 % 13,8 %

Sběrné dvory a sběrná místa

38 %

74 %

99 %

99 %

100 %

6%

Ostatní sběry

38 %

74 %

99 %

99 %

100 %

6%

*SKO – pouze podíl energeticky využitelných obalových odpadů
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Snažíme se tak zohlednit
ve větší míře rozdílné náklady
tříděného sběru, které organizuje a hradí provozně obec,
a způsobů sběru, které jsou organizovány a provozovány jinými
subjekty mimo obec a které
mohou být začleněny do systému nakládání s komunálním
odpadem v obci.
Při výpočtu odměny již není
uplatňováno kritérium výtěžnosti tříděného sběru, čímž se
výpočet zjednodušil. Celková
odměna závisí pouze na množství vytříděných odpadů v rámci
velikostních skupin obcí a případně na splnění specifických
kritérií pro získání bonusu, která
se k odměně vztahují.
Aktuální sazby odměn a jejich
složek platné od 1. 1. 2016 uvádíme v následujícím přehledu.
Všechny aktuální sazebníky jsou
k dispozici na www.ekokom.cz,
ve složce Obce.
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Odměna za obsluhu míst zpětného odběru
Základní odměna, platnost od: 1. 1. 2016
Veřejná sběrná síť (nádobov ý sběr 1) , py tlov ý sběr 2) organizovaný v r ámci systému obce)

Odměna za obsluhu míst zpětného odběru (Kč/t vytříděných obalových komunálních odpadů)
Papír

Plasty

Velikost sídla

≤ 1 000 obyvatel

Sklo

Nápojový karton

Kov

směsné

čiré

samostatný
sběr

sbíraný
ve směsi
s jinou
komoditou

samostatný
sběr

sbíraný
ve směsi
s jinou
komoditou

3 490

6 460

920

920

5 170

4 140

4 520

3 620

1 001 až 2 000 obyvatel

2 450

5 190

860

860

4 150

3 320

3 630

2 900

2 001 až 5 000 obyvatel

2 360

4 810

820

820

3 850

3 080

3 370

2 700

5 001 až 15 000 obyvatel

2 640

5 280

940

940

4 220

3 380

3 700

2 960

15 001 až 40 000 obyvatel

3 210

5 470

970

970

4 380

3 500

3 830

3 060

40 001 až 100 000 obyvatel

3 490

5 940

980

980

4 750

3 800

4 160

3 330

2 920

5 560

990

990

4 450

3 560

3 890

3 110

≥ 100 001 obyvatel

1)
Nádobový sběr – obecní sběr využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky od občanů (příp. původců zapojených do systému obce)
prostřednictvím k tomu určených sběrných nádob a kontejnerů různých objemů a technického provedení, které jsou umístěny na veřejně dostupných
místech bez časového omezení. Do nádobového sběru nejsou zahrnuty nádoby umístěné ve sběrných dvorech nebo sběrných místech.
2)
Pytlový sběr – obecní sběr využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky od občanů (příp. původců zapojených do systému obce)
prostřednictvím k tomu určených pytlů různého objemu, které občané odkládají pro potřeby svozu na místa určená obcí. Do pytlového sběru nejsou
zahrnuty pytle umístěné ve sběrných dvorech nebo na sběrných místech.

Sběrné dvory 1) , sběrná místa1) zřízená obcí

Odměna za obsluhu míst zpětného odběru (Kč/t vytříděných obalových komunálních odpadů)
Papír

Plasty

Velikost sídla

≤ 1 000 obyvatel

Sklo

Nápojový karton

Kov

směsné

čiré

samostatný
sběr

sbíraný
ve směsi
s jinou
komoditou

samostatný
sběr

sbíraný
ve směsi
s jinou
komoditou

600

450

450

450

600

540

1 920

1 720

1 001 až 2 000 obyvatel

530

400

400

400

530

480

1 680

1 500

2 001 až 5 000 obyvatel

460

350

350

350

460

420

1 440

1 280

5 001 až 15 000 obyvatel

390

300

300

300

390

360

1 200

1 060

15 001 až 40 000 obyvatel

320

250

250

250

320

300

960

840

40 001 až 100 000 obyvatel

250

200

200

200

250

240

720

620

200

150

150

150

200

180

480

430

≥ 100 001 obyvatel

Sběrný dvůr, sběrné místo – obecní sběr vybraných využitelných složek komunálního odpadu (včetně obalové složky) od občanů (příp. původců
zapojených do systému obce) do sběrných dvorů (zařízení dle §14 zákona o odpadech) nebo na stabilní sběrná místa určená obcí v obecně závazné
vyhlášce. Za sběr prostřednictvím sběrných dvorů a sběrných míst je považován i sběr do shromažďovacích prostředků (nádoby, kontejnery, boxy),
které jsou umístěny v těchto zařízeních.

1)
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Ostatní způsoby sběru (v ýkupny 1) , mobilní sběry 2) , a další způsoby sběru 3)
organizované v r ámci systému obce

Odměna za obsluhu míst zpětného odběru (Kč/t vytříděných obalových komunálních odpadů)
Papír

Plasty

Velikost sídla

Všechna sídla
bez rozlišení velikosti

120

80

Sklo

Nápojový karton

Kov

směsné

čiré

samostatný
sběr

sbíraný
ve směsi
s jinou
komoditou

samostatný
sběr

sbíraný
ve směsi
s jinou
komoditou

80

80

80

70

160

70

Výkupna – sběr, resp. výkup některých využitelných složek komunálního odpadu od občanů v privátních výkupnách odpadů. Zařízení je obvykle provozováno právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, výkup využitelných složek komunálního odpadu může být poskytnut za úplatu.
Výkupna může být po dohodě s provozovatelem začleněna vyhláškou do systému sběru odpadů stanoveného obcí. Pro účely čtvrtletního výkazu
v systému EKO-KOM zůstává vždy výkupnou, tj. není sběrným místem určeným obcí v obecně závazné vyhlášce.
2)
Mobilní sběry – obcí organizovaný oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů prostřednictvím mobilního zařízení určeného k nakládání s odpady. Je nutné rozlišit mobilní sběr v rámci obce od občanů a mobilní sběr za účelem výkupu některých využitelných složek komunálního
odpadu. Za mobilní sběr není považován standardní svoz pytlů z pytlových sběrů.
3)
Další způsoby sběru např. školní sběry – za školní sběr je považován sběr využitelných složek komunálního odpadu od občanů organizovaný
školou nebo jiným školským zařízením prostřednictvím shromažďovacího prostředku (kontejneru) umístěného dočasně v areálu školy. Obec může
začlenit školní sběr do systému nakládání s odpady.
1)

V návaznosti na podrobnější
rozdělení jednotlivých způsobů
sběru došlo i k úpravě sazebníku odměny za zajištění využití
odpadů z obalů, tj. za předání
tříděných odpadů do zařízení,
kde z něj vznikne druhotná surovina nebo bude odpad přímo
zrecyklován a využit.

žek odměny, přičemž všechny
změny bonusových složek jsou
platné od 1. 1. 2016.
Ruší se bonusy za sběr kovových odpadů na sběrných dvorech a za zasílání čtvrtletního
výkazu formou hromadného
výkazu.
Dochází k úpravě bonusu
za zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě, k úpravě bonusu
za efektivitu sběrné sítě a nově
se zavádí bonus za omezování
produkce odpadů z domácností
a maximalizaci jejich využití.

Změny bonusů
v odměně obcí

K zásadním změnám dochází
u koeficientů bonusových slo-

Nový koeficient
zajištění minimální
dostupnosti sběrné
sítě

Pro rok 2016 došlo i k úpravě
podmínek staronového bonusu
minimální hustoty sběrné sítě
(nově bonus zajištění minimální
dostupnosti sběrné sítě) a bonus byl rovněž navýšen ze 4 Kč
na 6 Kč na obyvatele za rok.
V bonusu jsme se snažili zohlednit také obce, které používají pro

Odměna za využití odpadů z obalů

Odměna za tunu obalových odpadů (Kč/t) předaných k využití
Papír

Plasty

Sklo
směsné

Sklo
čiré

Nápojový
karton

Kov

Veřejná sběrná síť

150

650

90

90

150

20

Sběrné dvory, sběrná místa

100

300

90

90

150

20

Ostatní způsoby sběru

20

20

20

20

20

20

Způsob sběru

březen 2016 | www.ekokom.cz
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tříděný sběr odpadů jako většinový systém pytlový sběr v domácnostech.
Nárok na bonus je možné
získat splněním podmínek pro
nádobový sběr nebo pytlový
sběr. Při případném splnění
obou podmínek současně se
bonusy nesčítají a je uplatněn
pouze jeden bonus ve výši
6 Kč/obyvatel/rok (poměrně
pro období).

Podmínky pro
nádobový sběr

Nárok na bonus se stanoví jako
podíl celkového počtu obyvatel
(dle čl. X. odst. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů) a celkového
počtu průměrných sběrných
míst v jednotlivých velikostních
skupinách obcí.
Počet průměrných veřejných
sběrných míst je definován jako
součet všech kusů sběrných
nádob na papír, plast a sklo instalovaných v obci na veřejném
prostranství v rámci systému
nakládání s komunálními odpady definovaného obcí, dělený
třemi. V případě, že je sklo sbíráno dle barev (čiré, směsné),
pak platí, že sada kontejnerů
v jedné konkrétní lokalitě zahrnující různé sbírané barvy skla
se počítá jako jeden kontejner
na sklo. V případě, že počet
obyvatel připadající na průměrné sběrné místo je nižší než
limitní hodnota pro velikost
sídla nebo je jí roven, má obec
nárok na bonus.
12

Hodnot y počtu oby vatel připadajících na sběrné místo
potřebné k dosažení bonusu odměny za zajištění minimální
dostupnosti sběrné sítě

Nádobový sběr
Velikost sídla

Počet obyvatel/instalované sběrné místo

≤ 1 000 obyvatel

≤ 105

1 001 až 2 000 obyvatel

≤ 137

2 001 až 5 000 obyvatel

≤ 153

5 001 až 15 000 obyvatel

≤ 160

15 001 až 40 000 obyvatel

≤ 181

40 001 až 100 000 obyvatel

≤ 210

≥ 100 001 obyvatel

≤ 263

Pytlový sběr
Podíl sběru papíru, plastů, v pytlovém sběru
Všechny obce

> 80 % hm.

Nov ý koeficient efektivit y sběrné sítě

Komodita

Měrná hmotnost odpadu sbíraného
prostřednictvím veřejné sběrné sítě v (kg/m3)

Koeficient

min.

max.

Papír

25

70

0,05

Plast

16

35

0,05

Sklo

100

260

0,05

Podmínky
pro pytlový sběr

Nárok na bonus obci vzniká
v případě, pokud je pytlový sběr
dominantním způsobem sběru odpadů ve veřejné sběrné
síti, tj. že min. 80 % z celkového
množství odpadů papíru a plastů
sebraných ve veřejné sběrné síti
pochází z pytlového sběru. Pokud
je pytlový sběr v obci takto účinný, má obec také nárok na bonus
ve výši 6 Kč na obyvatele rok.

Princip výpočtu
bonusu

Na základě údajů poskytnutých
obcí ve čtvrtletním výkazu je
vypočtena průměrná měrná
hmotnost odpadu (za dané období) v nádobách, kontejnerech
či pytlích používaných ve veřejné
sběrné síti pro sběr jednotlivých komodit (papír, plast, sklo).
V případě, že vypočtené hodnoty
pro každou komoditu odpovídají
rozpětí stanovených parametrů
březen 2016 | www.ekokom.cz
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měrné hmotnosti, je základní
odměna za obsluhu míst zpětného odběru v režimu veřejné
sběrné sítě pro danou komoditu
vynásobena koeficientem bonusu stanoveného pro danou
komoditu.
Nově lze tento bonus uplatnit i v případě vícekomoditních
sběrů (směsi papír – nápojový
karton, plast – nápojový karton,
plast – kov), a to pouze v případě, že množství doplňkově
sbíraných komodit nepřesáhne
20 % hmotnosti hlavní komodity.
Výše bonusu je zvýšena
z hodnoty 0,03 na 0,05.

Nový koeficient
omezování produkce
odpadů z domácností
a maximalizace
jejich využití
Cílem bonusu je podpořit snižování produkce domovního
odpadu od občanů a zvyšovat
využití těchto odpadů, aby se
snížilo množství odpadů ukládané na skládky. Chceme tak
ohodnotit obce, které již tak
účinné systémy sběru mají zavedené. Sazba bonusu je stanovena na 6 Kč/obyvatel/rok.
Obec má nárok na získání bonusu při dosažení následujících
podmínek:
•	celková produkce odpadu
z domácností bude max.
≤ 350 kg/obyvatel/rok
(poměrně pro období)
a současně
březen 2016 | www.ekokom.cz

Prosíme, nezapomeňte na dotazníky
Před koncem roku byl již tradičně rozeslán také formulář
dotazníku „O nakládání s komunálním odpadem na území
obce se zaměřením na tříděný sběr za rok 2015“ včetně
metodiky jeho vyplnění. Termín pro zaslání dotazníků byl
nejpozději do 28. 2. 2016, jak
je uvedeno ve smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů. Za vyplnění
a zaslání dotazníků vám děkujeme.
Pokud někteří z vás na dotazník zapomněli, prosíme
o jeho dodatečné vyplnění
a zaslání. Dotazník lze vyplnit elektronicky, tuto možnost jednoznačně doporučujeme (úspora papíru, jednodušší zpracování dat). Při
vyplňování elektronického dotazníku můžete využít funkce tohoto
dokumentu, jako jsou předvyplněná pole, vybírací tlačítka, kontrola správnosti vyplnění apod. Vyplněný dotazník lze odeslat přímo
tlačítkem z elektronického formuláře dotazníku. Po jeho odeslání
vám přijde e-mailem potvrzení o přijetí dotazníku. V případě, že vám
nebyla elektronická verze doručena e-mailem, je možné ji stáhnout
na www.ekokom.cz.
Dotazník lze vyplnit také písemně a zaslat poštou na adresu naší
společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK). V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte svého regionálního manažera. Veškeré kontakty na regionální manažery naleznete
na www.ekokom.cz ve složce Obce.
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.
Agregované výstupy z dotazníků mohou využívat také obce, sdružení
obcí, mikroregiony, kraje pro hodnocení vývoje a porovnání svého
odpadového hospodářství. Uživatelem je také MŽP, případně MF,
SMO ČR a další.
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Správně vyplněný čtvrtletní výkaz
Součástí čtvrtletního výkazu obcí v systému EKO-KOM je také uvedení úpravce a názvu provozovny, kde byl vytříděný odpad z obce dále
zpracován a upraven do podoby druhotné suroviny nebo přímo zrecyklován do nového výrobku. Úpravcem je většinou dotřiďovací linka,
kam je váš vytříděný odpad z obce odvážen. Standardní dotřiďovací
linky se zabývají většinou úpravou plastových a papírových odpadů,
nápojových kartonů. Úpravcem ve smyslu smlouvy s EKO-KOM, a.s.,
není shromaždiště nebo překládací stanice, kde sice může dojít
k předúpravě odpadů, ale výstupem není druhotná surovina, která se
v papírnách, recyklačních závodech na plasty nebo dalších zařízeních
na recyklaci odpadů zpracovává. V případě skla se úpravou v rámci
ČR zabývá pouze šest zařízení, na kterých končí drtivá většina vytříděného skla z obcí. Právě tato zařízení by měla být uvedena většinou
ve vašich výkazech. Tzv. střepiště, kde odpadové firmy dočasně vytříděné sklo shromažďují, není úpravou skla ve smyslu smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů v systému EKO-KOM.
U všech úpravců je potřeba uvést přesný název zařízení a jeho
provozovny, kde váš odpad skončil.
Pokud váš odpad končí přímo u recyklátora nebo ve sklárně, je
potřeba jej do výkazu zaznamenat na pozici úpravce, a to včetně
konkrétní provozovny.
Údaje o úpravcích a jejich provozovnách jsou povinnou informací
dle smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
Tyto údaje byly požadovány po obcích i v předchozích smlouvách
(od r. 2005), takže se nejedná o nic nového.
Všechny údaje ve výkazech jsou předmětem auditu, který je
EKO-KOM, a.s., povinna dle autorizace provádět i v obcích zapojených
do systému. Nesprávně nebo neúplně vyplněný výkaz může být důvodem k porušení smluvních podmínek.

Změny kontaktních údajů
Dovolujeme si vás požádat, abyste v případě jakýchkoliv změn v kontaktních údajích o obci (změna sídla obce, výměna starosty, kontaktních
údajů, čísla účtu apod.) nezapomněli tyto změny sdělit i nám. Nejlépe
e-mailem nebo písemně. V případě změny bankovního účtu obce je potřeba, abyste nám tuto změnu sdělili buď písemně, nebo elektronicky do
datové schránky naší společnosti. Usnadníte tím komunikaci s vaší obcí.
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•	podíl vytříděných
recyklovatelných odpadů
(včetně obalové složky)
bude dosahovat min. 20 %
z celkové produkce
odpadů z domácností.
Celkovou produkcí odpadů
z domácností se pro potřeby
výpočtu bonusu míní součet
množství produkovaného směsného komunálního odpadu (dále
jen „SKO“ 20 03 01 dle Katalogu
odpadů) a množství vytříděných
recyklovatelných odpadů.
Množstvím vytříděných recyklovatelných odpadů (včetně
obalové složky) se míní množství odpadů (papír, plast, sklo,
kovy, nápojové kartony) vytříděných v rámci obecního systému
sběru odpadů ve veřejné sběrné
síti a ve sběrných dvorech/sběrných místech zřízených obcí.
Změn v odměnách pro obce
je poměrně hodně, přesto sledují jeden cíl – zvýšení efektivity
fungování obecních systémů
sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů.
Zároveň jsme se pokusili celý
systém odměn zjednodušit
a zpřesnit tak, aby více odpovídal
rozdílům v nákladech a organizaci sběru ve velikostních skupinách obcí. Nové odměny by měly
více podpořit nové trendy sběru
využitelných odpadů v obcích.
Systém odměn budeme vyhodnocovat a průběžně upravovat,
aby byl plně funkční. Prosíme
vás tedy o shovívavost a předem
děkujeme za podnětné připomínky, které můžete směřovat
regionálním manažerům. 
n
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Operační
program životní
prostředí spuštěn
i pro odpady
První výzvou pro oblast odpadového
hospodářství (celkově již v rámci programu
5. výzvou) byl v polovině loňského roku spuštěn
Operační program Životní prostředí 2014–2020.
Program navazuje na Operační program
Životní prostředí 2007–2013.

březen 2016 | www.ekokom.cz



Oblasti odpadového hospodářství se věnuje celá
prioritní osa 3 Programu (z celkových pěti podporovaných
aktivit – prioritních os) a kromě
samotné problematiky odpadů a odpadového hospodářství
řeší rovněž rekultivaci starých
skládek odpadů včetně starých
ekologických zátěží.
Prioritní osa 3. (PO 3) je
dělena na celkem čtyři specifické cíle, které jsou dále děleny
na jednotlivé aktivity. Specifické
cíle jsou následující:
•	specifický cíl 3.1 – Prevence
vzniku odpadů;
• specifický cíl 3.2 – Zvýšit
podíl materiálového
a energetického využití
odpadů;
• specifický cíl 3.3 – Rekultivovat staré skládky;
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• s
 pecifický cíl 3.4 – Dokončit
inventarizaci a odstranit
ekologické zátěže.
Pro samosprávy města a obcí
je nejdůležitější specifický cíl
3.2., který je co do objemu alokovaných finančních prostředků
Programu celé prioritní osy 3
největší a je v něm připraveno
6,77 miliard Kč (celkem 53,7 %
všech prostředků prioritní osy 3).
V rámci tohoto specifického
cíle jsou celkem čtyři podporované aktivity a ve všech mohou
být oprávněnými žadateli samosprávy měst a obcí či jimi zřízené či vlastněné subjekty. Z těchto čtyř aktivit jsou pro obce
nejdůležitější první dvě aktivity.
Aktivita 3.2.1 je zaměřena
na podporu výstavby či modernizaci zařízení pro sběr, třídění
a úpravu odpadů a zahrnuje
projekty systémů pro sběr, svoz
a separaci odpadů a bioodpadů
– nadzemní a podzemní kontejnery a nádoby včetně související
infrastruktury, překládací stanice odpadů, sběrné dvory odpadů, sklady komunálních odpadů
nebo zařízení na úpravu odpadů.
Aktivita 3.2.2 je zaměřena
na podporu výstavby a modernizace zařízení pro materiálové
využití odpadů. V této aktivitě
je možné podpořit především
projekty kompostáren a jakékoli
další zpracování odpadů, jejichž
výstupem je následně výrobek.
Ostatní dvě aktivity jsou
zaměřeny na podporu výstavby
či modernizace bioplynových
stanic na odpady a zařízení pro
energetické spalování odpadů
16

sběrných dvorů odpadů (výstavba nových a dovybavení stávajících sběrných dvorů) a projekty
rekultivace starých skládek.
Ostatní typy projektů jsou v režimu veřejné podpory a maximální výše veřejné podpory z OPŽP
je pro obce 25 % (např. projekty
kompostáren), u projektů financovaných v rámci finančních nástrojů se jedná o předpokládanou maximální výši dotace 15 %
v kombinaci se zvýhodněným
úvěrem. Bližší podmínky tohoto
způsobu financování doposud
nejsou známy.
O dotaci je možné žádat pou(Aktivity 3.2.3) a výstavbu či
ze v rámci vyhlášených výzev
modernizaci zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady k podávání žádostí o dotaci
http://www.opzp.cz/vyzvy/.
včetně zdravotnických odpadů.
Aktuální harmonogram výzev
Podpora v rámci PO 3 bude
poskytována z prostředků Fondu a střednědobý harmonogram
soudržnosti s maximální hranicí jsou zveřejněny na stránkách
http://www.opzp.cz/obecnedo 85 % celkových způsobilých
pokyny/dokumenty.
veřejných výdajů (v předchozí
Základním dokumentem
OPŽP byla výše až 90 % celkoOPŽP jsou Pokyny pro žadatevých způsobilých nákladů).
le a příjemce podpory, které
K dispozici jsou tři způsoby
jsou k dispozici na stránkách
financování dle typu projektu
http://www.opzp.cz/dokua žadatele. Projekty finanmenty/download/33-4cované mimo rámec veřejné
przap_2014_2020_v4.pdf.
podpory, projekty spadající pod
pravidla veřejné podpory a projekty financované pomocí tzv.
První vyhlášené
finančních nástrojů. Maximální
výzvy OPŽP
výši finanční podpory (až 85 %)
mohou získat pouze ty projekty, První výzvou pro prioritní osu
které spadají mimo rámec veodpadového hospodářství byla
řejné podpory. Jsou to projekty
v rámci celého programu 5.
separace odpadů bez pořízení
výzva, která byla zaměřena
svozové techniky (např. pořízení na specifický cíl 3.2., konkrétně
kompostérů, kontejnerů a nádob na podporu projektů výstavby
včetně podzemních kontejnerů
a modernizace zařízení pro sběr,
na separaci odpadů, projekty
třídění a úpravu odpadů (systébřezen 2016 | www.ekokom.cz
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my pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory
a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní
kontejnery včetně související
infrastruktury) a dále na podporu projektů výstavby a modernizace zařízení pro materiálové
využití odpadů. Tato výzva byla
primárně určena pro samosprávy obcí jako oprávněné žadatele
včetně jimi vlastněných subjektů
či sdružení nebo svazků obcí.
Výzva byla vyhlášena 14. srpna
2015 a příjem žádostí žadatelů
byl ukončen 13. listopadu 2015.
Celková alokace finančních prostředků tohoto specifického cíle
OPŽP v rámci této výzvy byla

březen 2016 | www.ekokom.cz

1,5 mld. Kč. Dle údajů Státního
fondu životního prostředí jako
implementačního orgánu OPŽP
bylo podáno celkem 465 žádostí
v hodnotě 2,06 miliardy Kč.
Na začátku ledna bylo ukončeno podávání projektů v rámci
23. výzvy, která byla rovněž zaměřena na specifický cíl 3.2, a to
konkrétně na projekty výstavby
či modernizace bioplynových
stanic pro zpracování bioodpadů,
které budou nakládat na vstupu
minimálně z 25 % s takovými
druhy odpadů, které již není
možné materiálově využívat
nebo nejsou k materiálovému
využití vhodné. Jedná se především o vedlejší produkty živočiš-

ného původu a odpad z kuchyní
a stravoven. Podávání žádostí
do této výzvy bylo od 15. října
2015, výzva byla ukončena
5. ledna 2016. Celková alokace
finančních prostředků tohoto
specifického cíle OPŽP v rámci
této výzvy je 300 milionů Kč.
Paralelně s touto výzvou
(tedy s obdobnými termíny
pro podání žádostí) proběhla
24. výzva, která byla zaměřena
na specifický cíl 3.3 Rekultivace
starých skládek. Jak z názvu
vyplývá, je určena na rekultivace starých skládek, které
jsou technicky nedostatečně
zabezpečeny. Celková alokace
finančních prostředků tohoto
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specifického cíle OPŽP v rámci
této výzvy je 359 milionů Kč.
Do 15. ledna 2016 pak bylo
možno podat žádost v rámci
6. výzvy (vyhlášené 14. srpna
2015) určené v rámci specifického cíle 3.4 Dokončení inventarizací a odstranění ekologických
zátěží na inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace
priorit kontaminovaných míst
podle závažnosti. Celková alokace finančních prostředků tohoto
specifického cíle OPŽP v rámci
této výzvy je 359 milionů Kč.
V rámci všech těchto vyhlášených výzev byly či jsou oprávněnými žadateli obce či jimi
vlastněné subjekty, stejně jako
svazky či sdružení obcí.
Dle harmonogramu výzev
OPŽP (viz. http://www.opzp.cz/
vyzvy/) prozatím nejsou naplánovány v prioritní ose 3. týkající
se odpadového hospodářství
žádné jiné výzvy, kde by oprávněnými žadateli byly obce.
18

Podpora a pomoc
společnosti
EKO-KOM obcím
v rámci přípravy
žádostí do OPŽP
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., v rámci
rozšíření podpory a pomoci
samosprávám měst a obcí v oblasti odpadového hospodářství
nabízí obcím či městům jako
potenciálním žadatelům o finanční podporu z Operačního
programu životní prostředí svoji
odbornou pomoc při přípravě
projektů, které by se následně
mohly ucházet o finanční podporu z tohoto programu, a to
u těch typů projektů, které se
týkají nakládání s využitelnými
složkami odpadů a obalů (tedy
papíru, skla, plastů, nápojových
kartonů či popř. kovů).
Konkrétní nabídkou jsou bezplatné konzultace samotného

záměru projektu, tedy odborná
konzultační činnost:
•	konzultace záměrů projektů
ucházejících se o finanční
prostředky z Operačního programu životní prostředí;
•	konzultace při přípravě vlastní žádosti o finanční prostředky z Operačního programu
životní prostředí na projekty
zejména týkající se systému
sběru a svozu využitelných
složek odpadů obalů;
•	konzultace při vlastní realizaci žádosti o finanční prostředky z Operačního programu
životní prostředí na projekty
zejména týkající se systému
sběru a svozu využitelných
složek odpadů obalů.
Kromě toho AOS EKO-KOM
nabízí obcím i zpracování základních odborných podkladů
pro přípravu žádostí do Operačního programu životní prostředí,
jako jsou analýzy potenciálu
produkce odpadů, a to pro projekty sběrné sítě na vytříděné
složky komunálních a obalových
odpadů – nádoby, podzemní kontejnery či sběrné dvory
odpadů.
V případě zájmu obce o tuto
nabízenou činnost se prosím
obraťte na svého příslušného
regionálního manažera, který
zprostředkuje komunikaci s odbornými konzultanty společnosti
EKO-KOM, a.s.
Zdroje pro článek byly čerpány
z oficiálních stránek Operačního programu životní prostředí
(www.opzp.cz)
n
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Komunální politik
Noví
regionální
manažeři
Regionální manažerka
pro Kraj Vysočina

Jana Úšelová
P. O. Box 46
604 46 Brno
uselova@ekokom.cz
+420 602 432 983

Regionální manažer
pro Pardubický kraj

Ing. Stanislav Dokoupil
Bartolomějská 90
530 02 Pardubice
dokoupil@ekokom.cz
+420 721 562 554



V Hlavním sále Valdštejnského paláce, sídla Senátu
Parlamentu ČR, se 12. listopadu
2015, za účasti ministrů a členů
obou komor parlamentu udělovaly ceny v soutěži Komunální
politik roku. Soutěž vyhlásila
redakce časopisu Moderní obec
a její vydavatel, vydavatelství
Profipress, s. r. o., loni v květnu.
Soutěžilo se v osmi kategoriích. Společnost EKO-KOM,
a.s., byla partnerem kategorie
Odpadové hospodářství. Cenu
v této kategorii získal starosta
města Bílovec na Novojičínsku
Mgr. Pavel Mrva. Díky intenzivní osvětě a aktivnímu přístupu
k řešení jednotlivých složek
komunálních odpadů se podařilo
radnici vytvořit efektivní systém
třídění odpadů od občanů. Sys-

tém v Bílovci je nyní ekonomicky
únosný, nezatěžuje nadbytečně
občana, je dlouhodobě udržitelný
a materiálově velmi dobře a vysoko stabilizovaný co do kvantity
a kvality vytříděných odpadů.
Odborná hodnotitelská komise vybírala ze sedmi desítek
přihlášených projektů z měst
a obcí celé České republiky.
Z nejúspěšnějších projektů
v jednotlivých kategoriích hodnotitelská komise vybrala celkového vítěze, komunálního politika roku 2015. Tím se stal Petr
Halada, starosta obce Kamýk
nad Vltavou na Příbramsku, který zároveň obdržel titul Komunální politik roku 2015. V soutěži
se prosadil se svým projektem
WOSA – výchovou a vzděláváním k občanské společnosti. n

u Foto z předávání:
zleva Zbyněk Kozel (EKO-KOM),
Pavel Mrva (starosta města
Bílovec), Petr Gawlas (senátor)
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Průzkum
veřejného mínění


Společnost EKO-KOM, a.s.,
je povinna pravidelně informovat spotřebitele o správném
třídění odpadů a jejich dalším
využití. Tuto povinnost zajišťuje
prostřednictvím různých informačních kampaní, ať již v televizi, tisku, na internetu, nebo
prostřednictvím regionálních
komunikačních aktivit a vzdělávacích programů. Pro ověření
účinnosti jednotlivých metod
komunikace a postojů obyvatel
k otázce nakládání s odpady si
nechává pravidelně zpracová-

20

vat průzkumy veřejného mínění a jejich výsledky následně
zapracovává do nových komunikačních aktivit. Na konci loňského roku probíhaly takové průzkumy, resp. dotazníková šetření
mezi oslovenými respondenty,
dokonce dva. Jeden průzkum byl
totiž zaměřený na zjištění postojů veřejnosti k otázkám nakládání s odpady a ten druhý na hodnocení odpadového hospodářství
zástupci veřejné správy.
Část z vás byla součástí tohoto průzkumu, protože s žádostí

o rozhovor a samotné dotazníkové šetření bylo osloveno více
než 1000 zástupců obcí a měst.
K výběru respondentů byl využit
stratifikovaný náhodný výběr
vycházející z Lexikonu obcí ČR
připravovaného Českým statistickým úřadem ČR. Do zkoumaného souboru byly zahrnuty
jen obce a města, které jsou
zapojeny do systému zpětného
odběru, jenž je provozován společností EKO-KOM, a.s. V každé organizaci byl dotazován
pouze jeden pracovník, který je
zodpovědný za odpadové hospodářství. Velmi vám děkujeme
za ochotnou spolupráci na samotném dotazníkovém šetření
a se zajímavými postřehy z obou
průzkumů vás na stránkách
některého z příštích zpravodajů
rádi seznámíme. 
n
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Bazar
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.

Společnost EKO-KOM,
a.s., nabízí bezplatně
obcím, školám a úřadům
lepenkové boxy na třídění odpadů a za zvýhodněnou cenu sady tašek
na třídění odpadů v domácnostech. V případě
zájmu, prosíme, kontaktuje svého příslušného
regionálního manažera.

Společnost EKO-KOM, a. s., nabízí bezplatně obcím
informační samolepky na kontejnery na tříděný
odpad. V případě zájmu, prosíme, kontaktujte svého
příslušného regionálního manažera.
Elektronický zpravodaj pro obce systému EKO-KOM
EKO-KOM, a. s. Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 n redakce@ekokom.cz, 729 848 111 n www.ekokom.cz
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