
V letošním roce slaví Česká republika 
25 let systematického rozvoje třídění 
a recyklace odpadů z obalů. Zásluhu 
na tom mají především průmysl, obce 
a města a občané ČR, kteří třídí své 
odpady. Jak to celé začalo?

Obyvatelé ČR mají pro třídění odpadu 
velmi dobré podmínky. Aktuálně je 
v celé České republice rozmístěno již 
přes 678 000 sběrných nádob na tříděný 
odpad, a to včetně menších nádob do 
240 litrů, které jsou umisťovány přímo do 
zástaveb rodinných domů. Díky tomu má 
jednoduchý přístup k třídění 99 % obyvatel 
ČR. Aktivně své odpady třídí ¾ obyvatel 
ČR a každý v průměru vytřídí více než 
71 kilogramů odpadů za rok.

Důležitým letopočtem je rok 1994. Tehdy přijala 
EU Směrnici o obalech a obalových odpadech 
a v reakci na to vzniká v ČR České průmyslové 
sdružení pro obaly a životní prostředí (CICPEN). 
V roce 1996 rozhodl CICPEN o vytvoření 
systému sdruženého plnění povinností 
zpětného odběru a využití obalů po vzoru zemí 
v EU a vstupuje v jednání s MŽP.

Vzniká společnost  
EKO-KOM jako 
neziskový nástroj 
umožňující výrobcům 
splnit povinnosti 
zákona o obalech. 
10 zakládajících firem.

EKO-KOM získává autorizaci 
MŽP pro tříděný sběr, 
zajišťuje obsluhu 75 % území 
ČR a spolupracuje  
s 581 firmami.

Probíhají první pilotní projekty, které mají 
za cíl vydefinovat finální podobu českého 
systému separovaného sběru obalových 
odpadů. Inspirací jsou především 
Německo a Rakousko, nakonec je český 
model kombinací systémů z Francie, 
Německa a Rakouska.

Odpady třídí cca 1,5 % obyvatel ČR.

Systém EKO-KOM 
dosáhl celkových 
3 milionů tun 
vytříděného 
obalového odpadu.

EKO-KOM získává novou 
autorizaci MŽP k zajištění 
zpětného odběru  
a využití obalů.

6 milionů tun obalových 
odpadů předaných 
k využití a recyklaci.

Odpady pravidelně 
třídí 72 % obyvatel ČR.

Každý obyvatel 
vytřídí v průměru již 
přes 65 kg papíru, 
skla, plastů, kovů 
a nápojových kartonů.

3. září 2020 MŽP 
prodlužuje AOS 
EKO-KOM autorizaci 
do 31. prosince 2024.

EU stanovuje nové 
recyklační cíle. Od roku 
2021 se posunul měřící bod 
recyklace až na úroveň 
výstupu z dotřiďovacích 
linek, mění se také definice 
pojmu recyklace.

 22,5 kg papír

 16,8 kg plast

 15,2 kg sklo

 0,4 kg nápojové 
 kartony

 16,8 kg kovy
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Kolik odpadů vytřídí 
každý obyvatel České 
republiky za rok?

71,8 kg 
odpadů za rok



Za 25 let existence systému třídění a recyklace 
obalových odpadů se v ČR podařilo předat 
k využití celkově přes 13 milionů tun obalů.

tolik obalového odpadu bylo v ČR od roku  
1997 předáno k recyklaci a jinému využití  
(to je zhruba polovina objemu Orlické přehrady)

vyrobených obalů se každý rok předá 
díky systému EKO-KOM k dotřídění 
a dalšímu využití

je průměrná docházková vzdálenost 
k nejbližším barevným kontejnerům

obyvatel ČR pravidelně třídí odpad

13 104 505 tun

73 %

77 %

89 m678 446 kusů

21 292 firem

6 169 obcí

barevných sběrných nádob na tříděný 
odpad je v ČR k dispozici

je zapojeno do systému EKO-KOM 
a finančně se tak podílí na sběru, 
recyklaci a využití obalových odpadů

umožňuje svým občanům třídit odpady 
a pravidelně za to získává finanční odměnu 
od systému EKO-KOM za množství 
vytříděných obalových odpadů

je rozloha zachráněné přírody v ČR 
díky třídění a recyklaci odpadů

463 km2


