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EDITORIAL

Vážení klienti,

vítám Vás opět po pár měsících 
u dalšího čísla EKO-KOMunikace. 
S ohledem na letní sezónu jsme 
se snažili namixovat následující 
stránky tak, aby si každý našel 
to, co ho zajímá. Ještě jednou si 
v přehledné infografice připomene-
me 25 let systematického rozvoje 
třídění odpadů v ČR, jehož jste i 
Vy důležitou součástí. Dále Vás 
redakce krátce seznámí s výsledky 
třídění a recyklace odpadů za rok 
2021. A v souvislosti s výsledky 
připomeneme ty nejzásadnější 
změny, které se promítnou do 
výsledků třídění a recyklace obalů 
již v letošním roce. Připravili jsme 
pro Vás také přehled zpracovatelů 
a třídiček v ČR, který je nově k dis-
pozici i na našem webu. Předsta-
víme Vám novou plošnou komuni-
kační kampaň a krátce Vám dáme 
nahlédnout do zákulisí natáčení 
reklamního spotu, které proběhlo 
na nezvyklém místě. Seznámíme 
Vás s novými povinnostmi, které 
souvisejí s litteringem, resp. s jeho 
prevencí. A v sekci Rady a tipy 
jsou zajímavé informace o ruční 
oddělitelnosti a barevnosti plastů.  

Děkuji za Váš čas, přeji příjemné 
čtení a klidné prázdninové dny.

Martin Fojtík
Ředitel klientského oddělení, 
EKO-KOM, a.s.

25 let systematického 
rozvoje třídění odpadů 
v České republice
V letošním roce slaví Česká republika 25 let systematic-
kého 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? 

D ůležitým letopočtem je rok 

1994. Tehdy přijala EU  

Směrnici o obalech a obalo-

vých odpadech a v reakci na to vzni-

ká 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.

25 LET

E k o - k o m u n i k a c e

vážení klienti,

dovolte mi, abych vám v krát-
kosti představil podzimní vydá-
ní naší eko-koMunikace.  
i tentokrát jsme zaměřili na ty 
nejdůležitější změny, které rok 
2021 přinesl a stále ještě při- 
náší. v prvním z příspěvků vám 
blíže vysvětlíme, jak je to 
s recyklací obalů v čr a jak se 
statisticky změní dosahovaná 
míra recyklace obalů za tento 
rok. další z příspěvků shrnuje 
nové cíle pro recyklaci plastů 
a náš plán, jak jich dosáhnout. 
pokusili jsme se také nastínit, 
jak se do budoucna změní 
struktura nákladů na zajištění 
zpětného odběru a využití 
odpadů z obalů a s tím souvise-
jící zvýšení klientských poplat-
ků a jejich ekomodulování. 

přeji vám příjemné čtení  
a klidný podzim. 

Martin Fojtík,
ředitel klientského oddělení, 
eko-koM, a.s.

E d i t o r i a l T ř í d ě n í  o d p a d ů

Jak se změní statistický 
výpočet dosahované 
míry recyklace obalů 
v ČR?

Jak jsme již mnohokrát zmiňo-
vali i recyklace, stejně jako 
jakákoliv jiná výroba má své 

limity – kapacitní, technologické 
i ekonomické. i přes tato omezení,  
se v čr dlouhodobě předává 
k recyklaci a jinému využití více 

než 70 % obalů uvedených na trh.
z celkových bezmála 1,23 mi- 

lionu tun jednocestných obalů 
uvedených na tuzemský trh klien-
ty systému eko-koM jich bylo 
v roce 2020 následně vytříděno 
a předáno k využití či dotřídění 

2  w w w. e k o k o m . c z

Třídění odpadů má v České republice již více než 
dvacetiletou tradici. Není tedy příliš velkým překva- 
pením, že tato činnost se zabydluje ve stále více 
tuzemských domácnostech, úřadech, v kancelářích, 
a že lidé třídí do barevných kontejnerů stále více 
využitelných odpadů. Často se ale řeší, zda se tyto 
vytříděné odpady dostatečně recyklují. 

Vzniká společnost EKO-KOM jako neziskový nástroj umožňující výrobcům

splnit povinnosti zákona o obalech. 10 zakládajících firem.

1997

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.

1997-1999

EKO-KOM získává autorizaci MŽP pro tříděný sběr, zajišťuje obsluhu 75 % 

území ČR a spolupracuje s 581 firmami.

2002

Systém EKO-KOM dosáhl celkových 3 milionů tun vytříděného obalového 

odpadu.

2007

EKO-KOM získává novou autorizaci MŽP k zajištění zpětného odběru

a využití obalů. 6 milionů tun obalových odpadů předaných k využití a recyklaci.

2012

Odpady pravidelně třídí 72 % obyvatel ČR.

2016

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 

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 fi rem

6 169 obcí

barevných sběrných nádob na tříděný 
odpad je v ČR k dispozici

je zapojeno do systému EKO-KOM 

recyklaci a využití obalových odpadů

umožňuje svým občanům třídit odpady 

od systému EKO-KOM za množství 
vytříděných obalových odpadů

je rozloha zachráněné přírody v ČR 
díky třídění a recyklaci odpadů

463 km2

Ekokom_infografika.indd   2 30.05.2022   11:44
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25 LET

Odpady pravidelně třídí 72 % obyvatel ČR.

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

2019

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

2020

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.

2021

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 

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 fi rem

6 169 obcí

barevných sběrných nádob na tříděný 
odpad je v ČR k dispozici

je zapojeno do systému EKO-KOM 

recyklaci a využití obalových odpadů

umožňuje svým občanům třídit odpady 

od systému EKO-KOM za množství 
vytříděných obalových odpadů

je rozloha zachráněné přírody v ČR 
díky třídění a recyklaci odpadů

463 km2
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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. 

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

Probíhají první pilotní projekty, které mají 

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 

pojmu recyklace.

 22,5 kg papír

 16,8 kg plast

 15,2 kg sklo

 0,5 kg nápojové 
 kartony

 16,8 kg kovy

1997 2002

2007 2012 2016 2019 2020 2021

1997-1999

Kolik odpadů vytřídí 
každý obyvatel České 
republiky za rok?

71,8 kg 
odpadů za rok
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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 

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 fi rem

6 169 obcí

barevných sběrných nádob na tříděný 
odpad je v ČR k dispozici

je zapojeno do systému EKO-KOM 

recyklaci a využití obalových odpadů

umožňuje svým občanům třídit odpady 

od systému EKO-KOM za množství 
vytříděných obalových odpadů

je rozloha zachráněné přírody v ČR 
díky třídění a recyklaci odpadů

463 km2
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Jak jste jistě zaznamenali, v druhé polovině května jsme zveřejnili výsledky třídění a re-
cyklace obalových odpadů v ČR za rok 2021. A s radostí můžeme říct, že třídění odpadů 
v Česku nabralo loni na obrátkách.  

Každý obyvatel ČR vytřídil do barevných kontejnerů v průměru 71,8 kg odpadu (22,5 kg papíru, 16,8 kg plastů, 

stejné množství kovů, 15,2 kg skla a 0,5 kg nápojových kartonů). To je o celých 5 kg více než v roce 2020! 

TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE

Třídění a recyklace odpadů v ČR 
v roce 2021

C elková míra recyklace a 

využití obalových odpadů 

dosáhla 77 %. Nejvyšší 

míry celkového využití se podařilo 

dosáhnout tradičně u papírových 

obalů, míra recyklace činila 88 % 

a další 3 % byla využita energeticky. 

U skla dosáhla míra recyklace 81%  

a u kovových obalů 63 %. U ostře 

sledovaných plastových obalů se míra 

dosažené recyklace zvýšila oproti 

roku 2020 na 43 % a energeticky 

využito bylo dalších 32 %. Celková 

míra využití plastových obalů 

tak dosáhla 75 %. Je vhodné 

připomenout, že vytříděné plastové 

odpady jsou velmi různorodé  

a obsahují i neplastové příměsi. To 

komplikuje dotřídění plastů a snižuje 

účinnost dotřiďovacích linek oproti 

jiným materiálům.

Množství vytříděných odpadů na obyvatele
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TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE

K dyž už je řeč o recyklaci a její 

míře, tak si dovolíme upo-

zornit na dvě velmi zásadní 

novinky, které byly již promítnuty 

v těchto výsledcích, tedy za rok 

2021. Došlo ke změně měřícího 

bodu recyklace. Zatímco do roku 

2020 byla recyklace obalových odpa-

dů počítána na úrovni vstupu odpa-

du do některého z procesů úpravy 

odpadu, od roku 2021 je hodnotící 

bod recyklace posunut do tzv. konco-

vé recyklace. Místem výpočtu je tedy 

nově místo, kde materiály odpadů 

z obalů vstupují do konečné fáze 

procesu recyklace, ve které je odpad 

přepracován na finální výrobky, ma-

teriály nebo látky. 

Zároveň se legislativně změnila defi-

nice recyklace odpadů. Zatímco dříve 

bylo za recyklaci považováno mate-

riálové využití odpadů i výroba certi-

fikovaných paliv (TAP), od roku 2021 

je recyklací pouze materiálové využití 

odpadů. Výroba certifikovaných paliv 

je nově považována za energetické 

využití odpadu a do recyklace dle 

nové definice není počítána.

Dosažená míra recyklace a energetického využití obalů v roce 2021
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  Seznamte se s našimi projekty, studiemi, analýzami a sledujte sekci INFOSERVIS na stránkách www.ekokom.cz

samosebou.cz • jaktridit.cz • zodpovednafirma.cz

Výtěžnost umožňuje srovnání míry produkce tříděného odpadu mezi jednotlivými obcemi nebo skupinami obcí (ať už se jedná o velikostní skupiny, kraje, úze-
mí ORP nebo jiné skupiny obcí), protože množství odpadu vyprodukované na daném území za jeden kalendářní rok přepočítává na jednoho trvale hlášeného  
obyvatele. Výtěžnost za jednotlivé komodity tedy uvádíme v jednotkách kg/ob./rok. Množství tříděných odpadů vychází z pravidelných čtvrtletních výkazů obcí do 
Systému EKO-KOM (nejedná se tedy pouze o obaly, ale i neobalovou složku) a počet obyvatel v jednotlivých obcích je získáván jednou ročně z výstupů Českého 
statistického úřadu.

VÝTĚŽNOST TŘÍDĚNÉHO ODPADU
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rok 2021
průměr ČR: 16,8 kg/ob.
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rok 2021
průměr ČR: 22,5 kg/ob.
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rok 2021
průměr ČR: 15,2 kg/ob.
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KOVY

rok 2021
průměr ČR: 16,8 kg/ob.

Obsah posteru
1) úvodní text (viz Word)
2) grafy níže
3) mapy výtěžností 2021 - jednotlivé kraje (+ průměr ČR)
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Výtěžnost plastu ve velikostních sk. obcí ČR; všechny způsoby sběru 

Výtěžnost papíru ve velikostních sk. obcí ČR; všechny způsoby sběru 

Výtěžnost skla ve velikostních sk. obcí ČR; všechny způsoby sběru 

Výtěžnost kovů ve velikostních sk. obcí ČR; všechny způsoby sběru 

VÝTĚŽNOST 
TŘÍDĚNÉHO 
ODPADU ZA 

POSLEDNÍCH 
20 LET:

19,3 kg/ob.

2001

47,3 kg/ob.

2009

60,1 kg/ob.

2017

36,2 kg/ob.

2005

57,2 kg/ob.

2013

71,8 kg/ob.

2021

Výtěžnosti tříděného sběru v obecních systémech v letech 2016 – 2020 naleznete na INFOSERVISU.
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STRUKTURA NÁKLADŮ

Struktura nákladů systému 
EKO-KOM v roce 2021

C elých 98,6 % ročních nákladů 

AOS EKO-KOM, a.s., bylo 

v roce 2021 použito na za-

jištění sdruženého plnění. Konkrétně 

bylo rozdělení následující:

Více než 83 % představovaly pří-

mé náklady odpadových činností 
(sběr obalů a zajištění sběrné sítě 
v obcích, sběr a využití průmys-
lových obalů, dotřídění odpadů 
z obalů, přímá podpora recyklace 
obalových odpadů). 

A vzhledem k tomu, že pro třídění 

obalových odpadů jsou klíčové obce 

a jejich obyvatelé, připadá největší 

část právě na obce. Přímé platby za-

pojeným obcím za zajištění zpětného 

odběru obalových odpadů a sběrné 
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sítě a za jejich předání prostřednic-

tvím svozových firem k dotřídění 

a zpracování v roce 2021 tvořily 

celkově 63,5 %. Výše odměn obcím 

je závislá zejména na množství vy-

tříděných obalových odpadů a roste 

spolu s účinností systému sběru.

Téměř 20 % celkových nákladů 

systému tvořily náklady na dotřídění 

obalových odpadů, náklady spojené 

se sběrem a využitím průmyslových 

obalových odpadů a na přímou 

podporu recyklace a využití odpadů 

z obalů.

Novinkou je zákonná rezerva. Na 

tvorbu této zákonem předepsané 

rezervy bylo nutné vynaložit bez-

mála 8 % nákladů. V minulosti byla 

vytvářena kapitálová rezerva, z níž 

se pak hradily například mimořádné 

náklady AOS na sběr a recyklaci oba-

lových odpadů při neočekávaných 

propadech cen druhotných surovin. 

Dle nové legislativy je tvorba rezervy 

pro AOS již povinná. Tato povinnost 

je stanovena v § 21a zákona 

č. 477/2001 Sb., o obalech, kde je 

přímo uvedeno, že „Autorizovaná 
společnost je povinna vytvořit 
rezervu určenou na krytí budou-
cích nákladů na sdružené plnění 
povinností osob uvádějících obaly 
na trh nebo do oběhu, zohledňu-
jící finanční rizika s tím spojená, 
jejímž cílem je zajistit kontinuitu 
a dostupnost poskytování služeb ze 
strany autorizované společnosti.“ 
Výše této zákonné rezervy má do 

roku 2025 odpovídat nejméně 50 % 

celkových nákladů autorizované spo-

lečnosti.  V praxi to tedy znamená, 

že od 1. ledna 2022 bylo nezbytné 

promítnout postupnou tvorbu zákon-

né rezervy i do poplatků do systému 

EKO-KOM.

Náklady na zajištění průkazné evi-

dence všech obalových a odpado-

vých toků, a to včetně její kontroly 

a pravidelných auditů, tvořily loni  

4,8 %. Necelá 3 % nákladů byla 

vynaložena na propagací třídění 

a recyklace a informování spotřebi-

telů. Vlastní náklady na administra-

tivu a řízení společnosti činily 1,3 % 

a zákonné odvody státu představo-

valy 0,1% z celkových nákladů.
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STRUKTURA NÁKLADŮ

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vyrocni_shrnuti_FINAL.pdf)

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vyrocni_shrnuti_FINAL.pdf)

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vyrocni_shrnuti_FINAL.pdf)

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vyrocni_shrnuti_FINAL.pdf)

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vyrocni_shrnuti_FINAL.pdf)

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vyrocni_shrnuti_FINAL.pdf)

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vyrocni_shrnuti_FINAL.pdf)

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vyrocni_shrnuti_FINAL.pdf)

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vyrocni_shrnuti_FINAL.pdf)

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vyrocni_shrnuti_FINAL.pdf)

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vyrocni_shrnuti_FINAL.pdf)

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vyrocni_shrnuti_FINAL.pdf)

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vyrocni_shrnuti_FINAL.pdf)

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vyrocni_shrnuti_FINAL.pdf)

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vyrocni_shrnuti_FINAL.pdf)

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/05/Vyrocni_shrnuti_FINAL.pdf)

Podrobnější informace k výsledkům naleznete v našem Výročním shrnutí.
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SMĚRNICE

Směrnice SUP a littering – nové 
povinnosti
Téma litteringu není v našem zpravodaji nové. Pro jisto-
tu si zopakujme vysvětlení tohoto pojmu: odpad volně 
pohozený či ponechaný na místě pro něj nevyhrazeném, 
ať už na veřejném prostranství, či v přírodě. Mezi typic-
ký litteringový odpad patří cigaretové nedopalky, obaly 
od sladkostí či rychlého občerstvení, žvýkačky, hygienic-
ké prostředky apod. 

T aké pro Vás nebude novou 

informací, že před třemi lety 

byla přijata Směrnice EU 

2019/904 o omezení dopadu někte-

rých plastových výrobků na životní 

prostředí (dále jen SUP). Hlavním 

cílem této směrnice je: „předcházet 

dopadu některých plastových výrob-

ků na životní prostředí, zejména na 

vodní prostředí a na lidské zdra-

ví“. Směrnice stanoví řadu nových 

povinností pro definované plastové 

výrobky od snížení spotřeby, ome-

zení uvádění na trh a požadavků na 

výrobek až po rozšířenou odpověd-

nost výrobců. Povinnost litteringu je 

ustanovena v článku č. 8: „Členské 

státy zajistí, aby výrobci plastových 

výrobků na jedno použití pokrývali 

náklady na úklid odpadků vznikajících 

z uvedených výrobků a na násled-

nou přepravu a zpracování těchto 

odpadků“.

 

Povinnosti vyplývající ze Směrnice 

SUP byly transponovány do novely 

zákona o obalech. Tuto novelu právě 

(červen 2022) projednává Poslanec-

ká sněmovna Parlamentu ČR. My 

Vám dnes přinášíme základní infor-

mace o nových povinnostech, které 

budou s největší pravděpodobností 

stanoveny v zákoně o obalech. 

Úhrada nákladů na úklid odpadu 
z obalů 
V navržené novele zákona o obalech 

je v §10a stanovena povinnost pro 

osoby uvádějící na trh nebo do 
oběhu jednorázové plastové obaly: 
hradit na základě písemné smlou-
vy obcím náklady vynaložené na 
úklid odpadu z těchto jednorázo-
vých plastových obalů, kterého se 

osoby zbavují mimo místa určená k 

jeho odkládání, a na následnou pře-

pravu a zpracování tohoto odpadu. 

Další odstavce upřesňují, že povinné 

osoby musí mít smlouvy s obcemi, 

jejichž podíl je min. 90 % z celkové-

ho počtu obcí ČR a podíl obyvatel 

žijících v těchto obcích činil minimál-

ně 90 % z celkového počtu obyvatel 

ČR. I tyto povinnosti bude možno 

plnit uzavřením smlouvy o zajištění 

povinností s autorizovanou obalovou 

společností (dále AOS). 

AOS je povinna (dle §§ 21 a 17 ná-

vrhu novely zákona č.477/2001Sb., 

o obalech) vypracovat metodiku 
výpočtu nákladů na úklid odpadu. 
Metodika musí být vypracována na 

základě průměrných nákladů zjišťo-

vaných pro různé velikostní skupiny 

obcí tak, aby odrážela reálné náklady 

na úklid odpadu a tyto náklady ne-

byly stanoveny v nepřiměřené výši. 

Na tomto návrhu v současné době 

pracujeme, poté co dojde k posouze-

ní a schválení MŽP, Vás s metodikou 

včas seznámíme a zveřejníme ji na 

webových stránkách. 

Nové povinnosti i nový způsob evi-

dence se bude týkat těchto obalů a 
obalových prostředků na potraviny 
a nápoje: 
• sáčky a balení zhotovené 

 z pružného materiálu,

• nádoby na nápoje o objemu až 

 3 litry,

• plastové odnosné tašky,

• nápojové kelímky,

• nádoby na potraviny.

Tématu Littering se budeme věnovat 

i v dalších vydáních našeho zpra-

vodaje, mj. Vás seznámíme s me-

todikou na úhradu nákladů na úklid 

odpadu z obalů, včetně pomocných 

kritérií a názorných příkladů určení 

hranic pro evidenci výše zmíněných 

typů obalů.
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INTERAKTIVNÍ MAPA

Zpracovatelé a dotřiďovací linky
Na interaktivní mapce jsou zobrazeni zpracovatelé a úpravci odpadů, kteří mají 
souhlas pro nakládání s odpady, tj. mohou přímo přijímat odpady a provádějí jejich 
dotřídění nebo recyklaci. Základním zdrojem je databáze ISOH. Může být doplněna 
o zařízení, která ve zdrojové databázi nejsou, ale jsou veřejně dostupné informace 
o tom, že zpracování či úpravu odpadů provádějí. 

Tato mapka slouží pro lepší orientaci spotřebitelů i firem, kteří hledají informace o nakládání s odpadem v jejich loka-

litě. Pro bližší informace se, prosím, vždy obraťte na provozovatele Vámi vybraného zařízení. ZDE

https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/zpracovatele-a-dotridovaci-linky/

https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/zpracovatele-a-dotridovaci-linky/

https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/zpracovatele-a-dotridovaci-linky/

https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/zpracovatele-a-dotridovaci-linky/

https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/zpracovatele-a-dotridovaci-linky/

https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/zpracovatele-a-dotridovaci-linky/

https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/zpracovatele-a-dotridovaci-linky/

https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/zpracovatele-a-dotridovaci-linky/

https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/zpracovatele-a-dotridovaci-linky/

https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/zpracovatele-a-dotridovaci-linky/

https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/zpracovatele-a-dotridovaci-linky/

https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/zpracovatele-a-dotridovaci-linky/
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https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat
https://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/zpracovatele-a-dotridovaci-linky/
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UHLÍKOVÁ STOPA

11

Tříděním a recyklací odpadu 
snižujete uhlíkovou stopu
Témata spojená s obalovým průmyslem a odpadovým hospodářstvím komunikuje 
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM během celého roku. Způsob komuni-
kace se liší směrem k výrobcům, zástupcům obcí, odborné nebo laické veřejnosti 
– spotřebitelům. V největší míře využíváme online kanály, včetně sociálních médií, 
vhodně doplněné o TV kampaň a cílenou spolupráci s tiskem. 

Nový televizní spot

Přes jasný přesun informací, 
komunikace a zábavy do online 
prostředí, zůstává televizní rekla-
ma nezastupitelným nástrojem 
pro oslovení velkého množství 
diváků. Proto od začátku čer-
vence využíváme nový televizní 
spot, který upozorňuje, že třídění 
odpadu je základní a jednoduchou 
činností pro každého z nás, díky 
které může snížit vlastní uhlíko-
vou stopu.

Jak souvisí třídění odpadu a uhlí-
ková stopa?
Jakoukoli naší činností za sebou 

zanecháváme uhlíkovou stopu.  Její 

velikost ale můžeme snadno ovlivnit. 

Jak? Jedním z nejsnadnějších způso-

bů je třídění odpadu. Umožňujeme 

tím jeho materiálové a energetické 

využití a zásadním způsobem snižu-

jeme množství odpadů ukládaných 

na skládky. Díky recyklaci odpadu se 

k nám navíc mohou použité suroviny 

vrátit v podobě nových produktů. 

Šetříme tak přírodní zdroje i energie 

potřebné při jejich výrobě.  

V loňském roce vytřídil průměrně 
každý obyvatel ČR téměř 72 kg 
odpadu. K recyklaci či k energetic-
kému využití směřovalo více než 
1 000 000 tun obalových odpadů 
a díky tomu nebylo do ovzduší 
vypuštěno 987 597 tun CO2ekv.

https://vimeo.com/730987651
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Ze zákulisí 
Každý TV spot má zpravidla několik lokací. Nejinak tomu bylo i v případě našeho nového spotu zaměřeného na 

uhlíkovou stopu. Na kolegy z marketingu prozradíme, že tentokrát během natáčení zavítali do areálu Psychiatric-

ké léčebny v pražských Bohnicích. A při natáčení některých záběrů vzbudili se štábem takový rozruch, že si je tam 

málem nechali pár dní na pozorování ☺

Posuďte sami, přikládáme pár fotek z natáčení.

TV SPOT
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RADY A TIPY

Rady a tipy klientského oddělení
Ruční oddělitelnost

Při evidenci vašich obalů se nás 

často ptáte na podrobnosti ohled-

ně ruční oddělitelnosti. Definice je 

jednoduchá: pokud je možné od 
sebe jednotlivé materiály ručně 
oddělit, pak posuzujeme každou 
součást obalu zvlášť. 

Za ručně oddělitelné považujeme: 

• etikety nalepené pouze v pruzích 

 a zároveň podlepeny z max. 50 %  

 plochy (lepidlo zabírá max. 50 %  

 plochy etikety).

• smrštitelné etikety na lahvích, tzv.  

 shrink sleeve

• zátky od piva nebo vína, na které  

 je potřeba použít otvírák nebo  

 vývrtku

• součásti IBC kontejneru

Ručně neoddělitelné jsou etikety, 

které jsou nalepeny z více než 50 % 

plochy (lepidlo zabírá více než 50 % 

plochy etikety).

Barevnost plastů

Barvy plastů posuzujete při vypl-

ňování výkazu: PET obaly a ostatní 

plasty.

PET obaly rozlišujeme na tři 
typy: 
• Transparentní – bez viditelného  

 zbarvení, zcela průhledné

• Průhledné barevné – probarvené,  

 ale stále průhledné

• Neprůhledné barevné – probar- 

    vené a zcela neprůhledné

Ostatní plasty rozlišujeme na 
dva typy: 
• Transparentní – bez viditelného  

 zbarvení, zcela průhledné

• Barevné – probarvené

Zde opět platí jednoduché zásady: 

barevnost plastů posuzujeme 
ještě před nalepením etikety. 
Pro transparentní plasty akcep-

tujeme max. 10 % potisku plochy 

obalu. Např. transparentní fólie 

s potiskem do 10 % plochy obalu 

je považována stále za transpa-

rentní.



E k o k o m u n i k a c e

Vážení klienti,

nastalý advent i příprava firemních 
budgetů upozorňují, že rok s šest-
kou na konci už míří do finále. Jsme 
tu tedy znovu s naším pravidelným 
zpravodajem. Toto vydání je pro 
mě ale jiné než dosud – na tomto 
místě zpravodaje se k Vám obra-
cím naposledy. Říká se, že změna 
je život, a proto od 1. prosince 
2016 odcházím po šesti letech 
z postu ředitele klientského oddě-
lení na pozici provozního ředitele, 
kde budu mít na starosti koordinaci 
činností nejen klientského oddě-
lení, ale i oddělení zabývajících se 
spoluprací s obcemi, zpracovateli, 
druhotnými surovinami. Rád bych 
Vám tedy poděkoval za dosavadní 
spolupráci a také představil svého 
nástupce Mgr. Martina Fojtíka.

A co Vás čeká na následujících 
stránkách? V úvodním článku vy-
světlíme, jak je to s využitím třídě-
ného odpadu – kolik se ho ročně 
zrecykluje a co se děje se zbytkem. 
Kromě toho se dozvíte vše o recy-
klaci papíru, rozhodně si nenechte 
ujít ani unikátní video, které ma-
puje celou cestu vytříděného papí- 
rového odpadu. V několika krát-
kých příspěvcích jsme shrnuli i naše 
úspěšné komunikační aktivity.

S přáním klidného závěru roku 

Ing. Petr Šikýř, MBA,
ředitel klientského oddělení
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Kolik vytříděného 
odpadu lze skutečně 
zpracovat?

V České republice třídí  
odpad už sedm Čechů  
z deseti. Roste tak i podíl 

vytříděných odpadů na celko- 
vém množství komunálního od-
padu. Loni každý obyvatel ČR  
vytřídil přes 42 kilogramů papíru, 
skla, plastů a nápojových karto- 
nů, s kovy to pak bylo dokonce  
54 kilogramů. A s každým rokem 
třídí lidé odpad stále kvalitněji. 
Od toho se pak odvíjí i procento 
reálně využitelného vytříděného 
odpadu – dnes je v tuzemsku  
recyklovatelná a dále využitelná  
již valná většina odpadů vytřídě-
ných do barevných kontejnerů. 

V celostátním průměru se z vy-
tříděných odpadů recykluje zhruba 
90 %. To znamená, že 90 % odpa- 
du, který vytřídily tuzemské  
domácnosti do barevných kontej-
nerů a který byl následně odve- 
zen k dotřídění na třídicí linky, se 
stává druhotnou surovinou urče-
nou k dalšímu zpracování. Zbý-
vajících 10 % sítem dotřiďovací 
linky neprojde a stává se takzva-

ným výmětem. Ten je pak vyu-
žit energeticky nebo odstraněn 
na skládku.

Tzv. výmět obsahuje materi-
ály, které nelze recyklovat, a také 
příměsi, které do barevných kon-
tejnerů nepatří. Jejich množství 
se v jednotlivých lokalitách liší – 
obecně se kvalita tříděného od-
padu odvíjí od zvoleného systému 
sběru v dané lokalitě a pečlivosti 
tamních obyvatel při třídění. n

Množství obalů uvedených na trh neustále roste. 
Výjimkou není ani tuzemský trh, na nějž loni firmy 
uvedly zhruba jeden milión obalů. Díky kvalitnímu 
systému třídění a recyklace, který má ČR k dispozici, 
se jich podařilo „podchytit“ více než ¾. Celkem  
tak bylo k třídění a recyklaci předáno 730 662 tun 
obalového odpadu.
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správně třídit, kde jsou nejbližší kontejnery na 

konkrétní odpad. V letních měsících přibudou i mís-

ta s volně přístupnými velkokapacitními kontejnery 

na bioodpad.  

„Aplikace bude spuštěna během ledna. Ke stažení 

bude, podobně jako jiné mobilní aplikace, v online 

obchodech (Google play pro Android nebo App 

Store pro iOS). Stačí zadat slovní spojení Třídění 
odpadu v Karlových Varech nebo použít QR čtečku 

a naskenovat příslušný kód,” popsala Kyselá. 

Aplikace je zcela zdarma, stejně jako vývoj. Měs-

to tedy nevložilo do projektu ani korunu. „Jedná 

se o aplikaci společnosti EKO-KOM, město za její 

vývoj ani úpravu pro potřeby Karlových Varů nic 

neplatí,” vysvětlila Kyselá.  

Nová aplikace poskytuje mimo jiné informace  

o tom, jak správně třídit či kde jsou nejbližší 

kontejnery na konkrétní odpad.  
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Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s.
EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444–445, + 420 261 176 256

ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU EKO-KOM

tel: +420 729 848 444, +420 261 176 256, 
+420 729 848 445, +420 261 176 257

e-mail: info@ekokom.cz

EVIDENCE OBALŮ,  
VÝKAZY O PRODUKCI OBALŮ

tel: +420 729 848 430

e-mail: evidence@ekokom.cz

FAKTURACE, URGENCE PLATEB

tel: +420 729 848 450

e-mail: pohledavky@ekokom.cz

POŽADAVKY NA OBALY  
UVÁDĚNÉ NA TRH, ZNAČENÍ OBALŮ

tel: +420 729 848 460

e-mail: kolar@ekokom.cz

EKO-KOM, a. s., klientské oddělení

Na Pankráci 1685/17,  
140 21 Praha 4, Česká republika

tel: +420 729 848 444–445, 
+420 261 176 256

e-mail: info@ekokom.cz 
www.ekokom.cz

PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE
Jste tvořiví? Vadí vám plýtvání? Chcete zlepšit životní prostředí?

Požadujete recyklované materiály ve veřejných zakázkách? 
Používáte recyklované materiály pro výrobu?

Přihlaste se do některé z kategorií této soutěže:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
vyhlašuje celostátní soutěž

Kritéria soutěže, informace o cenách a přihlášky na: 
www.mpo.cz

Soutěžní projekty a práce zasílejte do 15. ledna 2017 
na email: druhotnasurovina.soutez@mpo.cz

VÝROBA

DISTRIBUCE

RECYKLACE

ZBYTKOVÝ
ODPAD

OBĚHOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

DESIGN

UŽÍVÁNÍ
A OPRAVY

SBĚR

SUROVINY

2 
Nejlepší stavební 

činnost

1 
Nejlepší  
výrobek

4 A
Nejlepší  

studentský projekt

3 
Nejlepší projekt 
veřejné správy

4 B 
Nejlepší dětský 

projekt

KATEGORIE SOUTùÎE:

Výrobek, při jehož výrobě byla část původních 
přírodních surovin nahrazena druhotnými 
surovinami/recykláty a je na trhu uplatnitelný.

Nejlepší výrobek z druhotné suroviny
určeno pro podnikatelskou sféru

Stavba, rekonstrukce, demolice, při které byly 
využity druhotné suroviny/recykláty nebo byly 
vyprodukovány a dále využity.

Nejlepší využití druhotné suroviny ve stavebnictví
určeno pro podnikatelskou sféru 

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe se bude konat v bfieznu 2017

Podrobné informace najdete na http://www.mpo.cz/cz/prumysl/ 
politika-druhotnych-surovin-cr/celostatni-soutez-ministerstva-prumyslu- 

a-obchodu- premena-odpadu-na-zdroje--221269/, 
nebo zašlete dotaz na e-mail: druhotnasurovina.soutez@mpo.cz 
nebo kontaktujte organizátory soutěže na tel. čísle 224 851 111. 

Soutěž organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci osvěty a přípravy společnosti na přechod k oběhovému hospodářství.
Sponzoři soutěže: SUEZ Využití zdrojů a.s., Sims Recycling Solutions s.r.o., EKO-KOM, a.s., Burzovní nadace

www.ekokom.cz
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nAPSALI O Třídění…

název: Jihomoravané loni vytřídili 45 tun 
obalového odpadu | Zdroj: ekolist.cz
datum: 30. 12. 2016 | Odkaz: http://ekolist.cz/
cz/zpravodajstvi/zpravy/jihomoravane-loni-vytri-
dili-45-tun-oba...

byvatelé Jihomoravského kraje vytřídili 
v loňském roce kolem 45 tun obalového 
odpadu, vyplývá z analýzy společnosti 

EKO-KOM, která se zabývá recyklací odpadů 

z obalů. Z toho bylo skoro 23 tun papíru, přes 

12 tun skla a deset tun plastu, sdělila mluvčí  

EKO-KOM Lucie Müllerová. Podle ní tím Jihomora-

vané zachránili 285 hektarů přírody. 

Podle společnosti se díky třídění a recyklaci 
odpadů v kraji nedostalo do ovzduší přes 56 tisíc 

tun oxidu uhličitého. „Uspořilo se takové množství 

energie, které by pokrylo roční spotřebu 15 500 

domácností,” uvedla Müllerová.

Odpad třídili i lidé ve Znojmě. „S tříděním 
odpadu jsem velmi spokojený a děkuji za to 

občanům, kteří na tom mají zásluhu,” řekl zno-

jemský starosta Vlastimil Gabrhel (ČSSD).

EKO-KOM uvádí, že se Češi ve třídění stále 

zlepšují. „Aktuálně třídí odpad už 72 procent 

obyvatel České republiky. Od roku 2000 se tak 

zečtyřnásobilo množství vytříděného odpadu 

a za posledních 15 let se vytřídilo do barevných 
kontejnerů přes 8,3 milionu tun obalového 
odpadu,” sdělila mluvčí. Nyní je to ročně kolem 

700 000 tun.

„Uložený odpad na jednu hromadu by měl stejný  

objem, jako má hora Říp. Za tuto praktickou 

každodenní snahu chránit naši přírodu a krajinu je 

nutné ocenit každou třídící rodinu,” uvedl generál-

ní ředitel společnosti EKO-KOM Zbyněk Kozel.

Češi si dobře vedou i ve srovnání Evropského 

statistického úřadu Eurostat. „V celkové míře 

recyklace a využití obalových odpadů je Česká 

republika šestou nejlepší zemí v Evropské unii. 

Nadprůměrně dobrá je v třídění a recyklaci plas-
tových obalů, kde jí patří druhá příčka,” uvedla 

Müllerová. Podle ní je český systém při dosa-

hování vysoké míry recyklace výrazně efektivně-

jší a levnější, než je například v Rakousku nebo 

Německu.

Češi mají k dispozici už více než 272 000 

barevných kontejnerů na třídění. V průměru to 

k nim mívají ze svého domova do 100 metrů. „Na 

jedno sběrné místo připadá 131 obyvatel, což je  

v evropském měřítku výborné. V jiných zemích 

jsou to stovky, a někde dokonce tisíce,” doplnil 

ředitel oddělení komunikace EKO-KOM Lukáš 

Grolmus.

název: Mobil pomůže zajistit pořádek ve Varech
Zdroj: Mladá fronta dnes | Autor: Petr Toman
Mutace: Mladá fronta dnES – karlovarský kraj
datum: 10. 01. 2017
Odkaz: http://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp

ARLOVY VARY Vidíte přeplněný kontejner? 

Jednoduše jej vyfotíte a město poté zařídí 

jeho vývoz. Sci-fi? Nikoliv. Radnice totiž 

nabídne obyvatelům Karlových Varů zbrusu novou 

aplikaci pro chytré telefony. A nejen to, program 

nabídne řadu možností, jak pomoci úklidové firmě 

ve městě. „Vzhledem k tomu, co všechno aplikace 

umí a jaké informace poskytuje, předpokládáme, že 

nám pomůže operativně zajišťovat vývoz nádob na 

tříděný odpad (i mimo stanovený harmonogram), 

opravu nebo výměnu poškozených nádob a úklid 

stanovišť. Tedy udržovat větší pořádek na území 

města,” popsala část funkcí mluvčí karlovarského 

magistrátu Helena Kyselá. Aplikace by také mohla 

přispět k ještě většímu zájmu obyvatel o třídění 
odpadu, protože poskytuje informace o tom, jak 
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