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Vážení klienti,

vítám Vás u podzimního čísla 
naší EKO-KOMunikace. 

V úvodním článku se věnujeme 
současné energetické krizi, která 
se týká i našeho odvětví.  

Problémům již začínají čelit 
i klíčové složky odpadového 
hospodářství. Energetická krize 
byla také hlavním tématem me-
zinárodní konference České aso-
ciace oběhového hospodářství. 
Dále Vás seznámíme s novými 
povinnostmi, které vyplývají z no-
vely zákona o obalech a týkají se 
tzv. litteringu. 
   Představíme Vám projekty, 
kterými se dlouhodobě snažíme 
předcházet volnému pohazování 
odpadů. Kolegové z oddělení 
komunikace Vám ukáží novou 
aplikaci, která radí spotřebitelům, 
kam mají vytřídit konkrétní obaly. 
A ani tentokrát jsme nezapomněli 
na rubriku Rady a tipy pro Vás – 
o struktuře čtvrtletního výkazu 
o produkci obalů. 

Děkuji za Váš čas a přeji klidné 
zítřky. 

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

Odpadové hospodářství 
míří do krize
Aktuální vývoj v oblasti odpadového hospodářství se 
v mnohém podobá situaci během hospodářské krize 
v roce 2009. Současná situace má však další rozměr a tou 
je energetická krize s vysokými cenami energií. Stejně 
jako při minulé krizi je naší povinností zachovat stabilní 
tok tříděných obalových odpadů z obcí do úpravy na třídi-
cích linkách až po konečné zpracování u recyklátorů. 

Vposledních týdnech čelí 
celé odvětí výkyvu v po-
ptávce po druhotných su-

rovinách a zpracovatelé nyní řeší 
nejen sníženou poptávku, ale ze-
jména vysoké ceny energií, které 
tvoří stále výraznější nákladovou 
položku. V důsledku těchto efek-
tů dochází k omezování výroby 
a zpracování druhotných surovin 

a částečně i k odstávkám výrob.  
Kvůli poklesu poptávky po vý-

robcích z recyklovaného papíru 
došlo na evropském trhu k prud-
kému propadu cen sběrového pa-
píru, zejména obalových tříd. Ob-
dobný trend se začíná projevovat 
i v komoditě plast. 
U dřeva (zejména dřevěných oba-
lů) vlivem narůstající poptávky 

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. 

EDITORIAL                        ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
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po „alternativních“ palivech ne-
úměrně roste výkupní cena pro 
energetické využití, což může způ-
sobit jeho odliv od materiálové re-
cyklace a tím i zkomplikování plně-
ní recyklačních procent dle zákona. 
Paradoxně nejpřehlednější je situ-
ace v recyklaci plastů, jejich pro-
dejní ceny klesají a pravděpodobně 
budou na konci poklesu nižší právě 
o tolik, kolik elektrické energie 
je potřebné na jejich zpracování. 
Podle druhu plastového odpadu 
je to 300 kWh až 1000 kWh 
na tunu.

Jedním ze zásadních problémů 
pro udržení stabilního fungování 
nakládání s tříděnými obalový-
mi odpady je celková nejistota 
týkající se kapacit pro recyklaci 
odpadů. Dostatečné kapacity 
pro zpracování odpadů jsou nut-
ným předpokladem pro zajištění 
odbytu dotříděných surovin. Ceny 
na trhu druhotných surovin i od-
bytové možnosti neustále sledu-
jeme a vyhodnocujeme. 

Již nyní je bohužel jisté, že bu-
deme muset část těchto nákla-
dů finančně saturovat. Vzhledem 
k tomu, že jsme v oblasti druhot-
ných surovin výrazně exportní 
zemí, nemůžeme ovlivnit dotač-
ní politiku ostatních zemí do ener-
gií. Proto nejsme schopni ani nyní 
odhadnout, jak se zachovají naše 
sousední země, avšak od toho 
se bude odvíjet i náš další postup 
ohledně konkrétních kroků při fi-
nancování celého systému naklá-
dání s obalovými odpady. 

Jsme přesvědčeni, že máme do-

statek zkušeností z řešení minulé 
krize a společně nalezneme řeše-
ní i této aktuální. Budeme se i na-
dále snažit naše partnery dosta-
tečně motivovat, aby zachovali 
trend navyšování materiálové re-
cyklace, aby bylo možné dále pl-
nit předepsané recyklační cíle. 
Od začátku krize komunikujeme 
s Ministerstvem životního pro-
středí i Ministerstvem průmyslu 
a obchodu a pečlivě vyhodnocuje-
me realizovaná vládní opatření 
v oblasti energií. MŽP vnímá si-
tuaci a hledá cesty k řešení kri-
tických problémů. Pochopitelně 
však očekává, že AOS EKO-KOM 
přijme taková technická a finanč-
ní opatření, která zajistí udrže-
ní a fungování systému zpětného 
odběru a využití odpadů. Nejen 
z důvodu plnění evropských cílů 
recyklace, ale také proto, že tří-
děný odpad dnes již představuje 
takové množství, které není mož-
né z kapacitních důvodů přesmě-
rovat do tradičního skládkování, 
a tedy systém třídění není mož-

né zastavit, ani kdyby to zákon 
umožňoval.

Aktuální krizi řešíme od jejího 
počátku s cílem zachování sta-
bilního fungování systému zpět-
ného odběru a využití odpadů 
z obalů. Od 3. čtvrtletí jsme pro-
to navýšili platby zpracovate-
lům (recyklátorům) vytříděných 
plastových odpadů, od 4. čtvrt-
letí úpravcům plastů (dotřiďova-
cím linkám). Nadále však nejsme 
schopni tato navýšení hradit 
za stávající výše poplatků, pro-
to jsme nuceni od ledna příštího 
roku změnit poplatkovu strukturu 
AOS EKO-KOM. 

Krizové období 2008 a 2009 
jsme společně s vámi úspěšně 
překonali a nadále jsme plnili veš-
keré stanovené cíle a pro vás pl-
nili předepsané zákonné povin-
nosti. Tentokrát to bude náročné, 
protože oproti „normální“ recesi, 
je tato krize spojena s inflací 
a explosivním růstem cen energií, 
tedy diametrálně odlišnými para-
metry oproti roku 2009.
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https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/09/Novela-zakona-o-obalech-244-2022.pdf
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NOVELA ZÁKONA O OBALECH

EDITORIAL                        ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/09/Zakon-o-obalech-aktualni-zneni-s-novelou-244-2022.pdf

https://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/Zakony_a_smernice/Sm%C4%9Brnice%202019_904%20o%20omezen%C3%AD%20dopadu%20n%C4%9Bkter%C3%BDch%20plastov%C3%BDch%20v%C3%BDrobk%C5%AF%20na%20%C5%BEivotn%C3%AD%20prost%C5%99ed%C3%AD.pdf

https://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Klienti/Zakony_a_smernice/Sm%C4%9Brnice%202019_904%20o%20omezen%C3%AD%20dopadu%20n%C4%9Bkter%C3%BDch%20plastov%C3%BDch%20v%C3%BDrobk%C5%AF%20na%20%C5%BEivotn%C3%AD%20prost%C5%99ed%C3%AD.pdf

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/09/Novela-zakona-o-obalech-244-2022.pdf

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/09/Novela-zakona-o-obalech-244-2022.pdf

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/09/Novela-zakona-o-obalech-244-2022.pdf

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwig9beSoaj6AhVBPuwKHdC5D6oQFnoECAwQAQ&url=https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/api/files/C(2021)3762_0/de00000001031919?rendition=false&usg=AOvVaw32v7FzlcXZWjJEY8IiqyUL

Nové povinnosti 
vyplývající z novely 
zákona o obalech
Letošní rok je ve znamení legislativních změn v oblasti 
obalů, které jsme jako AOS povinni integrovat 
do našich vzájemných vztahů. Na začátku října nabyla 
účinnosti novela zákona o obalech (č. 477/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů) provedené zákonem 
č. 244/2022 Sb. Tyto změny vycházejí ze směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 
o omezení dopadu některých plastových výrobků 
na životní prostředí („směrnice SUP“). Ze směrnice 
SUP, mimo jiné, pro výrobce plastových výrobků 
na jedno použití vyplývají některé nové povinnosti, které 
byly nyní transponovány do českých právních předpisů.

Jednou z těchto povinnos-
tí je uhradit obcím náklady 
vynaložené na úklid odpadu 

ze zákonem vymezených jedno-
rázových plastových obalů, kte-
rého se osoby zbavují mimo mís-
ta určená k jeho odkládání, 
a náklady na následnou přepra-
vu a zpracování tohoto obalové-
ho odpadu. 

Tato povinnost nabude účin-
nosti 1. 1. 2023 a vztahuje se 
na osoby uvádějící na trh nebo 
do oběhu jednorázové plasto-
vé obaly, které ji plní prostřednic-
tvím autorizované obalové spo-
lečnosti („AOS“).

AOS EKO-KOM musí tedy upra-
vit odpovídajícím způsobem i evi-
denci, tj. čtvrtletní Výkaz o pro-

dukci obalů. Tato změna spočívá 
především v doplnění nového 
evidenčního listu, jenž se vzta-
huje převážně na úzký segment 
obalů a obalových prostřed-
ků na potraviny a nápoje, kte-
ré jsou vyrobené zcela nebo čás-
tečně z plastu (části C a D přílohy 
č. 4 zákona o obalech), a vztahu-
je se k úhradě nákladů na úklid 
odpadu z obalů (úklid tzv. litte-
ringu). Výkaz s touto strukturou 
evidence obalů tedy použijete 
poprvé v dubnu 2023 k zaslání 
dat za první čtvrtletí roku 2023.

Nové povinnosti i nový způsob 
evidence se budou týkat těchto 
obalů a obalových prostředků 
na potraviny a nápoje: 
• sáčky a balení zhotovené   

     z pružného materiálu, 
 které obsahují potraviny 
 určené k okamžité spotřebě 
 z těchto sáčků nebo balení  
 bez jakékoli další přípravy,
• nádoby na nápoje o objemu  
 až 3 litry,
• plastové odnosné tašky, 
 vymezené v části C přílohy 
 č. 4 zákona o obalech,
• nápojové kelímky,
• nádoby na potraviny, 
 vymezené v části D přílohy 
 č. 4 zákona o obalech.

V praxi to tedy znamená, 
že nový list Výkazu budou vypl-
ňovat zejména povinné osoby 
z potravinářského a nápojové-
ho průmyslu.

V současné době ještě čekáme 
na vydání prováděcího předpisu 
k novelizovanému zákonu 
o obalech a na případná upřesňu-
jící stanoviska Ministerstva život-
ního prostředí ČR („MŽP“). 
Ke směrnici SUP bylo rovněž 
vydáno sdělení Evropské komise  
[C(2021) 3762], které dále 
upřesňuje, co se pod definicemi 
jednotlivých výrobků skrývá. 

V souvislosti s novými legisla-
tivními povinnostmi je AOS 
EKO-KOM také povinna 
vypracovat metodiku výpočtu 
nákladů na úklid odpadu z jedno-
rázových plastových obalů. 
Na tomto návrhu v současné 
době pracujeme a poté, co do-
jde k posouzení a schválení Mi-
nisterstvem životního prostředí, 
Vás s metodikou včas seznámí-
me a zveřejníme ji také na našich 

webových stránkách. 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwig9beSoaj6AhVBPuwKHdC5D6oQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Ftransparency%2Fdocuments-register%2Fapi%2Ffiles%2FC(2021)3762_0%2Fde00000001031919%3Frendition%3Dfalse&usg=AOvVaw32v7FzlcXZWjJEY8IiqyUL
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Jedno použití                                              obsahují/neobsahují nápoje                                           prodejní

L - Litteringové obaly a obalové prostředky                                                                                      IČO:
Výkaz pro evidenci jednorázových plastových obalů, na které se vztahují povinnosti úhrady nákladů na úklid odpadu z obalů dle § 10a zákona č. 477/2001 Sb. o obalech.                    1. čtvrtletí 2023

Zpoplatněné Předplacené Neplacené Exportované

hmotnost 
plastu v 
tunách

celková 
hmotnost 
v tunách

množství 
v kusech

celková hmot-
nost v tunách

celková hmot-
nost v tunách

celková hmot-
nost v tunách

Nádoby na nápoje (1)

Sáčky a balení na potraviny 
z pružného materiálu (2)

Nápojové 
kelímky

vyrobené z plastu (3)

vyrobené částečně 
z plastu (4)

Nádoby na 
potraviny

vyrobené z plastu (5)

vyrobené částečně 
z plastu (6)

Plastové od-
nosné tašky

Lehké nákupní tašky 
15 < 50 mikronů (7)

Lehké nákupní tašky 
< 15 mikronů (8)

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/09/Zakon-o-omezeni-dopadu-vybranych-plastovych-vyrobku-na-zivotni-prostredi.pdf

Předpokládaná struktura no-
vého listu Výkazu. Upozorňu-
jeme, že tato struktura ještě 
může být dodatečně změně-
na, zejména v návaznosti na při-
jetí prováděcích předpisů. Naší 
snahou je v co největší míře za-
chovat stávající strukturu Výka-
zu, aby změna byla pro Vás mi-
nimální, proto přidáme pouze 
jeden nový list L (littering). Jak-
mile budou známy finální poža-
davky MŽP a specifikovány kate-
gorie výrobků, neprodleně Vám 
zašleme konečnou podobu Vý-
kazu a metodiku pro jeho vypl-
ňování, včetně pomocných krité-
rií a názorných příkladů k určení 
hranic pro evidenci výše zmíně-
ných typů obalů. Připravujeme 
pro Vás také semináře a online 
školení, abychom Vám co nejvíce 
usnadnili přechod k novému způ-

sobu vedení evidence.
Upozorňujeme, že již od naby-

tí účinnosti novely, tedy od 1. 10. 
2022, mají být do evidence obalů 
uváděných na trh a do oběhu 
i do příslušného výkazu spolu 
s obaly zahrnovány i jednorázo-
vé plastové obalové prostředky 
uvedené v části D přílohy č. 4 zá-
kona o obalech (nápojové kelímky 
a vymezené nádoby na potravi-
ny), i když se v konkrétním přípa-
dě nejedná o obaly. Tyto obalo-
vé prostředky za 4. čtvrtletí 2022 
budete evidovat pouze ve stá-
vající struktuře Výkazu. V detail-
ní podobě budete navíc evidovat 
všechny zákonem vymezené jed-
norázové plastové obaly na listu 
L Výkazu až od 1. 1. 2023. 

Současně si Vám dovolujeme 
doporučit seznámení se s nově 
přijatými předpisy (zejména nove-

lou zákona o obalech a zákonem 
č. 243/2022 Sb., o omezení do-
padu vybraných plastových výrob-
ků na životní prostředí), neboť 
ne všechny povinnosti se přená-
šejí na AOS a některé se netýkají 
pouze potravinářského průmyslu. 

Chápeme, že evidence „litterin-
gových“ obalů podle nových před-
pisů nebude zpočátku jednodu-
chá a jsme jako vždy připraveni 
Vám být maximálně nápomocni 
zodpovídat Vaše dotazy 
a reagovat na Vaše podněty. Pro-
síme, kontaktujte naše infolinky 
(tel: 729 848 430; 729 848 444 
a 729 848 445). 

Veškeré dostupné informace 
zveřejňujeme také na webových 
stránkách: Littering – EKO-KOM 
(ekokom.cz)
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Prevence litteringu
V předchozím článku jsme Vás seznámili mj. s novou 
povinností, kdy musí výrobci vybraných jednorázových 
plastových obalů přispívat obcím na náklady spojené 
s úklidem litteringu. Aby bylo litteringu stále méně, 
snaží se EKO-KOM již řadu let průběžně rozšiřovat síť 
barevných kontejnerů a působit plošnou osvětou. 

Mezi typický litteringový 
odpad patří cigaretové 
nedopalky, obaly od slad-

kostí či rychlého občerstvení, 
žvýkačky, hygienické prostředky 
apod. Na to, že žádný odpad ne-
patří mimo sběrné nádoby nebo 
pytle, upozorňuje společnost 
EKO-KOM několika antilitterin-
govými projekty: Čistý festival, 
#bezdopadu, Třídíme v přírodě, 
Třídíme na sněhu nebo Třídíme 
na koupalištích.  

Každoročně spolupracujeme 
na akcích Ukliďme Česko. Pro 
tento projekt zajišťujeme na sběr 
pohozených odpadků 100% re-
cyklované plastové pytle vyrobe-
né z barevných fólií vytříděných 
v obcích a městech ČR. 

Třetím rokem pokračujeme 
a rozvíjíme spolupráci se sportov-
ní iniciativou #bezdopadu, která 
má za cíl motivovat organizátory 
sportovních akcí k environmentál-
ní odpovědnosti a snižování do-
padu sportovních akcí na životní 
prostředí, tedy i ke třídění odpa-
dů. Tématiku třídění propagujeme 
také prostřednictvím projektu 
Čistý festival, který již několik let 
učí návštěvníky hudebních festi-

valů s odpadem správně nakládat 
a třídit jej. V posledních letech 
rozšířil EKO-KOM tyto aktivity 
i o zimní období na vybrané lyžař-
ské areály. A nově v rámci další 
podpory správného nakládání 
s odpady umožňujeme s pilot-
ním projektem „Třiď v pohybu“ 
separovat odpady i sportovcům 
na běžeckých závodech, nebo 
v závodech světového poháru 
horských kol.

Abychom v budoucnu dokázali 
litteringu předcházet ještě účinněji, 
realizovali jsme ve spolupráci 

s Institutem pro ekonomickou 
a ekologickou politiku při Fakultě 
sociálně ekonomické UJEP rozsáh-
lou litteringovou studii. Cílem této 
studie bylo zmapovat současnou 
situaci s množstvím a materiálo-
vým složením litteringu, navrhnout 
efektivní nástroje předcházení vzni-
ku a regulace tohoto nešvaru 
a v neposlední řadě navrhnout sys-
tém sdílení nákladů na úklid poho-
zených odpadů ve městech, kolem 
komunikací i v přírodě. 

PREVENCE LITTERINGU

foto MamiArt

foto MamiArt

foto MamiArt

foto Ukliďme Česko
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TŘÍDĚNÍ KOVŮ

Kovové obaly
Produkce kovových obalů v posledních letech roste. 
Plechovky od nápojů, plechovky od konzerv (včetně 
pet food), odnosné hliníkové boxy na obědy, hliníkové 
kávové kapsle atp. To jsou nejčastější obaly z tohoto 
materiálu, které v domácnostech lidé vyprodukují. 
Na rostoucí oblibu kovových obalů a rostoucí množství 
kovových obalových odpadů samozřejmě reaguje i sběr-
ná síť nádob, aby měli lidé tuto komoditu kam vytřídit. 

Za posledních deset let 
se počty nádob, které jsou 
určené na sběr kovů, zvý-

šily skoro na 160násobek! 
Ze zhruba 710 sběrných nádob 
na konci roku 2012 na více než 
119 tisíc v roce 2021. V mnoha 
případech ale toto rozšiřování 
sběrné sítě naráželo na prostoro-
vé kapacity. Zejména menší obce 
neměly další nádoby na třídění 
kovů již kam umístit. Řešením 
jsou tedy i tzv. více komoditní 
sběry, kdy mohou lidé třídit ko-
vové odpady například do žluté 
nádoby společně s plasty. Tyto 
nádoby jsou pak doplněny šedou 
informační samolepkou. 

Do kontejneru na třídění kovů  
patří plechovky od nápojů a kon-
zerv, kovové tuby, alobal, kovové 
zátky a víčka, drobné kovy z do-
mácností jako hřebíky, šroubky, 
kancelářské sponky a podobně.

Kromě nádobového sběru jsou 
další možností pro odevzdání 
kovových odpadů samozřejmě 
sběrné dvory či výkupny surovin.

V roce 2021 vytřídil každý 
obyvatel ČR v průměru 16,8 ki-
logramu kovových obalů. To bylo 
stejné množství jako u komodity 
plasty. Celých 99 % vytříděných 
kovových odpadů putuje k re-
cyklaci do hutí nebo speciálních 
aplikací. Míra recyklace kovových 
obalů loni činila 63 %.

VÍTE, KTERÉ KOVOVÉ OBALY 
A PŘEDMĚTY MŮŽEME TŘÍDIT ?

•  šroubovací uzávěry od nápojů a zavařovacích sklenic

•  nápojové plechovky

•  hliníková víčka od jogurtů (nikoliv z pokoveného 

 plastu!)

•  hliníkové obaly od potravin (ne kombinované)

•  fólie od tavených sýrů a čokolád

•  prázdné kovové tuby od kosmetiky (pasty a krémů)

•  kovové nádoby od aerosolů po kompletním 

 vyprázdnění (spreje od laků na vlasy, šlehaček, 

 antiperspirantů  a deodorantů a pod.)

•  další celokovové předměty (trubky, hrnce, klíče, 

 hřebíky, ešusy, příbory, hliníkové součástky, 

 kancelářské sponky, ale i vany apod.)
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POZOR NA ROZDÍLY
• Při třídění kovů, ale i jiných komodit, se vždy řiďte 
   návodnou samolepkou umístěnou přímo na sběrné nádobě.

• Při tzv. více komoditním sběru kovů, se sbírají dohromady     
    např. s plasty. V tomto případě nelze do sběrné nádoby 

vhazovat žádné ostré předměty. Na dotřiďovací lince totiž 
probíhá většinou ruční dotřídění těchto dvou komodit – 
na plasty a kovy. Pracovníci by se tedy mohli o ostré před-
měty poranit.

KOVOVÉ OBALY
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ABECEDNÍ PRŮVODCE

9

https://www.samosebou.cz/kampatri/

Kam patří? Abecední 
průvodce tříděním odpadu
Váháte někdy, kam správně vytřídit nějaký použitý 
obal nebo neobvyklý odpad? Máme pro vás praktickou 
nápovědu, kterou můžete mít neustále po ruce. 

Jak funguje rychlá třídicí nápo-
věda „Kam patří“

Hliníková víčka od jogurtů, 
balicí papír, vyhořelý kalíšek od 
svíčky nebo třeba tuba od zubní 
pasty. I s takovými věcmi 
se pravidelně při třídění odpadu 
setkáváme a i sebelepší třídič 
se občas dostane do situace, kdy 
neví. Právě proto je na webu 
Samosebou.cz k dispozici speci-
ální sekce „Kam patří“.

Praktický položkový přehled od-
padů a předmětů, s jednoduchou 
radou, kam je správně vytřídit 
nebo vyhodit.

Pojmy jsou seřazené podle 
abecedy, můžete si ale také 

jednoduše nastavit fi ltry, které 
hledání zaměří na vybrané sku-
piny odpadů (papír, sklo, plasty, 
kovy, nápojové kartony a další 
odpady). U mnoha z nich jsou 
k dispozici také odkazy na články, 
ve kterých se o dané problemati-
ce můžete dozvědět více.

Pokud v přehledu chybí nějaký typ 
obalu nebo odpadu, o kterém 
jste přesvědčeni, že by v něm roz-
hodně být měl, můžete nám napsat 
na e-mail: trideni@ekokom.cz.

Nyní je třídění odpadů zase 
o něco jednoduší.

Má to smysl, třiďte odpad!

https://www.samosebou.cz/kampatri/ 
https://www.samosebou.cz/kampatri/
https://www.samosebou.cz/kampatri/
https://www.samosebou.cz/kampatri/
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https://www.samosebou.cz/kampatri/
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https://www.samosebou.cz/kampatri/
https://www.samosebou.cz/kampatri/
https://www.samosebou.cz/kampatri/
https://www.samosebou.cz/kampatri/
https://www.samosebou.cz/kampatri/

https://www.samosebou.cz/kampatri/ 
https://www.samosebou.cz/kampatri/
https://www.samosebou.cz/kampatri/
https://www.samosebou.cz/kampatri/
https://www.samosebou.cz/kampatri/
https://www.samosebou.cz/kampatri/
https://www.samosebou.cz/kampatri/
https://www.samosebou.cz/kampatri/
https://www.samosebou.cz/kampatri/
https://www.samosebou.cz/kampatri/
https://www.samosebou.cz/kampatri/
https://www.samosebou.cz/kampatri/
https://www.samosebou.cz/kampatri/
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MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Konference České 
asociace oběhového 
hospodářství – podpora  
omezení skládkování, 
podpora energetického 
využití
Vyšší energetická a surovinová bezpečnost nebo evropské 
cíle? Jaké jsou současné priority vedení EU? To bylo jedno 
z hlavních témat, o nichž jednali zástupci průmyslu, odpadá-
řů, ministerstev, českých i evropských zákonodárců na mezi-
národní konferenci, která proběhla na konci září v Praze. 

Peter Kurth, prezident Evrop-
ské asociace odpadového hos-
podářství (FEAD), připomněl, 
že zatímco ještě nedávno zna-
menalo odpadové hospodářství 
výhradně přepravu z bodu A 
do bodu B, tedy typicky od do-
movní popelnice na skládku, dnes 
se jeho význam zásadně mění. 
Současná role sektoru je výrazně 
širší a dotýká se prakticky všech 
sfér ekonomiky, od primárního 
roztřídění přes zajištění surovin 
pro průmyslovou výrobu, produk-
ci energií až po omezení vzniku 
CO2. A to vše při snaze o maxi-
mální redukci toho, co nakonec 
na skládce opravdu skončí.

Řečníci se shodli, že odpadový 
sektor může sehrát klíčovou roli 

10
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při současných výzvách Evropy,  
tedy při zajištění zdrojů pro 
průmysl a v boji proti energetické 
i klimatické krizi. Zvýšení podílu 
recyklovaných materiálů může 
významně navýšit dostupnost 
surovin, které se dnes dovážejí 
z dalekých zemí. „Využití surovin 
z recyklovaného materiálu po-
může zachránit 96 % některých 
kovů,“ nastínil Kurth.

Nejprve je ale nutné omezit  
skládkování, které je v ČR stále 
neúměrně vysoké. Na sklád-

kách končí nevyužito až 45 % 
komunálního odpadu. Situace 
v jednotlivých zemích se však 
značně liší a v některých státech 
je to podle Kurtha i 80 %.

Odpady je přitom možné 
přetvořit nejen na suroviny, ale 
i na energie, od tepla a elektřiny 
až po syntetická paliva z plastů. 
Efektivní sběr a recyklace tak 

mohou Evropě pomoci odpou-
tat se od závislosti na fosil-
ních palivech z nespolehlivého 
Ruska a v konečném důsledku 
i zlevnit drahé energie pro 
spotřebitele. Právě odpado-
vá energetika byla proto jedním 
ze stěžejních témat konference.

Tam, kde v současných pod-
mínkách není možná mechanická, 
materiálová recyklace, lze podle 
ČAObH využít vyseparované 
odpady vhodné k energetickému 
využití, jako dobrou alternativu 

právě nedostatkových dová-
žených energetických surovin. 
Europoslanec Alexandr Vondra 
v souvislosti s tím v krátkém 
videopříspěvku vysvětlil, proč 
by neměla být zařízení na energe-
tické využití odpadů zařazena 
do evropského systému emisních 
povolenek. Energetické využití 
odpadů, které jinak nelze využít, 

je totiž lepší, než uložit odpady 
na skládky, kde se stanou 
zdrojem skleníkových plynů. 

Podle Michala Stiebera  
z ČAObH přitom v regionu střední 
a východní Evropy chybí dostateč-
ná infrastruktura pro přeměnu od-
padů na energie, stejně jako pro-
středky z veřejných fondů na její 
vznik. Podle ředitele pro strategii 
a regulaci společnosti Veolia Miro-
slava Zajíčka energie vzniká pouze 
z 12 % ze zhruba 7,8 milionu tun 
komunálního odpadu, které Česko 
ročně vyprodukuje. Evropské plány 
přitom počítají s tím, že do roku 
2030 to má být 31 %.

V současnosti v ČR existují jen 
čtyři funkční zařízení na energe-
tické využití odpadu, dalších osm 
je v různé fázi plánování. Podle 
Zajíčka trvá jejich výstavba 
v optimistickém případě sedm 
let. Problémem jsou nechvalně 
proslulé stavební předpisy, 
ale i skutečnost, že veřejnost 
se vzniku spaloven obvykle úpor-
ně brání. Komplikací je i rozpo-
ruplnost některých evropských 
cílů a pravidel. Cirkulární ekonomi-
ka, a tedy i zpracování odpadů 
na energie jsou nedílnou součástí 
Green Dealu, což je však v kon-
fliktu s požadavkem na nulovou 
emisní stopu. Tak jako tak ale 
podle řečníků investice do energe-
tického zpracování odpadů 
v následujících letech porostou. 
Totéž platí pro celý sektor oběho-
vého hospodářství. Podle Kurta 
do něj Evropa každoročně inves-
tuje 5 miliard eur.
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RADY A TIPY

Rady a tipy klientského 
oddělení
Struktura čtvrtletního výkazu o produkci obalů 
Krátké video manuály k jednotlivým částem výkazu

Jsme si vědomi toho, že vyplňo-
vání Výkazu může přinášet další 
otázky. Doporučujeme Vám shléd-
nout naše krátké video manuály, 

které jsme pro Vás připravili. 
Rozdělení obalů na základní typy 
a druhy by pro Vás poté mělo být 
jednodušší.

Při pohledu na celou strukturu vý-
kazu si, prosím, všímejte i barev-
ného rozlišení jednotlivých listů. 

9 J1-1A J1-1B J1-1K J1-2A J1-2B J1-2K J1-3 J1-3K J2 J4J3 O1-1A O1-1B O1-1K O1-2A O1-2B O1-2K O1-3 O1-3K O2 O4O3 S3S2S1

obsah

9

Struktura výkazu obaly

opakovaně používané

zpoplatněné

předplacené

neplacené

exportované

neobsahují nápoje

obsahují nápoje 

průmyslové

prodejnískupinové 
a přepravní

kompozitní

průmyslovékompozitní

prodejnípřepravní

skupinovéprůmyslové

prodejnípřepravní

skupinovéprůmyslové

prodejnípřepravní

skupinovéprůmyslové

prodejnískupinové 
a přepravní

kompozitní
zpoplatněné

předplacené

exportované

neobsahují nápoje

obsahují nápoje 

průmyslové

prodejní skupinové 
a přepravní

kompozitní

průmyslové kompozitní    

prodejní přepravní

skupinové průmyslové

prodejní přepravní

skupinové průmyslové

prodejní přepravní

skupinové průmyslové

prodejní skupinové 
a přepravní

kompozitní

na jedno použití

neplacené

statistické listy 
S1 - S3

12



EKO-KOMunikace

www.ekokom.cz 13

1010 obsah

Nejdříve se podívejme, jak je celý výkaz strukturován. Může Vám pomoci tento 
rozcestník – vysvětlení číslování jednotlivých listů výkazu.

J1—1A

1 – ZPOPLATNĚNÉ

2 – PŘEDPLACENÉ

3 – NEPLACENÉ

4 – EXPORTOVANÉ

J – JEDNO POUŽITÍ

O – OPAKOVANĚ POUŽÍVANÉ

S – STATISTICKÉ LISTY

1 – OBCHODNÍ - NEOBSAHUJÍ NÁPOJE

2 – OBCHODNÍ - OBSAHUJÍ NÁPOJE

3 – PRŮMYSLOVÉ

A – PRODEJNÍ

B – SKUPINOVÉ A PŘEPRAVNÍ

K – KOMPOZITNÍ

Kódování listů

Jednotlivé listy výkazu jsou rozlišeny nejen barevně, ale i svými kódy. Rozcestník Vám napoví, jak jsou listy 
číslovány: 

Na začátku si rozdělte obaly dle jejich použití a ty evidujete na listy začínající písmeny:
J – obaly pro jedno použití
O – opakovaně používané obaly

Video manuál:

https://vimeo.com/501784970?embedded=true&source=video_title&owner=20822703

J

obaly

O

Nejdříve se podívejme, jak je celý výkaz strukturován. Může Vám pomoci tento
rozcestník – vysvětlení číslování jednotlivých listů výkazu.

1010 obsah

Nejdříve se podívejme, jak je celý výkaz strukturován. Může Vám pomoci tento 
rozcestník – vysvětlení číslování jednotlivých listů výkazu.

J1—1A

1 – ZPOPLATNĚNÉ

2 – PŘEDPLACENÉ

3 – NEPLACENÉ

4 – EXPORTOVANÉ

J – JEDNO POUŽITÍ

O – OPAKOVANĚ POUŽÍVANÉ

S – STATISTICKÉ LISTY

1 – OBCHODNÍ - NEOBSAHUJÍ NÁPOJE

2 – OBCHODNÍ - OBSAHUJÍ NÁPOJE

3 – PRŮMYSLOVÉ

A – PRODEJNÍ

B – SKUPINOVÉ A PŘEPRAVNÍ

K – KOMPOZITNÍ

Kódování listů
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Druhá pozice v kódování listů ur-

čuje, zda zpoplatňuje obaly Vaše 

společnost, nebo je hradí dodava-

tel či odběratel. Pokud exportujete 

balené zboží do zahraničí, pak se 

Vás týkají listy J4 a O4.  

Video manuál:

https://vimeo.com/501785257?embedded=true&source=video_title&owner=20822703

Další členění (číslo za pomlčkou v kódu) je následující:

Zde doporučujeme řídit se barevným označením jednotlivých listů. 

Video manuál:

https://vimeo.com/501785223?embedded=true&source=video_title&owner=20822703

obaly

obaly

1 - zpoplatněné                        2 - předplacené                          3 - neplacené                          4 - exportované

       1 - obchodní                              2 - obchodní                            3 - průmyslové 
   neobsahují nápoje                   obsahují nápoje

14



EKO-KOMunikace

www.ekokom.cz

Poslední písmeno v kódu listu 

se týká obchodních obalů. Prodejní  

obaly (kód listů končí písmenem A) 

a skupinové a přepravní obaly (oba 

tyto typy obalů se evidují 

na listech, které končí písmenem B). 

Zvlášť ještě evidujeme kompozitní 

obaly (K).

Video manuál - prodejní, skupinové a přepravní obaly: 

https://vimeo.com/501785716?embedded=true&source=video_title&owner=20822703

Video manuál – kompozitní obaly: 

https://vimeo.com/501785497?embedded=true&source=video_title&owner=20822703
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https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2021/07/Metodika_ke_ctvrtletnimu_vykazu_2021_01.pdf

Metodika k čtvrtletnímu výkazu o produkci obalů

Aktuální metodiku k vyplnění čtvrtletního výkazu o produkci obalů naleznete na tomto odkazu:

Metodika_ke_ctvrtletnimu_vykazu_2021_01.pdf

obchodní obaly 
(nápojové/nenápo-

jové)

A - prodejní B - skupinové 
a přepravní

K - kompozitní

Opravné výkazy
 
Kdy mohu zaslat a jakým způsobem
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v příslušném kalendářním čtvrtletí, 

jste povinni předat nám opravný Vý-
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ni předat nejpozději ve lhůtě, v níž 

jste povinni předat Výkaz za bezpro-

středně následující kalendářní čtvrtletí.  

V praxi to tedy znamená, pokud nám 

budete zasílat opravný Výkaz např. 

za třetí kalendářní čtvrtletí (tedy za 

červenec až září), musíte ho zaslat 

do 30. ledna následujícího kalendářní-

ho roku. Více v tabulce níže:



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

E d i t o r i a l t ř í d ě n í  a  r E c y k l a c E  o d p a d ů

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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ekokomun i k ace

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

POŽADAVKY NA OBALY 

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.
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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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https://www.ekokom.cz/cz/klienti/ctvrtletni-vykazy/opravny-vykaz/
V případě, že posíláte opravný 

Výkaz, prosíme, vyplňte do žlutého 

pole na titulní straně Výkazu (záložka 

Úvod) slovo OPRAVNÝ. V opravném 

Výkazu se vyplňuje celá produkce 

obalů za dané čtvrtletí (nikoli rozdíl).

Opravný výkaz zašlete standartním 

způsobem na e-mailovou adresu

vykazy@ekokom.cz.

Následně Vám bude automaticky 

vystaven dobropis/vrubopis na pří-

padný rozdíl ve zpoplatnění.

Formulář pro vyplnění opravného 

výkazu naleznete na tomto odkazu:

https://www.ekokom.cz/cz/klienti/

ctvrtletni-vykazy/opravny-vykaz/

Opravný výkaz za období Do kdy můžete zaslat opravný výkaz

1. čtvrtletí do 30. července
2. čtvrtletí do 30. října
3. čtvrtletí do 30. ledna
4. čtvrtletí do 28. (29.) února

https://www.ekokom.cz/cz/klienti/ctvrtletni-vykazy/opravny-vykaz/

