MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV
odbor rozvoje města a stavební úřad

SYSTÉM EKO-KOM A TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V ROCE 2012
EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnost, která
zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a
využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona o obalech
(zákon č. 477/2001 Sb.). To znamená, že společnost EKOKOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale
podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím
obalového odpadu. V rámci své činnosti se stará o třídění a recyklaci plastů, skla, papíru,
nápojových kartonů, kovů a dalších využitelných materiálů. Sběrná síť celé České republiky je v
současné době tvořena více než 200 tisíci kontejnery. Je doplněna pytlovým sběrem a dalšími
způsoby sběru jako jsou sběrné dvory a výkupny.
Vychází se přitom ze dvou zákonných povinností:
Dovozci, plniči, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh či do oběhu obaly
nebo balené výrobky, mají dle zákona o obalech povinnosti zpětného odběru
a využití odpadu z obalů.
Obce a města mají dle zákona o odpadech, povinnost třídit a využívat
komunální odpad, jehož součástí jsou také použité obaly.
Město vykazuje množství svezeného vytříděného odpadu v jednotlivých čtvrtletích příslušného
roku. V závislosti na množství svezeného odpadu a stanovených koeficientech dostává město od
společnosti EKO-KOM, a.s. odměnu, která je následně využívána na úhradu nákladů za svoz
tříděného odpadu, rozšiřování separačních stanovišť a komodit, poskytování informací.
V roce 2012 obdrželo město odměny ve
výši:
čtvrtletí
(2012)
IQ
II Q
III Q
IV Q
celkem

výše odměny
[v Kč bez DPH]
67 260,00
77 356,00
95 041,00
79 695,50
319 352,50

Pro porovnání v roce 2011 obdrželo město
odměny ve výši:
čtvrtletí
(2011)
IQ
II Q
III Q
IV Q
celkem

výše odměny
[v Kč bez DPH]
86 105,00
116 478,00
110 125,00
74 860,00
387 568,00

Peníze byly v roce 2012 využity, stejně jako v roce 2011, v souladu se smluvními podmínkami
společnosti EKO-KOM, a.s. na úhradu části nákladů na svoz tříděného odpadu.
Při porovnání uvedených tabulek lze odvodit jednu základní skutečnost, která trápí nejen naše město.
Ačkoli se množství vytříděného odpadu dlouhodobě zvyšuje, tak se jeho kvalita naproti tomu výrazně
snižuje. Z tohoto důvodu EKO-KOM přistupuje od roku 2012 k průběžnému ponižování výše odměn
za jednu vytříděnou tunu obalů! Proto i když se ve městě během posledních let zvýšil počet stanovišť
tříděného odpadu, nepocítilo naše město zvýšení celkové odměny od EKO-KOMu, které by
odpovídalo rostoucímu počtu stanovišť. Zhoršení kvality třídění se týká nejen obsahu kontejnerů, kde
se projevuje do značné míry anonymita „třídících občanů“, ale i pytlového sběru, který vždy dosahoval
lepších výsledků než kontejnerový sběr z pohledu odpovědnosti občana za třídění jednotlivých
komodit.
Použité zdroje: http://www.ekokom.cz/.
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