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Milí čtenáři,

stále více pronikáme do pro-

blematiky nakládání s odpady, 

zejména tříděnými, a to včetně 

nákladů a fi nancování. Z minu-

lých dílů vyplývá, že nakládání 

s netříděným odpadem je rela-

tivně drahé, co je však důležitěj-

ší, neustále se bude zdražovat. 

Protože velká část komunálního 

odpadu obsahuje použité oba-

ly, platí u nás stejně jako v celé 

Evropě zákon o obalech, který 

přenáší odpovědnost za recyk-

laci obalů na fi rmy, které je uvá-

dějí na trh. V praxi to znamená, 

že výrobci, dovozci nebo plniči 

obalů platí za každý obal, který 

uvedou na trh, do společného 

systému, ze kterého se následně 

hradí náklady spojené s tříděním 

a recyklací obalů. V Česku tento 

systém provozuje společnost 

EKO-KOM, a.s. Jejími hlavními 

partnery jsou obce. Pokud obec 

odpady třídí a má se společností 

EKO-KOM, a.s., uzavřenou smlou-

vu, dostává za každý kilogram 

vytříděného odpadu předaného 

k využití fi nanční odměnu. Sys-

tém odměn je nastaven motivač-

ně, takže obce, které třídí více, 

dostávají odměnu vyšší. Tímto 

způsobem obce snižují své ná-

klady spojené s tříděním odpadů, 

které tak jako tak podle zákona 

o odpadech musejí provádět. 

V případě, že má obec nastavený 

systém třídění efektivně a využí-

vá všech možností pro třídění od-

padů, může odměna pokrýt veš-

keré náklady na třídění odpadů. 

Obec pak může tuto skutečnost 

promítnout i do ceny za odpady 

pro občany. Předpokládá to však 

zároveň jejich aktivní účast na 

třídění odpadů. Do budoucna je 

to jedna z mála cest, jak předejít 

neustálému zdražování služeb 

v odpadovém hospodářství 

obce. Již v současné době jsou 

v kraji obce, které důsledným 

tříděním snížily svoje náklady 

na odpady natolik, že navzdory 

zvyšujícím se cenám za odpa-

dové služby nemusely občanům 

zvyšovat jejich poplatky.

Nezapomeňte, důsledným tří-

děním odpadů lze přispět ke 

snižování nákladů na odpa-

dové hospodářství, a předejít 

tak zvyšování poplatků za 

odpady. 
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