
 

 
 

PŘÍLOHA TISKOVÉ ZPRÁVY 

 
Výsledky systému EKO-KOM za rok 2021 

 
Na trh v ČR bylo v roce 2021 celkem uvedeno 1,33 milionu tun obalů, z toho se pak podařilo vytřídit 
a předat k recyklaci nebo jinému využití 1,02 milionu tun, tzn. celková míra recyklace a využití 
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 88 % 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 odpadní plasty jsou velmi různorodé a obsahují i 
neplastové příměsi. To komplikuje dotřídění plastů a snižuje účinnost dotřiďovacích linek oproti jiným 
materiálům. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyšší účinnost dotřídění na třídících linkách bohužel sebou nese i vyšší náklady na energie a lidskou 
práci. Proto jsme v minulém roce zvýšili finanční odměny třídičkám i ve vazbě na dosahované 
účinnosti dotřídění. 
 
V České republice se dlouhodobě daří udržovat vysokou účast obyvatel na třídění odpadů. Tato 
činnost je již pro většinu národa naprostou samozřejmostí, v roce 2021 pravidelně třídilo své odpady 
73 % obyvatel. Jak vyplývá z nejnovějších průzkumů, nejčastěji třídí odpady lidé ve věkové kategorii 
30 až 49 let. Byť se loni procento třídičů nezvýšilo, celkem významně se však zvýšila výtěžnost 
tříděného odpadu přepočtená na jednoho obyvatele.  
Každý Čech loni vytřídil do barevných kontejnerů a menších nádob umístěných přímo u domů 
bezmála 72 kilogramů odpadů, což je meziročně o 5 kilogramů více! K velkému posunu došlo 
především u kovů, těch vytřídil každý obyvatel v průměru o 3,2 kilogramu více než v roce 2020.    



 

Jedním z hlavních faktorů, které často rozhodují o tom, zda lidé své odpady třídí, je určitý komfort. To 
znamená, že barevných kontejnerů musí být dostatek a lidé to k nim nesmí mít daleko.  
Splnění nových ambiciózních cílů evropských směrnice vyžaduje další nárůst třídění, a proto 
spolupracujeme s obcemi na intenzifikaci zahušťováním sběrné sítě tam, kde dosud neodpovídá 
potřebám domácností. Nicméně již dnes Česká republika disponuje jednou z nejkvalitnějších 
sběrných sítí v Evropě, lidé mají k dispozici více než 678 000 barevných kontejnerů a menších nádob 
na tříděný odpad. A s každým rokem se zkracuje i vzdálenost, kterou musí k nejbližším barevným 
kontejnerům absolvovat. V roce 2021 se průměrná vzdálenost zkrátila o další metr, na pouhých 89 
metrů (to je zhruba 127 kroků). Přitom v roce 2001 byla průměrná vzdálenost okolo 200 metrů.   



 

 
Nádobový sběr je v České republice doplněn ještě dalšími způsoby sběru tříděného odpadu – někde 
tak mohou občané třídit odpady doma rovnou do barevných pytlů, případně prostřednictvím 
sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin. Novinkou posledních let je i tzv. vícekomoditní 
nádobový sběr, kdy lze například do žlutého kontejneru třídit spolu s plasty i kovy či nápojové kartony 
v návaznosti na dotřiďovací linku, která je schopná jednotlivé frakce efektivně odtřídit pro účely 
materiálové recyklace. Tyto způsoby sběru narůstají na oblibě, protože často řeší prostorová omezení 
v obcích a přináší také úspory exhalací při zajišťování svozu.  
 
 

 
 „Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je v motivaci obyvatel k třídění odpadů jedním 
z klíčových faktorů. V roce 2021 se  udávaná průměrná vzdálenost, kterou musí lidé s tříděným 
odpadem ujít, zkrátila na 89 metrů“, říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus.   
 

Sruktura nákladů systému EKO-KOM 
Celých 98,5 % ročních nákladů AOS EKO-KOM, a.s., bylo v roce 2021 použito na zajištění sdruženého 
plnění. Konkrétně bylo rozdělení následující: více než 83 % představovaly přímé náklady odpadových 
činností (sběr obalů a zajištění sběrné sítě v obcích, sběr a využití průmyslových 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 zapojeným obcím za zajištění zpětného odběru obalových odpadů a sběrné sítě a za jejich 
předání prostřednictvím svozových firem k dotřídění a zpracování v roce 2021 tvořily celkově 63,5 %. 
Výše odměn obcím je pak závislá zejména na množství vytříděných 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. 
 
Bezmála 8 % nákladů (7,7 %) bylo nutné vynaložit na tvorbu zákonem předepsané rezervy. 
V minulosti byla vytvářena kapitálová rezerva, z níž se pak hradily například mimořádné náklady AOS 
na sběr a recyklaci obalových 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 budoucích nákladů na sdružené plnění povinností osob uvádějících obaly 
na trh nebo do oběhu, zohledňující 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 společnosti.  A proto, než rezervy dosáhnout této výše, bude jejich tvorba nezbytnou a 
významnou součástí systémových nákladů. 
 
Náklady na zajištění průkazné evidence všech obalových a odpadových toků, a to včetně její kontroly 
a pravidelných auditů, tvořily loni 4,8 %. Necelá 3 % nákladů pak byla vynaložena na povinnou osvětu, 
vzdělávání žáků v oblasti ochrany životního prostředí, informování spotřebitelů a na další činnosti 
vedoucí ke správnému a efektivnímu třídění odpadů v ČR. Vlastní náklady na administrativu a řízení 
činily 1,3 % a zákonné odvody státu představovaly 0,1 % z celkových nákladů.   
 
 

 
 
 
O společnosti EKO-KOM 
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů na základě 
autorizace vydané MŽP dle zákona o obalech 477/2001Sb. Neziskový systém EKO-KOM funguje na principu  aktivní 
spolupráce průmyslových podniků, měst a obcí, úpravců odpadů a jejich finálních zpracovatelů. 

 


