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Tato věta se svým obsahem prokazatelně nezakládá na pravdě. Informace z této věty, že po intervenci by měly 
třídící linky přebírat papír z obcí a měst přinejmenším bezplatně v žádném případě neodpovídá stále velmi 
vážné situaci na trhu odpadního papíru (navíc věta řeší obecně sběrový papír, nikoli jen obalovou složku). Věta 
je tak pro obce velmi matoucí a uvádí je v omyl.  
 
Dopady šíření takových informací mohou být zásadní, a to dokonce ve smyslu dalšího prohloubení a zhoršení 
dosavadní, již tak vážné situace na trhu s odpadním papírem, ale i s ostatními surovinami.  
 
V současné době je situace taková, že vytříděný papír předávají dotřiďovací linky a svozové firmy 
k dalšímu zpracování za úplatu, a to ve výši průměrně mezi 800 – 1500 Kč za 1 tunu, dle lokálních 
podmínek a možností. Popsaná intervence za strany společnosti EKO-KOM, a.s. tedy krizi zcela jistě 
neodvrátí, neboť je ve vztahu ke skutečným nákladům neúměrně nízká.  
 
Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme společně požádat a vyzvat k co nejrychlejší, pokud možno okamžité, 
nápravě chybných informací obsažených v dopisu společnosti EKO- KOM, a.s., a to jak formou opravného 
dopisu na původně oslovené obce a města, tak vyvěšením korigující informace na webu společnosti EKO-KOM, 
a.s. 
 
Zároveň bychom Vás, vážený pane generální řediteli, rádi v této věci požádali o následné společné jednání, kde 
bychom si vysvětlili všechny související aspekty nastalého problému a trvajícího problému na trhu druhotných 
surovin z odpadů, a to tak, abychom i do budoucna předešli podobným vážným situacím.  
 

Se společným pozdravem. 

 

 

…………………………………………………….. 

Spolek veřejně prospěných služeb, Ing. Richard Blahut, místopředseda a vedoucí sekce odpadové hospodářství 

 

………………………………………………………. 

Sdružení komunálních služeb, Bohumil Rataj, předseda 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

Česká asociace odpadového hospodářství, Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel 

 

Příloha: dopis společnosti EKO-KOM, a.s. na obce a města, ze dne 5.2.2020 



 

 

 

V Praze dne 5. 2. 2020 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,  
 
dovolte nám, abychom Vás seznámili se současnou situací na trhu s papírem a opatřeními, která je 

autorizovaná obalová společnost EKO-KOM připravena realizovat.  

V průběhu minulého roku postupně narůstal propad v poptávce po sběrovém papíru, v prosinci pak 

došlo téměř k úplnému zastavení obchodování s některými druhy odpadového papíru. Týkalo se to 

především sorty směsného papíru 1.02 a dále i lepenek 1.05. V lednu 2020 se podařilo obchodování 

se sběrovým papírem částečně oživit, ale cenová hladina se propadla pod úroveň z konce roku 2019.  

Trh s druhotnými surovinami je poměrně proměnlivý a k výkyvům v odbytu dochází cyklicky. Podobný 

negativní vývoj na trhu druhotných surovin jsme již v minulosti řešili v roce 2008 / 2009, kdy jsme 

finančními intervencemi zajistili fungování systému třídění a využití obalových odpadů i přes 

probíhající hospodářskou krizi. Po důkladné analýze aktuálního stavu a zhodnocení výhledu na 

nejbližších 12 měsíců, jsme se rozhodli realizovat kroky, které by ve vztahu k obcím a městům měly 

kompenzovat situaci na trhu s tříděným papírem. V tuto chvíli považujeme za klíčovou zejména 

podporu zajištění úpravy a využití papíru, a proto jsme přistoupili ke zvýšení platby třídícím linkám 

za dotřídění papíru ze současných 100 Kč na 420 Kč za tunu s platností od 1. 1. 2020.  

Jsme si vědomi aktuální složité situace v obcích při zajišťování provozu tříděného sběru komunálních 

odpadů a jsme přesvědčení, že finanční opatření na úrovni úpravy vytříděných odpadů zásadním 

způsobem napomůže v řešení odbytu sběrového papíru. Zároveň je třeba připomenout, že AOS EKO-

KOM má zodpovědnost pouze za papírový odpad pocházející z obalů, který představuje 

v komunálním odpadu zhruba necelou polovinu vytříděného papírového odpadu. Proto naše 

intervence nemůže ve vztahu k obcím kompenzovat negativní vývoj trhu s papírem v celém rozsahu. 

Přesto by měly po této intervenci třídičky papíru přebírat vytříděný papír z obcí a měst, ať již přímo 

nebo od svozových společností, přinejmenším bezplatně. To by mělo udržet třídění papírových 

odpadů v chodu, tak jako se nám to společně podařilo v době krize v roce 2009.  

Situaci budeme i nadále pečlivě sledovat a v případě potřeby na ni budeme opět reagovat 

odpovídajícími opatřeními. Věříme, že aktuální intervence do papíru u třídicích linek by měla v tuto 

chvíli situaci na trhu uklidnit a do konce roku očekáváme zlepšení v odbytu. Dle vyjádření zástupců 

papírenského průmyslu, by se měl tento stav zlepšovat od začátku roku 2021, kdy se spustí další 

zpracovatelská kapacita. 

Vážíme si dlouhodobé spolupráce s Vámi, obcemi, a věříme, že současnou situaci společnými silami 

úspěšně překonáme.  

         S pozdravem, 

 

Martina Filipová              

Ředitelka oddělení regionálního provozu 

EKO-KOM, a.s.  


