Vážená paní starostko, pane starosto,
představenstvo svazku obcí a valná hromada ESKO-T se již delší dobu zabývá nepříznivou situací na
trhu se surovinami z tříděného odpadu, který nastal počátkem letošního roku, kdy Čína výrazně
omezila dovoz těchto odpadů k dalšímu zpracování. Toto omezení vývozu a nedostatek kapacit na
zpracování tříděných odpadů u nás i v EU zapříčinilo, že je na trhu nadbytek vytříděného odpadu a
současné kapacity nestačí odpad zpracovávat. S tímto jevem souvisí i postupné snižování výkupních
cen tříděných odpadů.
Za I. pololetí letošního roku klesla výkupní cena papíru o 43%, u obalu z PEHD materiálu o 10% a
nejcitelněji se to projevilo u plastových fólií, kdy u čiré klesla cena o 69% a u barevné fólie klesla
výkupní cena za poslední měsíce na nulu a následně se dostala dokonce i do záporných čísel. To
znamená, že za její využití musíme naopak platit. V současné době o ni na trhu není vůbec zájem, a
proto jsme její třídění dočasně zastavili. Prognóza vývoje výkupních cen není příznivá. U některých
komodit bude stagnovat a u dalších dále klesat.
Dalším negativním jevem, který jsme za I. polovinu roku 2018 zaregistrovali je, že při téměř stejném
množství svezeného plastového odpadu, se nám o 6% navýšilo množství odpadů, které do žlutých
kontejnerů nepatří. Likvidace těchto odpadů negativně zatěžuje provoz třídící linky.
Třídící linka byla zatím vždy zisková. Z vytvořeného zisku jsme Vám mohli nabízet barevné kontejnery
na tříděné odpady zdarma do bezplatného pronájmu a částečně tento svoz i dotovat.
Vzhledem k této situaci nebudeme již kontejnery na tříděné odpady poskytovat do obcí zdarma,
ale budete mít možnost si je zakoupit do Vašeho vlastnictví.
Obdobná situace je i u dotřiďování velkoobjemového odpadu a dřeva ze sběrných dvorů. U dřeva
výkupní cenu ovlivnila především kůrovcová kalamita. Nadbytek kvalitního dřeva srazil výkupní cenu
pro nás o 50%. U energeticky využitelného odpadu se jeho nadbytkem zvýšil požadavek na kvalitu a
druh drcení. Tyto požadavky si vyžádaly vícenáklady na provoz střediska.
Výše zmiňované situace zapříčinily, že provoz třídící linky Třebíč a dotřiďovací linky OC Petrůvky se
dostal za I. pololetí 2018 do hospodářské ztráty a firma ESKO – T s.r.o. není schopna dále dotovat
tuto vzniklou situaci. Představenstvo svazku obcí na svém jednání 31. 7. 2018 konstatovalo, že
situace je vážná a abychom ztrátu vyrovnali a dále nenarůstala, nezbývá nám nic jiného, než svoz
tříděného odpadu zpoplatnit a navýšit i cenu za příjem odpadu v OC Petrůvky.
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