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Odpady, na něž se vztahuje tato smlouva 
 

Platné od 1.1.2015 
 

 
Odpad z Obcí zúčastněných na Systému  
 
Neupravený vytříděný komunální odpad včetně jeho obalové složky, jehož původcem jsou 
na základě ustanovení § 4 písm. w) zákona o odpadech obce (pro účely smlouvy Obce 
zúčastněné na systému EKO-KOM) 
 
Pro potřeby této smlouvy se rozumí odpadem z Obcí zúčastněných na systému následující 
druhy odpadů: 
 
Papír   
(Neupravený papírový odpad z tříděného sběru organizovaného obcí s obsahem obalové 
složky evidovaný pod kódy dle Katalogu odpadů např.: 150101, 200101, 191201) 
 
Plasty  
(Neupravené plastový odpad z tříděného sběru organizovaného obcí s obsahem obalové 
složky – především PET, fólií, drobných plastových obalů, ostatních plastů apod. evidovaný 
pod kódy dle Katalogu odpadů např.: 150102, 200139, 191204) 
 
Nápojový karton 
(Neupravené odpady z nápojových kartonů, tzn. odpadní vrstvené kompozitní obaly s cca  
60% obsahem papírové složky určené převážně k uchovávání nápojů, pocházející 
z tříděného sběru organizovaného obcí evidovaný pod kódy dle Katalogu odpadů např.: 
150101, 150105)    
 
KOV 
(Neupravené kovové odpady z tříděného sběru organizovaného obcí s obsahem obalové 
složky evidované pod kódy dle Katalogu odpadů např.: 200140, 150104)    
 
 
 

Odpad od Dalších původců  
 
Neupravený vytříděný odpad včetně jeho obalové složky, jehož původcem jsou na základě 
ustanovení § 4 písm. w) zákona o odpadech jiné osoby než obce a který dodavateli 
předávají třetí osoby oprávněné nakládat s odpady  

 
Pro potřeby této smlouvy se rozumí odpadem od dalších původců následující druhy odpadů: 

 
Papír 
(Neupravený papírový odpad z tříděného sběru dalších původců s obsahem obalové složky 
evidovaný pod kódy dle Katalogu odpadů např.: 150101, 200101, 191201) 
 
Plasty  
(Neupravený plastový odpad z tříděného sběru dalších původců s obsahem obalové složky 
evidovaný pod kódy dle Katalogu odpadů např.: 150102, 200139, 191204) 
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Nápojový karton 
(Neupravené odpady z nápojových kartonů, tzn. odpadní vrstvené kompozitní obaly s cca  
60% obsahem papírové složky určené převážně k uchovávání nápojů, pocházející 
z tříděného sběru od dalších původců evidovaný pod kódy dle Katalogu odpadů např.: 
150101, 150105)    
 
 
KOV 
(Neupravené kovové odpady z tříděného sběru organizovaného obcí s obsahem obalové 
složky evidované pod kódy dle Katalogu odpadů např.: 200140, 150104) 
 
 

 


