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Druhotné suroviny, na něž se vztahuje Smlouva 
 
Druhotné suroviny vyrobené:  
 
a) z odpadu z Obcí zúčastněných na Systému  

tříděný komunální odpad včetně jeho obalové složky, jehož původcem jsou na 
základě ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona o odpadech Obce zúčastněné na 
systému EKO-KOM 

 
b) z odpadu od Dalších původců  

tříděný odpad včetně jeho obalové složky, jehož původcem jsou na základě 
ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona o odpadech jiné osoby než obce a který 
dodavateli předávají třetí osoby oprávněné nakládat s odpady, jež tento odpad 
přebírají od jeho původců a jež na základě smluvního vztahu se společností v rámci 
Systému sdruženého plnění EKO-KOM spolupracují při zajištění zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů;  

 
Pro potřeby této smlouvy se rozumí Druhotnými surovinami následující druhy: 
 

Směsné plasty 
 

 
1.1. Základní popis 
Duté plastové předměty (kelímky, lahve, kanystry od nápojů, pochutin, kosmetických 
přípravků, pracích, čistících, avivážních a jiných prostředků a přípravků bytové 
chemie, sudy, nádoby, vědra). Maximální objem předmětů 50l. 
Plastové části hraček, domácích spotřebičů, přepravek, kuchyňské náčiní z plastů a 
jiných výrobků. 
Dále jsou přípustné plastové výrobky o rozměru do 60 cm (přepravky, obaly, palety, 
kryty, trubky a jiné výrobky a jejich díly). 
 
1.2. Čistota materiálu 
Minimálně 98 % plastových předmětů dle popisu (nejvýše 10 % obalů z PET), 
maximálně 2 % balastní látky: (dřevo, papír, hadry, nápojové kartony, plastové 
výrobky z PVC (linoleum, tapety, hračky, trubky apod.), výrobky z termosetů, PUR 
pěny (molitan). 
 
1.3. Nežádoucí příměsi 
Frakce nesmí obsahovat předměty kovové, skleněné, keramické, kamení, beton, PP 
a PET pásky  apod., dále plastové výrobky s kovovými díly nebo zálisky, kabely 
všeho druhu, ale také černé plastové předměty. 

 
1.4. Balení a značení 
Slisované balíky různých rozměrů. Každý balík musí být řádně označen štítkem 
s popisem druhu upraveného odpadu, váhy a názvem dodavatele 
 
 


