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Stanovení podílu obalové složky v tříděném odpadu 

 
Platné od 1. 10. 2021 

 

 

1) Podíl obalové složky přijatých neupravených odpadů 

 
 

Odpad z Obcí zúčastněných na Systému 

Název komodity 
Kód dle katalogu 

odpadů 

Podíl obalové složky 
v hmotnostních 

procentech 

Plasty 
20 01 39 
15 01 02 

nestanoven 

Papír 
20 01 01 
15 01 01 

nestanoven 

Nápojový karton 
20 01 01 pouze z obcí 

15 01 05 
nestanoven 

KOV 
20 01 40 
15 01 04 

nestanoven 

 
Standardy jsou stanoveny na základě systematických rozborů tříděných komunálních odpadů. Pro 
rozbory je používána metodika sítových rozborů schválená MŽP dle státního programu Vědy a 
výzkumu VaV/720/2/00 Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálního odpadu a SP/2f1/132/08 
Výzkum vlastností komunálních odpadů a optimalizace jejich využívání. Součástí těchto projektů je i 
podrobná analýza skladby komunálních odpadů včetně zastoupení obalových komunálních odpadů na 
území ČR. Analýza se provádí pravidelně podle státem schválené metodiky. Podíly jsou stanoveny 
bez znečišťujících příměsí. 
 
 

 
Odpad od Dalších původců (mimo obcí) 

 
 

Název komodity 
Kód dle katalogu 

odpadů 

Podíl obalové složky 
v hmotnostních 

procentech 

Plasty 
20 01 39 
15 01 02 

nestanoven 

Papír 
20 01 01 
15 01 01 

nestanoven 

Nápojový karton 15 01 05 nestanoven 

KOV 
20 01 40 
15 01 04 

nestanoven 
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2) Podíl obalové složky předaných upravených odpadů (druhotných surovin)   

 

Odpad z Obcí zúčastněných na Systému 
 

Název komodity Podíl obalové složky v hmotnostních procentech 

Papír – materiálová 
recyklace 

53 % 

Papír – Alternativní 
paliva (TAP) 

53 % 

Papír – jiný způsob 
využití  

53 % 

Papír – Energetické 
využití (ZEVO) 

53 % 

Papír – Odstranění 
uložením na skládku 

nestanoven 

Papír – Organická 
recyklace 

nestanoven 

Plast – Duté plasty 99 % 

Plast – Fólie barevná 90 % 

Plast – Fólie 
transparentní 

90 % 

Plast – PET 99 % 

Plast – Polystyren 
pěnový 

99 % 

Plast – Směsné plasty 80 % 

Plast – Alternativní paliva 
(TAP) 

55 % 

Plast – Energetické 
využití (ZEVO) 

55 % 

Plast – Odstranění 
uložením na skládku 

nestanoven 

Plast – jiný způsob 
využití  

55 % 

Plast – Organická 
recyklace 

nestanoven 

Nápojový karton 100 % 

Nápojový karton – jiný 
způsob využití 

100 % 

Nápojový karton – 
organická recyklace 

nestanoven 
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Název komodity Podíl obalové složky v hmotnostních procentech 

Nápojový karton – směs 100 % 

Nápojový karton – směs 
– jiný způsob využití 

100 % 

Nápojový karton – směs 
– organická recyklace nestanoven 

KOV AL, KOVS AL 80 % 

KOV Fe, KOVS Fe 80 % 

KOV Mix, KOVS Mix 80 % 

 

Odpad od Dalších původců (mimo obcí) - nestanoven 

 


