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1) Odměna za zajištění míst zpětného odběru 
 
 
Základní odměna    
Platnost od 1. 1. 2022 

Sazba:     24,- Kč/obyvatel/rok 
 
 

Bonusové složky   
 
Zajištění sběru kovových odpadů prostřednictvím nádob a pytlů 

Platnost od 1. 1. 2022 

 
Sazba: 
 

Nádoba na kovy ve veřejné sběrné síti 
 

30,- Kč/nádobu/čtvrtletí 

Nádoba na kovy v individuální sběrné síti 
 

6,- Kč/nádobu/čtvrtletí 

Pytel na kovy 
 

0,50 Kč/ks 

 
Nádobami a pytli na kovy se rozumí sběrné prostředky, do kterých je možné sbírat kovy samostatně nebo 
ve směsi s jinou komoditou. 
 
Odměna za nádoby je součinem sazby za nádoby a počtem instalovaných nádob v daném čtvrtletí. 
 
Odměna za pytle je součinem sazby za pytle a počtem vyvezených pytlů v daném čtvrtletí. 
 
Nádobami ve veřejné sběrné síti se rozumí tyto typy nádob uvedené ve výkazu: kontejner – horní výsyp, 
kontejner – spodní výsyp, kontejner – jiný způsob výsypu, kontejner – podzemní a odpadkový koš. 
 
Nádobami v individuální sběrné síti se rozumí tyto typy nádob uvedené ve výkazu: kontejner – individuální.   
 
Podmínkou pro získání tohoto bonusu je vykázání nenulového množství vytříděných kovových odpadů 
sesbíraných v daném čtvrtletí prostřednictvím nádobového, nádobového individuálního nebo pytlového 
sběru. 
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2) Odměna za obsluhu míst zpětného odběru 
 
Základní odměna  
Platnost od 1. 1. 2022 

 
Veřejná sběrná síť  (nádobový sběr1), pytlový sběr2), individuální nádobový sběr3) organizovaný v rámci systému obce) 

Velikost sídla 

Odměna za obsluhu míst zpětného odběru (Kč/t vytříděných obalových komunálních odpadů) 

Papír Plasty Sklo směsné Sklo čiré 

Nápojový karton Kov 

samostatný 
sběr 

sbíraný ve 
směsi s 

jinou 
komoditou 

samostatný 
sběr 

sbíraný ve 
směsi s 

jinou 
komoditou 

≤ 1 000 obyvatel 4 350 7 600 1 340 1 340 7 600 7 600 7 600 7 600 

1 001 až 2 000 obyvatel 3 320 5 890 1 040 1 040 5 890 5 890 5 890 5 890 

2 001 až 5 000 obyvatel 3 250 5 790 1 070 1 070 5 790 5 790 5 790 5 790 

5 001 až 15 000 obyvatel 3 190 6 710 1 200 1 200 6 710 6 710 6 710 6 710 

15 001 až 50 000 obyvatel 3 450 6 060 1 150 1 150 6 060 6 060 6 060 6 060 

≥ 50 001 obyvatel 4 520 6 410 1 370 1 370 6 410 6 410 6 410 6 410 

 
1) Nádobový sběr – obecní sběr využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky od občanů (příp. původců zapojených do systému obce) prostřednictvím k tomu určených sběrných nádob 

a kontejnerů různých objemů a technického provedení, které jsou umístěny na veřejně dostupných místech bez časového omezení. Do nádobového sběru nejsou zahrnuty nádoby umístěné ve 

sběrných dvorech nebo sběrných místech.  

2) Pytlový sběr – obecní sběr využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky od občanů (příp. původců zapojených do systému obce) prostřednictvím k tomu určených pytlů různého 
objemu, které občané odkládají pro potřeby svozu na místa určená obcí. Do pytlového sběru nejsou zahrnuty pytle umístěné ve sběrných dvorech nebo na sběrných místech. 
 
3) Individuální nádobový sběr – obecní sběr využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky od občanů (příp. původců zapojených do systému obce) prostřednictvím k tomu určených 
sběrných nádob a kontejnerů menších objemů (typicky 120 l, 240 l), které jsou umístěny v nemovitostech (nejsou dostupné na veřejných prostranstvích) a jsou určeny na tříděný sběr odpadů od 
konkrétních individuálních domácností. Do individuálního nádobového sběru nejsou zahrnuty nádoby umístěné na veřejně dostupných místech bez časového omezení ani ve sběrných dvorech nebo 
sběrných místech. Rovněž tak se nejedná o nádoby, které jsou sice umístěné v nemovitostech, ale jsou určeny pro tříděný sběr od obyvatel všech bytových jednotek v domě (typicky bytový dům 
s nádobami ve dvoře nebo vnitrobloku).  
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Sběrné dvory1), sběrná místa1) zřízená obcí  

Velikost sídla 

Odměna za obsluhu míst zpětného odběru (Kč/t vytříděných obalových komunálních odpadů) 

Papír Plasty Sklo směsné Sklo čiré 

Nápojový karton Kov 

samostatný 
sběr 

sbíraný ve 
směsi s 

jinou 
komoditou 

samostatný 
sběr 

sbíraný ve 
směsi s 

jinou 
komoditou 

≤ 1 000 obyvatel 1 020 1 780 310 310 1 780 1 780 2 850 2 850 

1 001 až 2 000 obyvatel 780 1 380 240 240 1 380 1 380 2 210 2 210 

2 001 až 5 000 obyvatel 760 1 360 250 250 1 360 1 360 2 180 2 180 

5 001 až 15 000 obyvatel 750 1 570 280 280 1 570 1 570 2 520 2 520 

15 001 až 50 000 obyvatel 800 1 420 270 270 1 420 1 420 2 270 2 270 

≥ 50 001 obyvatel 1 050 1 500 330 330 1 500 1 500 2 400 2 400 

 
1) Sběrný dvůr, sběrné místo – obecní sběr vybraných využitelných složek komunálního odpadu (včetně obalové složky) od občanů (příp. původců zapojených do systému obce) do sběrných dvorů 

(zařízení dle zákona o odpadech) nebo na stabilní sběrná místa určená obcí v obecně závazné vyhlášce. Za sběr prostřednictvím sběrných dvorů a sběrných míst je považován i sběr do 

shromažďovacích prostředků (nádoby, kontejnery, boxy), které jsou umístěny v těchto zařízeních. 
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Ostatní způsoby sběru (výkupny1), mobilní sběry2), školní sběry3) a další způsoby sběru4) organizované v rámci systému obce) 

Velikost sídla 

Odměna za obsluhu míst zpětného odběru (Kč/t vytříděných obalových komunálních odpadů) 

Papír Plasty Sklo směsné Sklo čiré 

Nápojový karton Kov 

samostatný 
sběr 

sbíraný ve 
směsi s 

jinou 
komoditou 

samostatný 
sběr 

sbíraný ve 
směsi s 

jinou 
komoditou 

Všechna sídla bez rozlišení 
velikosti 

590 100 100 100 100 100 1 100 1 100 

 
1) Výkupna – sběr, resp. výkup některých využitelných složek komunálního odpadu od občanů v privátních výkupnách odpadů. Zařízení je obvykle provozováno právnickou nebo fyzickou osobou 

oprávněnou k podnikání; výkup využitelných složek komunálního odpadu může být poskytnut za úplatu. Výkupna může být po dohodě s provozovatelem začleněna vyhláškou do systému sběru 

odpadů stanoveného obcí. Pro účely čtvrtletního výkazu v systému EKO-KOM zůstává vždy výkupnou, tj. není sběrným místem určeným obcí v obecně závazné vyhlášce.  

2) Mobilní sběry – obcí organizovaný oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů prostřednictvím mobilního zařízení určeného k nakládání s odpady. Je nutné rozlišit mobilní sběr 

v rámci obce od občanů a mobilní sběr za účelem výkupu některých využitelných složek komunálního odpadu. Za mobilní sběr není považován standardní svoz pytlů z pytlových sběrů. 

3) Školní sběry – za školní sběr je považován sběr využitelných složek komunálního odpadu (papíru, plastů nebo kovů) od občanů organizovaný školou nebo jiným školským zařízením 

prostřednictvím shromažďovacího prostředku (kontejneru) umístěného dočasně v areálu školy. Obec může začlenit školní sběr do systému nakládání s odpady. 

4) Další způsoby sběru – způsoby sběru nezařaditelné do předchozích kategorií. 
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Bonusové složky     nestanoveny 
 
 
 

3) Odměna za zajištění využití odpadů z obalů  
 

Základní odměna 
Platnost od 1. 1. 2022 
 

 
 

Způsob sběru 

Odměna za tunu obalových odpadů (Kč/t) předaných k využití 

Papír Plasty Sklo směsné Sklo čiré 
Nápojový 

karton 
Kov 

Veřejná sběrná síť 500 1 000 100 100 160 30 

Sběrné dvory, sběrná 
místa 

110 340 100 100 160 30 

Ostatní způsoby sběru  30 30 30 30 160 30 

 
 
Bonusové složky     nestanoveny 
 

 
 

4) Odměna za zajištění energetického využití odpadů z obalů  
 

Základní odměna   0,- Kč/t 

 

Bonusové složky    nestanoveny 

 
 

 


