Příloha č. 4 ke Smlouvě o zajištění úpravy a využití odpadů z obalů
Sazby odměn za zajištění úpravy a využití odpadů z obalů
platné od 1. 10. 2022

a) Odměna za úpravu (dotřídění) odpadů
Odměna za úpravu odpadů z Obcí zúčastněných na Systému EKO-KOM

Název komodity

Způsob sběru

Sazba v Kč/t

Sazba v Kč/t

Odpadů z obalů – sběr ve
1)
veřejné sběrné síti

Odpadů z obalů - ostatní
2)
sběr

Plasty

Samostatně

212,-

0,-

Papír

Samostatně

32,-

0,-

Nápojový karton

Samostatně

636,-

0,-

Nápojový karton

Směs s plasty nebo
s papírem

1 081,-

0,-

KOV

Směs s plasty nebo
s nápojovým kartonem
nebo se sklem

350,-

0,-

KOV

Samostatně

0,-

0,-

1)
2)

veřejná sběrná síť – nádobový sběr, pytlový sběr organizovaný v systému obce
ostatní sběr – sběrné dvory, školní sběr, výkupny, neupravený odpad předaný jiným úpravcem

Odměna za úpravu odpadů z obalů od Dalších původců vyjma Obcí

Název
komodity

Způsob sběru

Sazba v Kč/t
Odpadů z obalů

Plasty

Samostatně

0,-

0,-

Papír

Samostatně

0,-

0,-

Nápojový karton

Samostatně

0,-

0,-

Nápojový karton

Směs s plasty nebo
s papírem

0,-

0,-

0,-

KOV

Směs s plasty nebo
s nápojovým kartonem
nebo se sklem

KOV

Samostatně

0,-

1)

Sazba v Kč/t
Odpadů z obalů - ostatní
)
sběr 1

0,-

0,-

ostatní sběr – sběrné dvory, školní sběr, výkupny, neupravený odpad předaný jiným úpravcem
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b) Odměna za zajištění využití (zajištění zpracování druhotných surovin (DS) vyrobených
z odpadů)
Odměna za zajištění využití (zajištění zpracování DS vyrobených z odpadů z Obcí zúčastněných na
Systému EKO-KOM)

Sazebník jednotlivých DS komodity PLAST předaných k materiálové recyklaci
Název druhotné suroviny

podíl druhotné suroviny*

Sazba DS v Kč/t odpadů z obalů

PET

Nestanoven

1 100,-

Fólie transparentní1

≤ 10 %

8 000,-

Fólie transparentní2

> 10%

5 300,-

Fólie barevná1

≤10 %

8 500,-

Fólie barevná2

> 10%

5 300,-

Duté plasty1

≤10 %

7 500,-

Duté plasty2

> 10%

5 300,-

Směsné plasty1

≤ 30 %

9 000,-

Směsné plasty2

> 30%

5 300,-

Polystyren pěnový1

≤2%

7 600,-

Polystyren pěnový2

> 2%

5 300,-

*Podíl druhotné suroviny vyrobené v příslušném Období z celkového množství upravovaného odpadu – komodity
plast pocházejícího z Obcí.

Sazba odměny pro příslušnou druhotnou surovinu komodity Plast pocházející z Obcí zúčastněných
na Systému předanou k materiálové recyklaci je přiřazována v závislosti na dosaženém podílu množství
vyrobené druhotné suroviny z celkového množství upraveného odpadu v příslušném Období (stanoveno v
%) - vše je vztaženo ke komoditě PLAST původem z Obcí

Sazebník pro ostatní způsoby využití komodity PLAST
Název
komodity

Plasty

Způsob využití

podíl druhotných surovin
předaných k mat. rec.**

Sazba v Kč/t
odpadů
z obalů

Alternativní paliva (TAP)1

když je podíl ** ≥ 40 %

2 182,-

Alternativní paliva (TAP)2

když je podíl ** < 40 %

200,-

Energetické využití (ZEVO)1

když je podíl ** ≥ 40 %

2 182,-

Energetické využití (ZEVO)2

když je podíl ** < 40 %

200,-

Odstranění uložením na skládku

nestanoven

0,-
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**Podíl druhotných surovin předaných v příslušném Období k materiálové recyklaci z celkového množství
upravovaného odpadu – komodity plast pocházejícího z Obcí

Sazba odměny pro příslušný způsob využití (TAP, ZEVO) komodity Plast pocházející z Obcí
zúčastněných na Systému je přiřazována v závislosti na dosaženém podílu druhotných surovin
předaných k materiálové recyklaci z celkového množství upravovaného odpadu v příslušném Období
(stanoveno v %) - vše je vztaženo ke komoditě PLAST původem z Obcí.
Při určení celkového množství upravovaného odpadu pro dané Období (pro Sazebník pro ostatní způsoby
využití komodity PLAST) se zohledňuje i množství, které bylo převzato k úpravě ze skladu z minulého
období (započítává se do celkového množství), množství předané do skladu v daném období se
nezohledňuje (nezapočítává).

Název komodity

Způsob využití

Sazba v Kč/t
odpadů z obalů

Organická recyklace

0,-

Jiný způsob využití

0,-

Způsob využití

Sazba v Kč/t
odpadů z obalů

Materiálová recyklace

280,-

Alternativní paliva (TAP)

50,-

Energetické využití (ZEVO)

50,-

Organická recyklace

0,-

Jiný způsob využití

0,-

Odstranění uložením na skládku

0,-

Způsob využití

Sazba v Kč/t
odpadů z obalů

Materiálová recyklace

3 074,-

Alternativní paliva (TAP)

100,-

Jiný způsob využití

0,-

Organická recyklace

0,-

Plast

Název komodity

Papír

Název komodity

Nápojový karton
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Název komodity

Způsob využití

Sazba v Kč/t
odpadů z obalů

Materiálová recyklace

3 074,-

Alternativní paliva (TAP)

100,-

Jiný způsob využití

0,-

Organická recyklace

0,-

Způsob využití

Sazba v Kč/t
odpadů z obalů

Materiálová recyklace

0,-

Materiálová recyklace

100,-

Materiálová recyklace

50,-

Nápojový karton směs

Název komodity
KOV Al - hliník
KOVS Al - hliník
KOV Fe - železo
KOVS Fe - železo

KOV Mix
KOVS Mix

Odměna za zajištění využití (zajištění zpracování DS vyrobených z odpadů od Dalších původců
vyjma Obcí)

Název komodity

Plasty

Způsob využití

Sazba v Kč/t
odpadů z obalů

Materiálová recyklace

0,-

Alternativní paliva (TAP)

0,-

Energetické využití (ZEVO)

0,-

Organická recyklace

0,-

Jiný způsob využití

0,-

Odstranění uložením na skládku

0,-
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Název komodity

Papír

Název komodity

Nápojový karton

Název komodity

Nápojový karton směs

Způsob využití

Sazba v Kč/t
odpadů z obalů

Materiálová recyklace

0,-

Alternativní paliva (TAP)

0,-

Energetické využití (ZEVO)

0,-

Organická recyklace

0,-

Jiný způsob využití

0,-

Odstranění uložením na skládku

0,-

Způsob využití

Sazba v Kč/t
odpadů z obalů

Materiálová recyklace

0,-

Energetické využití (ZEVO)

0,-

Alternativní paliva (TAP)

0,-

Organická recyklace

0,-

Jiný způsob využití

0,-

Odstranění uložením na skládku

0,-

Způsob využití

Sazba v Kč/t
odpadů z obalů

Materiálová recyklace

0,-

Alternativní paliva (TAP)

0,-

Jiný způsob využití

0,-

Organická recyklace

0,-
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Způsob využití

Sazba v Kč/t
odpadů z obalů

Materiálová recyklace

0,-

Materiálová recyklace

0,-

Materiálová recyklace

0,-

Název komodity
KOV Al - hliník
KOVS Al - hliník
KOV Fe – železo
KOVS Fe - železo

KOV Mix
KOVS Mix

c) Bonusová složka odměny
Bonus za akreditaci
V případě, že byla dodavateli pro příslušné období udělena akreditace dle podmínek zveřejněných na
webových stránkách společnosti www.ekokom.cz (dále jen Podmínky), zvýší se odměna za úpravu a
zajištění využití odpadů z obalů o bonusovou složku.
Tato složka se vypočte tak, že se základní složka odměny za zajištění úpravy a využití vypočtená
podle čl. XI/čl. XIII Smlouvy vynásobí koeficientem (bonusem za akreditaci) uvedeným v této příloze.
Celková odměna je pak tvořena součtem odměny za zajištění úpravy, za zajištění využití a bonusové
složky.
Pokud je platnost akreditace dodavatele omezena pro určité konkrétní zařízení, na kterém provádí
úpravu odpadů spočívající v třídění či dotřídění odpadů za účelem jejich budoucího využití, lze uplatnit
nárok na zvýšení odměny o akreditační bonus pouze ve vztahu k té části odpadů, které byly upraveny
na tomto zařízení.

Období pro udělení
bonusu

Koeficient bonusu za
akreditaci

2022

5%
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