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EVIDENCE EPS OBALŮ

• až do roku 2020 evidovány všechny PS obaly uvedené na trh společně

• poprvé za rok 2021 rozděleny EPS, XPS a PS obaly

• podle předběžných údajů uvedeno na trh velmi malé množství v porovnání s jinými plastovými obaly

=> cca 0,4 kg/ob./rok

=> cca 2 % hm. ze všech prodejních plastových obalů



SBĚR ODPADNÍCH PLASTŮ

• jednodruhové plastové odpady obvykle sbírány 
a recyklovány samostatně (např. výrobní 
odpady)

• plastové odpady vytříděné z jiných odpadů 
(SKO, OO, GASTRO apod.) vysoká míra 
znečištění => TAP

• problémové: komunální a jiné směsné plasty 
(kat. č. 150102 Plastové obaly; 200139 Plasty)
• v ČR integrovaný systém třídění odpadů: obaly 

a neobaly dohromady
• obvykle směs různých polymerů a proměnlivá 

kvalita
• nutné další dotřídění před zpracováním

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2017 2018 2019 2020 2021

výtěžnost tříděného plastu v ČR [kg/ob./rok]

veřejná sběrná síť sběrné dvory a sběrná místa ostatní způsoby sběru



SBĚR ODPADNÍCH PLASTŮ

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2017 2018 2019 2020 2021

výtěžnost tříděného plastu v ČR [kg/ob./rok]

veřejná sběrná síť sběrné dvory a sběrná místa ostatní způsoby sběru



KOMUNÁLNÍ PLASTY: SKLADBA

PET láhve; 20,4%

fólie; 22,5%

HDPE/PP/PET duté 
obaly; 7,6%

EPS/XPS obaly; 1,5%

jiné plasty; 33,5%

neplastové příměsi; 
14,5%

skladba plastových komunálních odpadů
v. průměr ČR; r. 2020; [% hm.]
soubor: 142 vzorků



KOMUNÁLNÍ PLASTY: ODMĚNY PRO OBCE

• odměny za sběr všech plastových obalů – bez 
ohledu na konkrétní výskyt druhotných surovin

1) ODMĚNA ZA ZAJIŠTĚNÍ MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU
• základní odměna: 24 Kč/ob./rok
• bonusová složka: zajištění sběru kovových odpadů 

prostřednictvím nádob a pytlů
▪ 30/6/0,5 Kč/nádobu(pytel)/Q pro VSS/ISS/PS

2) ODMĚNA ZA OBSLUHU MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU
• odměna v Kč/t obalových odpadů
• 3 skupiny typů sběru: VSS+ISS; SD+SM; ostatní
• členění po velikostních skupinách obcí

3) ODMĚNA ZA ZAJIŠTĚNÍ VYUŽITÍ ODPADŮ Z OBALŮ
• odměna v Kč/t obalových odpadů
• 3 skupiny typů sběru: VSS+ISS; SD+SM; ostatní
• vypláceno pouze při předání k využití



KOMUNÁLNÍ ODPADNÍ PLASTY: DOTŘÍDĚNÍ

• v ČR v současnosti přes 120 manuálních třídicích linek (TL)

• několik připravovaných automatizovaných TL a dotřiďování 
SKO

• při stávající roční produkci obalového EPS připadá na jednu 
linku cca 33 tun

• v některých případech EPS dotřiďováno – obvykle volné 
odkládání do big-bagů

• motivace k dotřiďování EPS zejména kvůli velkému objemu

• problém s křehkostí (lisování při svozu; manipulace těžkou 
technikou)



KOMUNÁLNÍ ODPADNÍ PLASTY: DOTŘÍDĚNÍ

• vyhl. č. 273/2021 Sb., § 8, 9 + příloha č. 7: požadavky na 
minimální míru dotřídění (plastů, papíru, kovů, skla a 
bioodpadů); sledováno napříč zařízeními při opakované 
úpravě
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DOTŘÍDĚNÍ EPS: ODMĚNY PRO TL

• sazebník odměn k dispozici na webu ekokom.cz

• r. 2021: 117 partnerských TL na plast

1) ODMĚNA ZA ÚPRAVU ODPADŮ Z OBCÍ
• za přijatý odpad, který je nutné dotřídit (tj. z obecních 

sběrů – VSS a ISS)
2) ODMĚNA ZA ZAJIŠTĚNÍ VYUŽITÍ
• za vyrobené DS původem z obecních sběrů
• u plastových DS rozlišovány 2 úrovně platby podle 

dosažené míry dotřídění

3) BONUS ZA AKREDITACI
• 5 % 
• za splnění minimálních požadavků na vybavení TL

https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2021/12/Priloha_c4_Sazby_odmen_PAP_PL_od_01012022.pdf
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