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Ceník platný od 1. 1. 2020
(Ceny jsou uvedeny v Kč za tunu, k ceně je nutno připočítat 21% DPH a v případě komunálních
odpadů od obce 15% DPH. Katalogová čísla odpadů jsou dle vyhlášky č.381/2001 Sb. v platném
znění). V případě skartace nebo zvláštní likvidace odpadů (zabaveného zboží apod.) se k ceně za 1
tunu připočítá 300,- Kč jako cena zvláštní manipulace s odpadem a pořízení záznamu snímající
kamery.
Uvedená cena pro odpady katalogových čísel skupiny 20 03 - ostatní komunální odpady je platná
pouze v tom případě, že odpad dodávaný pod těmito kódy má skutečně mechanicko-fyzikální
vlastnosti směsného komunálního odpadu a jedná se o odpad, jehož původcem je obec, nebo občan.
V opačném případě bude za tyto kódy účtována cena 2.000,- Kč.
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02 01 03
02 01 04
02 01 07
02 01 09

odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
odpad rostlinných pletiv
2.000,odpadní plasty (kromě obalů)
2.000,odpady z lesnictví
2.000,agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08*
2.000,-

02 02
02 02 03

odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
2.000,-

02 03
02 03 04
02 03 99

odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa,
kávy, a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu, z výroby
droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
2.000,odpady jinak blíže neurčené
2.000,-

02 05
02 05 01
02 05 99

odpady z mlékárenského průmyslu
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
odpady jinak blíže neurčené

2.000,2.000,-

02 06
02 06 01
02 06 99

odpady z pekáren a výroby cukrovinek
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
odpady jinak blíže neurčené

2.000,2.000,-

02 07

odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje
a kakaa)
odpady z praní, čištění a z mech. zprac. surovin
2.000,odpady z destilace lihovin (pevné zbytky)
2.000,-

02 07 01
02 07 02
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02 07 04

suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

03 01
03 01 01
03 01 05

odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
odpadní kůra a korek
piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové
desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04*
odpady jinak blíže neurčené

03 01 99
03 03
03 03 01
03 03 07

2.000,2.000,2.000,2.000,-

03 03 99

odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
odpadní kůra a dřevo
2.000,mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
2.000,odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
2.000,výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a
povrchové vrstvy z mechanického třídění
2.000,odpady jinak blíže neurčené
2.000,-

04 01
04 01 01
04 01 09
04 01 99

odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
odpadní klihovka a štípenka
odpady z úpravy a apretace
odpady jinak blíže neurčené

04 02
04 02 09

odpady z textilního průmyslu
odpady z kompozitních tkanin (impregnovaná tkanina, elastomer, plastomer)
2.000,organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
2.000,jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14+
2.000,odpady z nezpracovaných textilních vláken
2.000,odpady ze zpracovaných textilních vláken
2.000,odpady jinak blíže neurčené
2.000,-

03 03 08
03 03 10

04 02 10
04 02 15
04 02 21
04 02 22
04 02 99
07 02

2.000,2.000,2.000,-

07 02 13
07 02 99

odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického
kaučuku a syntetických vláken
plastový odpad
2.000,odpady jinak blíže neurčené
2.000,-

07 05
07 05 14

odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků
pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13*
2.650,-

08 01
odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování
laků
08 01 12
jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111+
2.650,08 01 18
jiné odpady z odstraňování barev nebo laků
2.650,neuvedené pod číslem 08 01 11+

barev a
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08 03
08 03 13
08 03 18
08 04
08 04 10
09 01
09 01 08
09 01 10
09 01 12

odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání tiskařských barev
odpadní tiskařské barvy
2.650,neuvedené pod číslem 08 03 12*
odpadní tiskařský toner neuvedený
2.650,pod číslem 08 03 17*
odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů
(včetně vodotěsnících výrobků)
odpadní lepidla a těsnicí materiály
2.650,- neuvedené
pod číslem 08 04 09*
odpady z fotografického průmyslu
fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
2.000,fotoaparáty na jedno použití bez baterií
2.000,fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie
2.000,neuvedené pod čísly 09 01 11

12 01
12 01 05

odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
plastové hobliny a třísky
2.000,-

15 02
15 02 03

absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny
2.000,a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02*

16 01

vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních
strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby
pneumatiky
5.000,plasty
2.000,součástky jinak blíže neurčené
2.000,odpady jinak blíže neurčené
2.000,-

15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 05
15 01 06
15 01 09

16 01 03
16 01 19
16 01 22
16 01 99
17 02
17 02 01
17 02 03

obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu
papírové a lepenkové obaly
2.000,plastové obaly
2.000,dřevěné obaly
2.000,kompozitní obaly
2.000,směsné obaly
2.000,textilní obaly
2.000,-

dřevo, sklo a plasty
dřevo
plasty

2.000,2.000,-
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17 04
17 04 11
17 06
17 06 04
17 09
17 09 04
18 01
18 01 04
18 02
18 02 03
19 05
19 05 01
19 05 03
19 05 99
19 08
19 08 01
19 08 05
19 09
19 09 01
19 09 04
19 09 05
19 10
19 10 02
19 10 04
19 10 06
19 12

19 12 01
19 12 04
19 12 07

kovy (včetně jejich slitin)
kabely neuvedené pod 17 04 10 – neobsahující ropné látky jako dehet
2.000,izolační materiály s obsahem azbestu
izolační materiály neuvedené
2.000,pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 – bez obsahu azbestu
jiné stavební a demoliční odpady
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03 – bez obsahu PCB
2.000,izolační materiály z povrchu staveb – polystyrény
11.000,odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí
odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem
na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití,
pleny)
2.650,odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení a prevence nemoci zvířat
odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem
na prevenci infekce
2.650,odpady z aerobního zpracování komunálního nebo podobného odpadu
nekompostovaný podíl komunálního odpadu
2.000,kompost nevyhovující jakosti
2.000,odpady jinak blíže neurčené
2.000,odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
shrabky z česlí
kaly z čištění komunálních odpadních vod

5.000,2.000,-

odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy
neželezný odpad
lehká frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05

2.000,2.000,2.000,-

odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
2.000,upotřebené aktivní uhlí
2.000,nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
2.000,-

odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování,
peletizace)
papír a lepenka
2.000,plasty a kaučuk
2.000,dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06*
2.000,-
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19 12 08
19 12 10
19 12 12
20 01
20 01 01
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 28

textil
spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické
úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11*

2.000,2.000,2.000,-

20 01 38
20 01 39
20 01 99

složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
papír a lepenka
2.000,biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
2.650,oděvy
2.000,textilní materiály
2.000,barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
2.650,neuvedené pod číslem 20 01 27*
dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37*
2.000,plasty
2.000,další frakce jinak blíže neurčené
2.000,-

20 02
20 02 01

odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
biologicky rozložitelný odpad

20 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 07
20 03 99

ostatní komunální odpadyi
směsný komunální odpad
odpad z tržišť
uliční smetky
objemný odpad
komunální odpady jinak blíže neurčené

2.000,1.470,1.600,1.600,1.600,1.600,-

* tzn. bez obsahu nebezpečných látek
+ neobsahující organická rozpouštědla
Ceny jsou platné pouze v případě, že je původcem obec nebo občan; v případě jiného původce je cena pro celou tuto
skupinu odpadů 2 000,- Kč/t
i
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