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Metodický pokyn pro zapojení drobných podnikatelů do systému obce 

 
Možnost využít systém svozu a dalšího nakládání se směsným a tříděným komunálním odpadem 
nastavený obcí vychází z § 62, odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“). Dále dle 
§ 61 zákona jsou fyzické osoby a původci odpadů zapojení do systému odpadového hospodářství 
zavedeného obcí povinni odpad odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými 
pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu zákonem a obecně závaznou vyhláškou obce (v případě 
hl. m. Prahy se jedná o vyhlášku č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy ve znění obecně závazné vyhlášky č. 
22/2017 Sb.)  
  
Smlouva mezi obcí a původcem odpadu musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny 
za tuto službu. Dílčí jednotkové ceny uvedené v přiloženém ceníku jsou shodné s cenami, které za 
uvedené služby platí Hl. m. Praha, a přímo vycházejí ze smlouvy na zajištění komplexního systému 
nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy pro období 2016 – 2025. Zapojení do systému 
obce je možné formou samostatně přistavené sběrné nádoby (na směsný odpad, papír, plast, sklo, 
nápojové kartony, bioodpad a kovové obaly). Jednotkové ceny jsou odvislé od objemu nádoby a 
příslušné frekvence jejího vývozu. V jednotkové ceně jsou rovněž promítnuty náklady na pořízení a 
pronájem sběrné nádoby. Smluvní povinností zapojeného původce odpadu je skladovat sběrné nádoby 
v provozovně či objektu se souhlasem vlastníka, a pouze v době jejího svozu umístit sběrnou nádobu 
na místo přistavení určené v kooperaci se svozovou společností. U tohoto režimu svozu je možné si u 
příslušné svozové společnosti jako nadstandard objednat zanášku a vynášku a ostatní nadstandardní 
služby, kterými jsou např. odemykání a zamykání dveří. Orientační doba svozu bude původci sdělena 
zástupcem svozové společnosti při podpisu smlouvy. 

 
Nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a 
technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy) je v § 51 uvedeno, 
že: 

 
„Stavby musí být vybaveny místností pro odkládání odpadu, která kapacitně odpovídá požadovanému 
účelu stavby, nebo musí být vybaveny místem pro umístění odpadních nádob situovaným na stavebním 
pozemku. Místnosti pro odpad musí být odvětrány“. 

 
Pokud by docházelo k trvalému umístění nádob na pozemní komunikaci a původce by neměl vydané 
povolení k umístění pevné překážky podle § 29 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, či povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace podle § 25 téhož 
zákona, dopouštěl by se původce porušení zákona o pozemních komunikacích, a smluvní vztah s ním 
bude ze strany obce ukončen. Stejně tak může být smluvní vztah ukončen i při neoprávněném zabrání 
jiného veřejného prostranství než pozemní komunikace trvalým umístěním sběrné nádoby. 

 
Doplňkový pytlový sběr 

 
V případě provozoven, kde z objektivních důvodů není možné umístit sběrné nádoby, bude původci 
odpadu po doložení podkladů, umožňujících rozhodnout o těchto odůvodněných případech (např. 
plocha provozovny doložena formou kopie nájemní smlouvy), nabídnuta varianta tzv. pytlového sběru, 
a to pouze pro komodity papír a plast. Bude se jednat o typizované pytle s logem svozové společnosti 
o objemu 90 l. Uzavřená smlouva bude termínovaná na 12 měsíců. Zájemce po podpisu smlouvy obdrží 
adekvátní počet pytlů odpovídající době trvání smlouvy (dle nastavené frekvence) a instrukce ohledně 
času a formy přistavení pytlů. Uzavřený pytel bude v den svozu a v domluvený čas přistaven u vchodu 
do objektu či provozovny. Na tento režim svozu je možné si u příslušné svozové společnosti objednat 
vynášku a ostatní  
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nadsta ndardní služby, podobně jako v případě „klasického“ nádobového sběru. V případě odložení 
jiných pytlů, které nebudou opatřeny příslušnými logy a náležitostmi, bude svozová společnost vyzývat 
smluvního partnera ke zjednání pořádku. V případě opakovaných problémů se zajištěním pořádku 
souvisejícím s pytlovým sběrem bude svozová společnost informovat příslušný ÚMČ a obec si 
vyhrazuje právo smluvní vztah s původcem odpadu vypovědět. 

 
Postup v případě zájmu o zapojení do systému obce 

 
1. Kontaktovat svozovou společnost, která na daném území MČ provádí svoz směsného a 

tříděného komunálního odpadu, 
2. Výběr komodit, objemu nádob a frekvence svozu na základě prováděné činnosti v souladu s 

požadavky MHMP, 
3. Uzavření smlouvy s příslušnou svozovou společností, 
4. Informace o konkrétních svozových dnech a časech, 
5. Úhrada za objednané služby, 
6. Plnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, tj. přistavení nádoby či pytle v den a čas 

svozu apod. 
 

Kategorie činností, doporučené objemy a komodity 
 

V tabulce níže jsou uvedeny doporučené komodity dle kategorie činností. Stanovení jednotlivých 
komodit vychází z charakteru provozované činnosti. Komodity „nápojové kartony“, „kovové obaly“ a 
„bioodpad“ jsou zájemcům nabízeny k využití volitelně dle charakteru podnikání. 

 

Kategorie SKO* papír plast sklo 

I. x x x x 

II. x x x  

III. x x   
* SKO – směsný komunální odpad     
I. – restaurace, bary, kavárny, cukrárny, maloobchod, ubytování, školy, školky apod. 
II. – trafiky, stánky, kadeřnictví, kosmetika, řemeslná výroba apod. 
III. – ostatní služby (poradenství apod.) 

 
Objem a frekvenci nádob si každý zájemce o zapojení do systému obce nastaví dle produkovaného 
množství (tj. dle plochy provozovny či kapacity zařízení atd.). V případě, že bude objem nádoby 
dlouhodobě (ve 3 po sobě jdoucích svozů) nedostatečný, bude zájemce vyzván ze strany svozové 
společnosti k úpravě smluvního svozu (např. k navýšení objemu či frekvence svozu tak, aby objem 
nádob reflektoval skutečnou produkci odpadu provozovny). 

 
V případě, že zájemce nebude reagovat na výzvu svozové společnosti, může ze strany 
města k vypovězení smluvního vztahu. 

 
V případě dotazů či nejasností kontaktujte zákaznický servis svozových společností 
(Pražské služby, a.s. tel.: 284 091 888, e-mail: info@psas.cz, AVE CZ, odpadové 
hospodářství s.r.o. tel.: 800 118 800, e-mail: ave@ave.cz, IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s. 
tel.: 286 583 310 e-mail: ipodec@mariuspedersen.cz, KOMWAG, podnik čistoty a 
údržby města, a.s. tel.: 236 040 000, e-mail: komwag@komwag.cz) či oddělení odpadů 
MHMP (tel.: 236 004 229). 
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Ceník – (ceny jsou uvedeny za kalendářní rok 2021 v Kč bez DPH) 
Směsný odpad – ceny jsou včetně započítaných nákladů na energetické využití a odstranění.  

četnost 
obsluhy/ objem 

nádoby (l) 

1x za 2 týdny 1x za týden 2x za týden 3x za týden 4x za týden 5x za týden 6x za týden 7x za týden 
21 11 12 13 14 15 16 17 

80 1 061 Kč  2 062 Kč 4 063 Kč 6 045 Kč 8 028 Kč 10 063 Kč 11 993 Kč 13 976 Kč
110 1 266 Kč  2 466 Kč 4 865 Kč 7 264 Kč 9 664 Kč 12 063 Kč 14 463 Kč 16 737 Kč
120 1 360 Kč  2 583 Kč 5 030 Kč 7 477 Kč 9 924 Kč 12 371 Kč 14 818 Kč 17 265 Kč
240 2 279 Kč  4 356 Kč 8 510 Kč 12 665 Kč 16 819 Kč 20 972 Kč 25 127 Kč 29 281 Kč
360 2 881 Kč  5 566 Kč 10 938 Kč 16 310 Kč 21 682 Kč 27 054 Kč 32 291 Kč 37 630 Kč
660 5 040 Kč  9 702 Kč 19 025 Kč 28 349 Kč 37 673 Kč 46 880 Kč 56 165 Kč 65 451 Kč

1 100 7 544 Kč  14 415 Kč 28 158 Kč 41 899 Kč 55 641 Kč 69 383 Kč 83 125 Kč 96 868 Kč
 

Tříděný odpad – papír  
četnost obsluhy/ 
objem nádoby (l) 

1x za 4 týdny  1x za 2 týdny 1x za týden 2x za týden 3x za týden 4x za týden 5x za týden 6x za týden 7x za týden 
41  21 11 12 13 14 15 16 17 

120  619 Kč  1 149 Kč 2 162 Kč 4 187 Kč 6 218 Kč 8 248 Kč 10 278 Kč 12 308 Kč 14 338 Kč 

240  989 Kč  1 836 Kč 3 471 Kč 6 739 Kč 10 214 Kč 13 278 Kč 16 547 Kč 19 816 Kč 23 077 Kč 

660  2 491 Kč  4 627 Kč 8 532 Kč 16 334 Kč 24 155 Kč 32 192 Kč 40 116 Kč 48 041 Kč 55 965 Kč 

1 100  3 262 Kč  6 058 Kč 11 442 Kč 22 212 Kč 32 982 Kč 43 750 Kč 54 520 Kč 65 289 Kč 76 059 Kč 
 

Tříděný odpad – plast 
 

četnost obsluhy/ 
objem nádoby (l) 

1x za 4 týdny  1x za 2 týdny 1x za týden 2x za týden 3x za týden 4x za týden 5x za týden 6x za týden 7x za týden 
41  21 11 12 13 14 15 16 17 

120  619 Kč  1 149 Kč 2 162 Kč 4 188 Kč 6 218 Kč 8 248 Kč 10 278 Kč 12 309 Kč 14 339 Kč 

240  989 Kč  1 836 Kč 3 471 Kč 6 740 Kč 10 010 Kč 13 278 Kč 16 547 Kč 19 817 Kč 23 078 Kč 

660  2 492 Kč  4 627 Kč 8 533 Kč 16 345 Kč 24 156 Kč 32 193 Kč 40 118 Kč 48 043 Kč 55 968 Kč 

1 100  3 341 Kč  6 205 Kč 11 443 Kč 22 213 Kč 32 984 Kč 43 753 Kč 54 523 Kč 65 293 Kč 76 064 Kč 
 

1 U komodity papír a plast je v odůvodněných případech možnost využít tzv. pytlový sběr za stejných finančních podmínek jako u 120 l nádoby. 
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Tříděný odpad – sklo barevné  

četnost obsluhy/ objem 
nádoby (l) 

1x za 6 týdnů 1x za 4 týdny 1x za 3 týdny 1x za 2 týdny 1x za týden 2x za týden 3x za týden 4x za týden 5x za týden 
61 41 31 21 11 12 13 14 15 

120 364 Kč  545 Kč 684 Kč 940 Kč 1 773 Kč 3 411 Kč 5 048 Kč 6 685 Kč 8 322 Kč 
240 583 Kč  822 Kč 1 061 Kč 1 531 Kč 2 860 Kč 5 519 Kč 8 177 Kč 10 836 Kč 13 494 Kč 

1 100 (SV) 3 590 Kč  5 060 Kč 6 531 Kč 9 425 Kč 18 156 Kč 35 617 Kč 53 078 Kč 70 539 Kč 88 000 Kč 
1100 (HV) 1 848 Kč  2 604 Kč 3 362 Kč 4 851 Kč 9 029 Kč 17 385 Kč 25 741 Kč 34 097 Kč 42 454 Kč 

 
Tříděný odpad – sklo čiré  

četnost obsluhy/ 
objem nádoby (l)

1x za 6 týdnů 1x za 4 týdny 1x za 3 týdny 1x za 2 týdny 1x za týden 
61 41 31 21 11 

1 100 (SV)  3 450 Kč  4 859 Kč 6 268 Kč 9 023 Kč 17 350 Kč 
 

Tříděný odpad – nápojové kartony  
četnost obsluhy/ 
objem nádoby (l)

1x za 4 týdny  1x za 2 týdny 1 x za týden  2 x za týden 
41 21 11 12 

240  921 Kč  1 711 Kč 3 307 Kč 6 489 Kč

1 100  2 995 Kč  5 562 Kč 10 794 Kč 21 221 Kč
 

Tříděný odpad – kovové obaly  
četnost obsluhy/ 
objem nádoby (l)

1x za 6 týdnů 1x za 4 týdny 1x za 3 týdny 1x za 2 týdny 1x za týden 2x za týden 
61 41 31 21 11 12 

240  713 Kč  970 Kč 1 228 Kč 1 739 Kč 3 303 Kč  6 277 Kč

1 100  3 874 Kč  5 471 Kč 7 068 Kč 10 247 Kč 19 469 Kč  36 990 Kč
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Bioodpad 
četnost obsluhy/ 
objem nádoby (l) 

1x za 2 týdny  1x za týden  2x za týden  
21 11 12 

120 2 096 Kč 4 128 Kč 8 942 Kč 
240 2 707 Kč 5 057 Kč        9 760 Kč 

* Cena pro celoroční svoz. Při sezonním svozu je cena ponížena podle počtu měsíců, kdy je sváženo 
 

Zanáška a vynáška sběrných nádob a odemykání dveří 

Objem nádoby (l) 
Vzdálenost 

(m) 

Četnost obsluhy  
1x za 2 

týdny a nižší
1x za týden 2x za týden 3x za týden 4x za týden 5x za týden 6x za týden 7x za týden 

21 a nižší 11 12 13 14 15 16 17 

80 - 240  
15-30 403 Kč 805 Kč 1 611 Kč 2 416 Kč 3 221 Kč 4 027 Kč 4 832 Kč 5 637 Kč 

30 - 50 802 Kč 1 605 Kč 3 209 Kč 4 814 Kč 6 418 Kč 8 023 Kč 9 628 Kč 11 232 Kč 

360 - 1100  
15-30 765 Kč 1 530 Kč 3 059 Kč 4 589 Kč 6 119 Kč 7 648 Kč 9 178 Kč 10 707 Kč 

30 - 50 1 523 Kč 3 044 Kč 6 088 Kč 9 132 Kč 12 176 Kč 15 220 Kč 18 264 Kč 21 308 Kč 
Odemykání dveří, zámků   440 Kč 879 Kč 1 759 Kč 2 638 Kč 3 517 Kč 4 396 Kč 5 276 Kč 6 155 Kč 
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