
 

Magistrát města České Budějovice   
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím   

 

 

 

Sběr tříděného odpadu v Českých Budějovicích 

 

„Žádost o poskytnutí informací – týkajících se sběru tříděného odpadu v Českých Budějovicích za rok 

2019 v členění:  

1) „Kolik bylo v územní působnosti obce sebráno obalových odpadů v hmotnostních jednotkách 

v třídění dle jednotlivých základních typů, tj. v třídě sklo, plast, papír a lepenka, kovy, dřevo, a přirozeně 

celkem. 

2) Jaké roční finanční náklady se sběrem a svozem tříděných obalových odpadů obci v roce 2019 

vznikly? 

3) Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz tříděných obalových 

odpadů? 

4) Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím svoz plastových obalových 

odpadů? 

5) Jaké platby byly v roce 2019 obcí zaplaceny subjektům zajišťujícím třídění, resp. přetřídění, 

plastových odpadů? 

6) Jaké platby byly v roce 2019 uhrazeny obcí za dopravy vytříděných komodit k dalšímu (druhotnému) 

zpracování? 

7) Kolik finančních prostředků obec obdržela v roce 2019 od společnosti EKOKOM a.s. za činnost 

a spolupráci dle Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů, včetně odměn a bonusů. 

8) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej druhotně využitelných surovin ze 

sběru tříděných odpadů, pokud tuto činnost realizuje sama. 

9) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej PET ze sběru tříděných odpadů, 

pokud tuto činnost realizuje. 

10) Kolik finančních prostředků obdržela obec v roce 2019 za prodej AL plechovek ze sběru tříděných 

odpadů, pokud tuto činnost realizuje.“ 

 

K výše uvedenému Vám povinný subjekt na základě informací poskytnutých odborem správy veřejných 

statků Magistrátu města České Budějovice sděluje následující. 

ad 1) 

V roce 2019 bylo sebráno celkem: 

sklo 1.011 tun 

plast 1.292 tun 

papír a lepenka 1.713 tun 

kovy 534 tun 

dřevo 1.555 tun 



celkem 6.105 tun 

 

ad 2) a 3) 

Celkové náklady na svoz separovaného odpadu za rok 2019 byly 18.689.058,- Kč. 

ad 4) 

Náklady na svoz plastových odpadů za rok 2019 byly 10.384.878,- Kč. 

ad 5) a 6) 

Dle smlouvy se společností zajišťující svoz odpadů je placena jednotková cena za výsyp jedné nádoby. 

V ceně za výsyp jsou zahrnuty veškeré náklady a plastové odpady jsou předány oprávněné osobě. Žádné 

další náklady, včetně nákladů subjektům zajišťujícím přetřídění, povinný subjekt nehradí.  

ad 7)  

Povinný subjekt za rok 2019 obdržel od společnosti EKO‑KOM, a.s. částku 9.271.863,- Kč. 

ad 8), 9) a 10) 

Povinný subjekt tuto činnost sám nerealizuje. 

 

 

 
 

 


