
Změny v nových pravidlech 

- Zcela se ruší EKO body za energie (BE) a za darování (BD) 
- Maximální množství EKO bodů BT za rok na osobu je nově 24 (dříve 25) 
- Maximální množství EKO bodů BV za rok na osobu je nově 24 (dříve 25) 
- Maximální množství EKO bodů BS za rok na osobu je nově 30 (dříve 20) 
- Maximální množství EKO bodů BK za rok na osobu je nově 18 (dříve 10) 
- Maximální množství EKO bodů BN za rok na osobu je nově 18 (dříve 15) 
- Maximální množství EKO bodů BZ za rok na osobu je nove 6 (dříve 5) 

 

- Stanovištím, které za rok nepřistaví ke svozu ani jednu nádobu na směsný odpad, se automaticky přičte objem 

1441 litrů/osoba/rok. Dříve těmto stanovištím systém přidal hodnotu, kterou vypočetl z průměrné produkce 

směsného odpadu na osobu ve městě. 

 

- EKO body BT se nově dělí na dva poddruhy BTA a BTP poměrem 50%:50%. Doposud domácnost obdržela 

např. za pytel s plastem 3,4 EKO bodů BT. Nově domácnost obdrží 1,7 BTA a 1,7 BTP. 
K rozdělení bodů BT jsme přistoupili z důvodu toho, aby byly zvýhodněny domácnosti, které třídí adresně 

(buď do pytlů, nebo do kontejneru na sběrném místě, které si občané z dané bytovky zoptimalizovali společně 

s městem). Domácnosti, které třídí adresně obdrží vždy jak BTA, tak BTP. Domácnosti, které třídí do 

veřejných kontejnerů, které nepodlehly optimalizaci, obdrží pouze body BTA. Jedná se především o změnu 

pro velká města s velkými sídlišti, pro obce a města bez větších sídlišť či bytovek se jedná pouze o formální 

změnu. 

 

- Ruší se úroveň třídění a procentuální udělování EKO bodů BV, BS a BK. 

- Nově jsou EKO body BV udělovány čistě na základě celkového obslouženého objemu nádob na směsný 

odpad. U EKO bodů BV je nově možné za vysoký objem směsného odpadu body odečítat (viz tabulce 

BV v příloze č. 4 Pravidel MESOH). V případě potřeby je možné nastavit odečítání dle potřeby, 

případně ponechat nulové hodnoty. 

 

- EKO body BS jsou nově udělovány pouze na základě celkového obslouženého objemu nádob a pytlů se 

směsným odpadem, plastem, papírem, kovy a bioodpadem. Podmínkou pro udělení EKO bodů BS je nadále 

vyplněný odpadový dotazník. 

 

- EKO body BK jsou nově rozděleny na body BKZ a BKP v poměru 1:2. Tzn. Za uvedení závazku ke 

kompostování v odpadovém dotazníku domácnost obdrží 6 EKO bodů BKZ na osobu za rok. Množství 

udělení bodů BKP nově vychází z celkového obslouženého objemu nádob a pytlů na směsný odpad. 

Maximum BKP za rok je 12 bodů na osobu. Podmínkou pro udělení EKO bodů BK je nadále vyplněný 

odpadový dotazník. 

 

Dříve byly EKO body BV, BS a BK vypočítávány z celkového obslouženého objemu nádob a pytlů a úrovně 

třídění. EKO body BV byly navíc ponižovány procentuálně dle vyplněných odpovědí v Odpadovém 

dotazníku. 

 

- Odpadový dotazník je nově platný pro celý MESOH rok, ve kterém byl vyplněn a uložen. Dříve byl dotazník 

platný pouze od daného čtvrtletí, v jehož první polovině byl vyplněn a uložen. 

- Došlo k aktualizaci přílohy Inventura stanoviště dle nejnovějších výkladů legislativy (GDPR apod.). 

- Definují se nové pojmy pro zjednodušení optimalizace a správy veřejných sběrných míst a bytových domů 

(Otevřené hnízdo, Uzavřené hnízdo, Propojené stanoviště apod.). (zpravidla funkcionalita pro větší města se 

sídlišti) 

-  

 


