
S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  B R N O  
 

C e n í k  z a  o d l o ž e n í  o d p a d ů  v e  s b ě r n ý c h  s t ř e d i s c í c h  o d p a d ů  m ě s t a  B r n a  
 

Ceny uvedeny v četně DPH 19% 
 
Kód druhu 

odpadu Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu Cena 

1 2 3 4 

15    ODPADNÍ OBALY, ABSORP ČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY 

15 01 04 Hliníkové obaly - plechovky od nápojů, hliníková víčka od pochutin O 1,5 Kč/kg 

15 01 05 Kompozitní obaly - nápojové kartony O 1,5 Kč/kg 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami 
znečištěné - pouze obaly vytříděné z komunálního odpadu N 11 Kč/kg 

16  01  ODPADY   Z   DEMONTÁŽE   A   ÚDRŽBY   VOZIDEL 

16 01 03 Pneumatiky O  

 osobních aut do 10 kg  30 Kč/ks 

 pneumatiky s hmotností nad 10 kg  3 Kč/kg 

 příplatek za disk - 1 pneumatika osobní (do 10 kg)  25 Kč/ks 

 příplatek za disk - 1 pneumatika nad 10 kg  120 Kč/ks 

 Vzdušnice  3 Kč/kg 

16 01 20 sklo - autosklo O 3 Kč/kg 

17   STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků čisté bez příměsí určené k recyklaci 

O 1,2 Kč/kg 

17 02 01 Dřevo (okna, dveře, zárubně, trámy apod.) O 4,0 Kč/kg 

17 02 02      Sklo (sklo ze staveb - okna, světlíky, dveře, výkladní skříně apod.) O  

 
a) sklo s fólii, sklo znečištěné, drátosklo, které nelze materiálové 
využít 

 3,0 Kč/kg 

 
b) čisté tabulové sklo rozměrově upravené, které lze uložit do nádob na 
sběr skla a které lze materiálově využít 

 5,0 Kč/kg 

17 02 03 
Plasty - plastová okna bez skla, plasty ze sanitárního zařízení, 
plastové trubky, plastové kabely (bez vodiče), bytová jádra, izolace a 
jiné plastové konstrukce, které jsou součástí staveb apod. 

O 3,0 Kč/kg 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 -izolace s 
obsahem asfaltu - IPA, asfaltová lepenka, asfaltobeton 

O 3,0 Kč/kg 

17 04 11 Kabely (s kovovým vodičem), které lze materiálově využít O 1,7 Kč/kg 

17 06 04 
Izolační materiály - minerální skelná vata, izolace potrubí, znehodno-
cený polystyren, který nelze materiálové využít apod. 

O 3,0 Kč/kg 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry (sádrokarton) O 3,0 Kč/kg 

20   KOMUNÁLNÍ ODPADY 

20  01 01 Papír a lepenka O  

 
a) papír, který lze materiálově využít (noviny, časopisy, knihy bez vazby, 
kancelářský papír, kartony, papírové obaly, tetrapackové obaly apod.) -
kontejnery na separovaný papír 

 2,0 Kč/kg 

 
b) papír, který nelze materiálově využít (knihy s vazbou, znečištěný a 
znehodnocený papír, voskovaný papír a pod.) 

 4,0 Kč/kg 

20  01 02 Sklo O  

 a) sklo, které lze materiálově využít - nádoby na separované sklo  5,0 Kč/kg 

 
b) sklo, které nelze materiálově využít a nelze uložit do sběrných nádob 
na sklo, jedná se např. o sklo znečištěné, drátosklo 

 3,0 Kč/kg 

20 01 11 Textilní materiály O  

 Textilní materiály k recyklaci - speciální kontejner  2,3 Kč/kg 

 Textilní materiály neodebírané k recyklaci (koberce a pod.)  4,0 Kč/kg 



Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu Cena 

1 2 3 4 

20 01 11* Textilní materiály (znečištěné škodlivinami) O/N 11 ,0 Kč/kg 

20 01 13* Rozpouštědla N 11,0 Kč/kg 

20  01 14* Kyseliny N 11,0 Kč/kg 

20  01 17* Fotochemikálie N 11,0 Kč/kg 

20 01 19* Pesticidy N 11,0 Kč/kg 

20  01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 11,0 Kč/kg 

20  01 26* 
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (motorové, převodové oleje 
apod. od fyzických osob) 

N 11,0 Kč/kg 

20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 11 ,0 Kč/kg 
 

20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky N 11,0 Kč/kg 

20 01 33* 
Baterie a akumulátory (olověné akumulátory, nikl-kadmiové baterie a 
akumulátory a baterie obsahující rtuť) N 11 ,0 Kč/kg 

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 - monočlánky O 11,0 Kč/kg 

20 01 38 
Dřevo - objemové upravený nábytek, dřevené výrobky, odřezky, 
dřevotřiska, lamino, výrobky na bázi dřeva. Dřevo bude objemově 
upravené. 

O 4,0 Kč/kg 

20 01 39 Plasty O  

 
a) pěnový polystyren z obalů od výrobků, deskový polystyren -
neznečištěný apod. - materiálové využití 

 14,5 Kč/kg 

 b) plastová fólie, plastové výrobky, které nelze uložit do popelnice a nemá 
charakter objemného odpadu 

 3,0 Kč/kg 

 c) PĚT - lahve  4,5 Kč/kg 

20 01 40 
Kovy - kovové nádoby, kovové   konstrukce,   kovové   výrobky a 
materiály, které lze předat k materiálovému využití , plechovky, kovové 
vodiče 

O 
 

1,6 Kč/kg 
 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (ze zahrad) - tráva, listi, zelenina, upravené 
tj. pořezání větví, kmenů na kusy max. 50 cm. 

O 2,6 kč/Kg 

20 02 02 Zemina a kamení (ze zahrad a parků) O 3,0 Kč/kg 

20 03 03 Uliční smetky O 3,0 Kč/kg 

20 03 07 Objemný odpad O  

 
a) odpad spalitelný - spalovna - dřevěný nábytek, dřevo, čalouněný 
nábytek, matrace, peřiny, koberce, plastový nábytek 

 4,0 Kč/kg 

 
b) odpad nespalitelný - skládka - podlahové krytiny PVC, 
autosedačky, plastový nábytek 

 3,0 Kč/kg 

 
Odpady označené červenou barvou, které vznikly při činnosti fyzických osob - občanů 
na území města Brna, jsou odebírány od občanů s trvalým pobytem na území města 
Brna zdarma. 
Odpady podléhající zpoplatnění budou předávány v takovém stavu, aby bylo možné 
jejich zvážení (dle druhu a charakteru odpadu uložení v pytlích, nádobách apod.) a 
osoba předávající odpady poskytne obsluze součinnost při vážení odpadů. 
Veškeré odpady budou osobami předávány v rámci možností objemově upravené 
(pořezané větve, nábytek rozložený na jednotlivé díly, objemné izolace napěchované do 
pytlů apod.). 

Poznámka:   Sortiment odebíraných druhů odpadů na jednotlivých sběrných střediscích odpadů se 
může lišit od druhů odpadů uvedených v ceníku v závislosti na vybavení sběrného 
střediska a seznamu odpadů uvedených v provozním řádu příslušného sběrného 
střediska. 

 
Tento ceník za odložení odpad ů ve sb ěrných st řediscích odpad ů města Brna schválený na 
schůzi Rady m ěsta Brna R5/114 konané dne 7. 7. 2009 nabývá ú činnosti dnem 1. 8. 2009 a 
nahrazuje dnem 1. 8. 2009 ceník za odložení odpad ů dle jejich druh ů ve sb ěrných st řediscích 
odpad ů schválený Radou m ěsta Brna na sch ůzi R4/136 konané dne 23. 2. 2006.  

 

xx xx xx 


