
Podmínky pro udělení slevy a co ovlivňuje její výši: 

▪ Vyplnění odpadového dotazníku. To jste na začátku udělali všichni, dotazník fungoval a stále 

funguje jako přihláška do systému MESOH. V průběhu doby však mohlo dojít ke změně Vašeho 

chování. Mohlo se stát, že některou komoditu jste netřídili, v dotazníku to uvedli a nyní ji ale již 

třídíte. Proto je potřeba odpadový dotazník aktualizovat. Lze to udělat z domova po přihlášení do 

Vašeho odpadového účtu, případně přijděte za námi. I to, jak je vyplněn odpadový dotazník 

ovlivňuje výši konečné slevy. 

▪ Třídění plastu a papíru. V průběhu roku třídíte, ke svozu přistavujete naplněné pytle a popelnice. 

Třídíte to, co doma vyprodukujete. Nemá smysl vozit si plasty či papír například z práce. Smyslem 

systému není vytřídit velké množství plastu a papíru, které dovezeme, kdo ví odkud. Smyslem je, 

vytřídit to, co doma vyprodukujeme tak, aby ve směsném odpadu skončilo jen to, co opravdu 

vytřídit nelze. Systém hodnotí množství vytříděného odpadu, pokud je ho nadprodukce, ovlivní to 

konečnou slevu. 

▪ Třídění ostatních komodit jako je sklo, textil, olej, bio odpad, elektro odpad a další. Tyto položky 

třídíte do kontejnerů a popelnic k tomu určených. Tím, že tyto komodity třídíte, snižujete svoji 

produkci komunálního odpadu. 

▪ Četnost svozu popelnice na komunální odpad. Toto je častý problém. Opravdu je třeba přistavit 

popelnici ke svozu až když je plná. Při jejím svozu se vždy načte plný objem. Systém porovnává 

směsný odpad ku vytříděnému, takže pokud přistavujete popelnici s komunálním odpadem 

poloprázdnou a svážíte vlastně vzduch, je to špatně a v pohledu slevy si škodíte. Naplnění 

popelnice může někomu trvat 14 dní, někomu měsíc, jinému i dva měsíce. Záleží na počtu osob 

v domácnosti na pečlivosti třídění i na komoditách, které vyhazujete.  

Popelnice s komunálním odpadem musí být vyvezena minimálně jednou za rok. Jinak je započítán 

průměr města. Systém je nastaven tak, že každá domácnost, i když třídí výborně, je v ní jen jeden 

člověk, musí minimálně jednou za rok popelnici ke svozu přistavit, protože vždy se najde odpad, 

který nelze vytřídit. Tato podmínka se nejvíce dotýká chatařů, chalupářů a osob, které žijí 

v domácnosti sami. 

▪ Aktivita na odpadovém účtu. Systém sleduje, zda se o odpadový účet zajímáte. Pokud jej alespoň 

jednou za tři měsíce navštívíte a zkontrolujete, dostanete body za zájem. 

Nejčastěji slýcháme dotaz: “A kolik máme mít komunálního odpadu a kolik plastů a papíru?“ Na tuto 

otázku není jednoznačná odpověď. Záleží na počtu osob v domácnosti, na tom, co nakupuje. Ale mohu 

uvést příklad z praxe. Vezmeme si čtyřčlennou domácnost. Tato třídí plasty, papír, sklo, textil, bio 

odpad.  

• Je schopna každý měsíc vytřídit jeden až dva pytle/popelnice s plastem, budeme tedy počítat 19 

pytlů/popelnic plastu za rok. Převedeno na litry je to 2280 l za rok. 

• Papíru není tolik, ale jednou za tři měsíce pytel/popelnici naplní také, takže počítáme 4 

pytle/popelnice papíru za rok. Převedeno na litry je to 480 l za rok. 

• Díky tomu, že vytřídí plast, papír a třídí i ostatní komodity, naplní 120 l popelnici s komunálním 

odpadem za měsíc až šest týdnů, počítáme 10 svozů. Převedeno na litry je to 1200 l za rok. 

• Celkový objem odpadu potom vychází 3960 l, na osobu je to 990 l. Což je tzv. ideální množství 

vyprodukovaného odpadu na osobu a rok.  

• Vidíme, že poměr vytříděného odpadu je větší než komunálního. Je z toho jasné, že domácnost 

třídí, a to nejen plasty a papír, ale zároveň třídí jen to, co skutečně vyprodukuje. Zároveň můžeme 

přepokládat, že domácnost přemýšlí o tom, co nakupuje. Všichni produkujeme plasty, ale zde je 

znát, že nákup probíhá s rozumem, nenakupují PET lahve ve velkém, protože ty objem plastu zvětší 

mnohonásobně.  



Jedná se o jeden vzorový příklad o ukázku toho, co lze z odpadového účtu jednoduše vyčíst. Každá 

domácnost je jiná a situace v ní také. Všichni nemůžou mít maximální slevu. Je třeba se snažit, učit se, 

jistým způsobem se i bavit. Člověk zjistí, co všechno může při svém třídění vylepšit, upravit, změnit. Je 

to jen na nás. Získání slevy by mělo být bráno jako jistý bonus, ale určitě ne jako jediný důvod, proč 

třídit. Jde nám přece o to, abychom nezatěžovali naši PLANETU, aby se zde žilo dobře nejen nám, ale i 

dalším generacím. 


