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Odpadové hospodářství města – rok 2021 

 

Jak většina z Vás jistě zaznamenala, od 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 541/2020 Sb.,        

o odpadech, který se značnou měrou dotýká nás všech – jak města, tak i občanů a podnikajících subjektů. 
 

Revoluci doznalo zpoplatnění občanů a vlastníků nemovitostí v souvislosti se všemi druhy 

komunálních odpadů. Zákonodárci v dokumentu upravují i práva a povinnosti osob při nakládání 

se všemi ostatními odpady a také působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 
 

Letošní rok je, díky pozdnímu schválení tohoto zákona, rokem s přechodnou platností místních 

vyhlášek každé obce, vztahující se k této problematice. Přejít na nový systém tak bude zapotřebí v 

průběhu roku 2021 tak, aby nové poplatkové vyhlášky nabyly účinnosti nejpozději 1. ledna 2022. 
 

Změnou, kterou musí od 1. 1. 2021 obce řešit, je změna nastavení zpoplatnění odpadů na skládce. 

V souladu s evropskými recyklačními cíli nový zákon o odpadech zavede postupné zvyšování poplatku za 

ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky, a to z 500,-Kč v roce 2020 za tunu 

uloženého komunálního odpadu na: 

-    800,-Kč v roce 2021,    - 1.000,-Kč v roce 2023, 

- 1.500,-Kč v roce 2025,   - 1.850,-Kč v roce 2029.  

Za zvyšováním poplatku stojí motivace pro odklonění využitelných a recyklovatelných materiálů ze 

skládek a nastartování recyklačního průmyslu v naší zemi. 
 

Nový zákon posouvá datum konce skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů, a to ze 

současného roku 2024 na rok 2030. Ministerstvo životního prostředí věří, že "Obce i podnikatelské 

subjekty se díky tomu budou moci dostatečně připravit na nastavení aktivního přístupu v tom, jak odpady 

primárně třídit. Bude možné vybudovat infrastrukturu pro třídění a recyklaci odpadů. Průmysl bude moci 

lépe využívat druhotné suroviny".  
 

V neposlední řádě nový zákon o odpadech zavádí k podpoře třídění v obcích tzv. třídicí slevu. Na 

třídicí slevu dosáhnou všechny obce a bude pouze na nich, jak dlouho tuto slevu budou v daném roce 

čerpat. Třídicí sleva bude vztažena k množství odpadů uložených na skládky za rok a obyvatele.  
 

Třídící sleva v letošním roce pro skládkování odpadu je v množství do 200 kg na jednoho občana 

ročně a pro toto množství bude zachováno dosavadních skládkovné 500,-Kč/t. Jinými slovy, obce uhradí 

vyšší sazbu poplatku až od určitého množství odpadu uloženého na skládku.  
 

Zde končí trocha teorie a nyní ke skutečnostem vztahující se na naše město pro rok 2021 
 

Hned v úvodu oznamuji, že za posledních deset let nemáme za odpady žádných dlužníků, kdy se 

nám daří veškeré platby místního poplatku vybrat, případně jinak vymoci. Již mnoho let se jedná o částku 

500,-Kč/obyvatel/rok.  
 

Odpady komplet 

S ohledem na odpady, které jsou v našem městě vyprodukovány, se výše uvedené informace 

k novému zákonu týkají pouze velkoobjemového a komunálního odpadu. Železný odpad odváží město do 

sběrny, řešení bioodpadu + likvidace olejů (a další) + elektroodpad + textil + nebezpečný + tříděný odpad 

jsou řešeny na základě smluvního vztahu s dodavatelskými subjekty. Ostatní odpady (např. stavební, 

sanační a další) si řeší občané samostatně. 
 

Tříděný odpad 

Jak je z tabulkového přehledu níže patrné, systém tříděného odpadu také není pro obce zrovna 

výnosně lukrativní záležitost. Náklady na dopravu, třídění a recyklaci jsou pro město stále dražší, než 

obdržená odměna od EKO-KOMu za třídění (pozn.: je odvislá na objemu a druhu vytříděného odpadu a 

množství sběrných míst). Ale tato „ztráta“ je podstatně nižší, než kdybychom netřídili. (Zde malá 

poznámka autora: v roce 2019 gradovaly potíže s papírem, který nikdo nechtěl a nyní se k obdobnému 

schyluje s plasty. Věřte/nevěřte cca 60% plastů končí v současnosti kvůli nemožnosti dalšího zpracování 

v naší republice a neprodejnosti (Čína momentálně z Evropy nechce nic) na skládce. Ale to vůbec 

neznamená, že bychom neměli dále třídit. Ona se situace snad zlepší).  
 


