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Vážená paní starostko, vážený pane starosto. 

 
 

 

 

Rád bych Vás touto cestou informoval o předpokládaném navýšení zákonných poplatků za ukládání 

odpadů na skládku (dále jen „poplatků‘), které budou zřejmě v platnosti od 1.1.2021 a mohou významně 

ovlivnit cenu odstranění odpadu na skládce.  

 

Ministerstvo životního prostředí, již delší dobu pracuje na  návrhu nového Zákona o odpadech. Ten je 

nově zaměřen zejména na splnění evropských cílů. S novými zákony v oblasti odpadového hospodářství 

v ČR, dojde k mnoha zásadním změnám, a to jak pro původce odpadů, tak pro oprávněné osoby. 

 

Jednání k novému Zákonu o odpadech směřovala k jeho schválení a platnosti od 1.1.2021, ale za 

současné situace nevíme, jak tento proces projednávání bude dále postupovat a jaké bude jeho finální 

znění. V současné době prošel nově připravovaný zákon třetím čtením v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu České republiky.  

 

Dle navrhovaného znění nového Zákona o odpadech dojde na rok 2021 k navýšení poplatku o 

300,00Kč/t. Vzhledem k tomu, že odvádění poplatků za každou tunu odpadu, která je uložena na 

skládce, je zákonná povinnost a nelze ji nijak snížit ani jinak ovlivnit, musí ji každá odpadová 

společnost promítnout do svých cen za svoz odpadu. 

 

Dále se jako odborná společnost domníváme, že s nárůstem skládkových poplatků, dojde k úpravě ceny 

i na jiných zařízení pro nakládání s odpady, jakými jsou např. kompostárny, spalovny odpadů, 

cementárny, recyklační střediska, bioplynové stanice a další. Stejně, jako k tomu došlo při posledním 

navyšování poplatků v roce 2009. Bohužel v této chvíli nelze spolehlivě určit, jaké cenové relace 

můžeme u těchto koncových zařízení očekávat, a to do nabytí právní moci nového zákona.  

 

Z tohoto důvodu také na možné navýšení upozorňujeme s předstihem, abyste měli možnost, případné 

zdražení svozu odpadu do plánovaných rozpočtů na rok 2021 zahrnout.  

 

S pozdravem   

 

 

            Martin Němeček                                                          

            Ředitel provozovny Sušice 
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