
MÝTY vs. FAKTA o skládkování  

1/ ČAOH tvrdí, že není potřeba zvyšovat poplatek za skládkování, protože skládkování se za současné situace 
samo snižuje. 

Skládkování se skutečně snižuje, ale stále velmi pomalu a ve srovnání s ostatními státy EU jsme stále mezi 
zeměmi, které nesplní očekávaný cíl odklonu odpadů ze skládek — snížit maximální množství biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 
35  % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných 
v roce 1995 (podle směrnice o skládkách odpadů) a druhý nezvratný cíl (podle směrnice o odpadech) 
dosáhnout materiálového využití komunálních odpadů v roce 2020 na úroveň 50 % (v roce 2013 to bylo 30 %, 
v roce 2014 34 %).  

Efekt zvýšeného skládkovacího poplatku na odklon od skládkování 

Dánsko   
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2/ Cíle MŽP nejsou dostatečně vysoké s ohledem na cíle EU!  

Podle stávající prognózy Plánu odpadového hospodářství ČR 2015—2024 jsou již nyní v ČR promítnuty: 



 

http://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr 

3/ Jsme jediný stát, který má zavedený zákaz skládkování.  

Nejsme. http://cewep.eu/media/cewep.eu/org/med_557/1406_2015-02-03_cewep_-
_landfill_inctaxesbans.pdf   

 

4/  Co obsahuje platba za tzv. „černou popelnici“ 

- Nejedná se jen o poplatek za černou popelnici na směsný komunální odpad, ale občan platí za celý 
systém nakládání s odpady v obci, tedy platí se za: 

shromažďování a sběr odpadů - kontejnery a jejich obnova,  
přeprava odpadů - technika, svozová auta, 
třídění odpadů - třídící linky atd., 
využívání a odstraňování komunálních odpadů - materiálové využití, energetické využití, skládkování, 
sběrné dvory pro tříděný sběr různých druhů komunálních, případně živnostenských odpadů, 
úklid a údržba veřejné zeleně a zajištění její dalšího nakládání, 
odpadkové koše na ulicích, 
nakládání s odpady z čištění a údržby veřejného prostranství, 
úklid odpadů ze hřbitovů, 
odstranění černých skládek a odhozených odpadů.  

 
 
5/ Násobné zdražení skládkovacího poplatku je nezbytné pro spalovny odpadů.  
 
Spalování, tedy energetické využití odpadu stojí v ČR 880 – 1900 Kč/tunu  a bude vždycky dražší než recyklace a 
materiálové využití. Recyklace přináší pracovní místa, nahrazuje primární suroviny a posiluje ekonomiku. Každý 
milion tun odpadu, které se dnes skládkují, přinese 8 - 10 tisíc nových pracovních míst. Pokud by obce i ostatní 
původci odpadů primárně spalovali, pak by se jim to ekonomicky nemuselo, s ohledem na nutnost plnit 
recyklační cíle, v budoucnu vyplatit.   
 
6/Zákonu i plánům odpadového hospodářství chybí nové evropské cíle pro nakládání s odpady, které hovoří 
o potřebě třídění, úprav odpadů a recyklace. Už za devět let - v roce 2025 - by mělo Česko recyklovat až 60 
procent veškerého komunálního odpadu, teď je to jen necelých 35 procent. 
 
MŽP připravuje kompletně novou legislativu v době, kdy jí řeší i Evropa. Novou legislativu již nemůžeme 
odkládat. Kdybychom v průběhu přípravy nové strategie stanovili cíl 70% recyklace komunálního odpadu v roce 
2030, tak by dnes již neplatil, protože Evropská komise v novém oběhovém balíčku cíl o pět procent oproti 
předchozím plánům snížila. A podobná změna může ještě přijít. Tzn. ČR dnes v POH ČR i krajských strategiích 
má platné legislativní cíle, které  požaduje Evropa do roku 2020, ale strategie samozřejmě počítá s navyšováním 
recyklace i za rok 2020 a tak, jak MŽP novou odpadovou legislativu připravilo, je možné evropských cílů 



v budoucnu dosáhnout. Tzn. nelze uspokojit ani jednu stranu. Nicméně stávající schválený Plán odpadového 
hospodářství ČR pro období 2015–2024 ve své prognóze predikuje s ohledem k produkci a nakládání 
s komunálními odpady, dosáhnout v roce 2024 cíle materiálového využití, tedy recyklace, v úrovni 60 % již nyní. 
 

 
 

 
7/ Když se zvýší poplatek za skládkování, zvýší se i poplatek za svoz „černé popelnice“ občana. 
 
Pokud obec zůstane u současného systému nakládání s odpady jako doposud (tedy převážně skládkování), pak 
se dle studií zadaných MŽP v rámci přípravy nového zákona může zvýšit poplatek občana za nakládání s odpady 
o 43 korun každý rok až do roku 2023. V každém případě neexistuje přímá úměra mezi skládkovacím poplatkem 
a poplatkem za odpady u občana. Je to dáno strukturou poplatku občanů, který zahrnuje nejenom ukládání 
odpadů na skládky, ale mnoho dalšího.       
 
 
8/ Cena za skládkování a nastavený poplatek v ČR jsou srovnatelné s ostatními zeměmi  
 
Následující grafy jasně poukazují na to, že ČR je v porovnání s ostatními zeměmi Evropy mezi zeměmi, kde je 
poplatek za skládkování nebo cena „na bráně“ skládky mezi nejnižšími. Což také svědčí o stavu, že se v ČR 
v roce 2014 stále z 5,3 milionu tun komunálního odpadu: 
 

• Skládkovalo 48 % 
• Recyklovalo 35 % (cíl roku 2020 je 50 %) 
• Energeticky využilo 12 % 

 



 
 
 

 
 



 

 
Zdroj: MŽP, 2016 
 
 
9/ Česko není skládkovací velmoc a mělo by se poučit ze zemí, jako je Belgie, Holandsko nebo skandinávské 
země. Ať se Česká republika poučí i z nakládání s odpady v Polsku nebo na Slovensku. 
 
Následující graf poukazuje na to, že převážná část komunálního odpadu se v ČR oproti jmenovaným zemím 
stále zahrabává do skládek. A zaměření těchto zemí – Belgie, Nizozemí a Skandinávie – je především na 
recyklaci, materiálové využití odpadů nebo na jejich energetické využití ve spalovnách odpadů. Tyto země mají 
významně omezeno skládkování, nebo je zde zcela zakázané. 
 
Naopak Slovensko a Polsko nemohou být pro ČR vhodným příkladem s ohledem na jejich vysoké procento 
skládkovaného odpadu a nízkou recyklaci. 
 



 
Zdroj: MŽP, 2016 
 
 
10/ Česká republika nemusí zvedat skládkovací poplatek, trh se přizpůsobí sám a ostatní země rovněž 
nezvyšují a nezvyšovaly skládkovací poplatky. 
 
Tento graf popisuje progesivní nárůst skládkovacích poplatků v 11 evropských zemích, kde již nyní jsou velmi 
blízko naplnění recyklačních cílů nebo cíle již byly splněny (s výjimkou Polska, Slovenska a Lotyšska). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pracovní místa a oběhové hospodářství – díky zavedení tzv. oběhového hospodářství  v České republice 
vznikne v České republice na 40 tisíc nových pracovních míst.  
 
Zdroj: Britská studie WRAP, 2015 - ECONOMIC GROWTH POTENTIAL OF MORE CIRCULAR ECONOMIES 

 Figure E1 Potential jobs in Europe created through expansion in circular economy activity to 2030 
 
 

 
 

 
Každý milion tun odpadu, který dnes skládkujeme, vytvoří v ČR 8-10 tisíc pracovních míst -  
Zdeněk Horsák za EMPRESS o.p.s. na prezentaci oběhového balíčku za účasti EK, Praha 2016  
 


