
Třídění odpadů se vyplatí - směsný odpad podraží 

 Také jste si již všimli, že média častěji upozorňují na zdražování odpadů, že se někde váží popelnice,  a že 

obce a města hledají způsoby jak občany motivovat k intenzivnějšímu třídění odpadů? Není se čemu divit, protože 

ministerstvo životního prostředí projednává návrh novely zákona o odpadech, jehož součástí je i následující tabulka, 

ve které je uvedeno předpokládané zdražování poplatku za skládkování komunálního odpadu.   

 

Základ poplatku za ukládání využitelného odpadu na skládku v roce 2017 činí 500 Kč/tuna, přičemž do roku 2024 se 

pravděpodobně vyšplhá až na hodnotu 2000 Kč/tuna. To se negativně promítne do rozpočtů obcí a měst, které budou 

muset chybějící peníze někde vybrat. Pravděpodobně tak dojde k navýšení poplatku za odpady. Naštěstí se před 

zdražováním dá bránit poctivějším třídění odpadů. Jak je to možné? Část odpovědi se skrývá v tomto schématu.  

 

 

 

Každá firma, která uvádí na trh obal, musí autorizované obalové společnosti (AOS) zaplatit za jeho recyklaci. Obalová 

společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných a recyklovaných odpadů, čímž obci z velké části 

hradí náklady spojené se svozem těchto tříděných odpadů.  Další významnou položkou v odpadovém hospodářství je 

„Odstranění/využití odpadu“. Zde je třeba říci, že tříděný odpad je brán jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou 

komoditu, za kterou obce a města mnohdy neplatí, ale naopak za ni při určitém množství a kvalitě peníze dostávají. V 

případě směsného netříděného odpadu obec/město zcela platí jak za svoz odpadu, tak i za jeho odstranění, které bude 

rok od roku dražší! 

Tříděný odpad Netříděný směsný odpad

Svoz odpadu Přispívá obci/městu AOS Platí obec/město

Odstranění/využití odpadu Prodá se jako druhotná surovina Platí obec/město  

Komunální odpad se skládá z tříditelných neboli využitelných odpadů a z odpadů 

zbytkových netříditelných. Z průzkumů vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů je v 

komunálním odpadu až 80 %. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20 % odpadů a zbylých 

60 % tříditelných/využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný odpad, za který 

obec/město zbytečně platí. Tady je obrovský potenciál pro úspory. Pokud se zdraží 

skládkování odpadů, bude dobré jich mít co nejméně. Toho se dá dosáhnout 

poctivějším třídění odpadů a snižováním jejich produkce. Kdo poctivě třídí odpady, 

nemusí se bát zdražování poplatku za odpady. Pro více informací doporučujeme na 

YouTube shlédnout pořad MOJE ODPADKY. Přejeme příjemné sledování a mnoho tun 

vytříděného odpadu! S pozdravem Ing. Radek Staňka autor pořadu MOJE ODPADKY 

 

Chceme, aby se v naší obci/městě lépe třídilo, proto… (Zde si můžete dopsat svoji strategii a plány ohledně 

odpadového hospodářství vaší obce/města nebo můžete připojit pozvánku na besedu atd.) 
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