
Nová odpadová legislativa aneb Co se pro nás změní

Leden 2021 přinesl kromě jiných novinek i změnu v odpadové legislativě. Jedná
se o nové zákony a prováděcí vyhlášky. Tyto nové plány vzešly z plánů 
Evropské unie. Mají reagovat na zhoršující se stav životního prostředí. Do roku 
2035 by mělo dojít ke splnění stanovených cílů. Článek z portálu 
www.samosebou.cz nás seznámí s některými chystanými změnami, které se 
dotknou každého z nás.

Nová opatření budou mít vliv na náš život, a to zejména v oblasti nakládání 
s odpady. Češi patří dlouhodobě mezi nejlepší třídiče odpadů v Evropě. Podle 
údajů z roku 2019 u nás své odpady třídí 73% obyvatel. Jen u nás v obci 
naleznete místo určené k separaci odpadu, které tvoří kontejnery na papír, sklo, 
plasty, kovové obaly a jedlé tuky a oleje. Naše obec má smlouvu 
s kompostárnou ve Struhařově, kde je umožněno našim občanům odvážet 
bioodpad, který vzniká na jejich zahradách (nikoli při podnikatelské činnosti! V 
tomto případě je potřeba mít vlastní smlouvu s kompostárnou.)

Jedním z několika cílů nové odpadové legislativy  ČR je eliminace množství 
komunálního odpadu, který končí na skládkách. Podle údajů z roku 2019 
vyprodukoval každý obyvatel ČR 551 Kg komunálního odpadu, ze kterého 
skončilo 46% na skládkách. 

Nové cíle jsou nastaveny takto: 

Recyklace komunálního odpadu – cílem je odstranit z odpadu, který putuje na 
skládku či k energetickému využití odpadu (EVO) recyklovatelné složky (sklo, 
papír, plast, kovy apod.) Recyklace těchto materiálů by měla v roce 2025 tvořit 
55%, v roce 2030 60%, a v roce 2035 až 65%! 

Skládkování komunálního odpadu by mělo do roku 2030 vyloučit skládkování 
využitelných odpadů a v roce 2035 bude možné skládkovat pouze max. 10% 
z celkové hmotnosti komunálního odpadu. 

Co to bude v praxi znamenat pro běžného občana? Občané si za změnu 
skládkovacího poplatku většinou připlatí na začátku roky, kdy chodí platit na 
obecní úřady tzv. poplatky za popelnice. 

Skládkovací poplatky a jejich změna

Poplatek za skládkování platí původce odpadu provozovateli skládky při uložení
odpadu na skládku. Tento poplatek platí i původce, který je sám provozovatelem
skládky, která je na jeho pozemku. Poplatek za uložení odpadu na skládky se 
bude navyšovat z 500 Kč/t na 1850 Kč/t. Za část odpadu zůstane poplatek 
nynějších 500 Kč/t. Letos bude limit 200 kg/na obyvatele/rok, který ale pro rok 
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2029 klesne na 120 kg/na obyvatele/rok. Nad uvedenou hmotnost bude činit 800
Kč/t. Tato taxa se bude každoročně navyšovat až na těch 1850 Kč/t v roce 2029. 

Naše obec se řadí k 15% měst a obcí, které zohledňují princip - ,,Plať podle 
toho, kolik netříděného domovního odpadu vyhodíš“. Je zde možné podle 
zákona účtovat až 6 Kč/kg, ve Štíhlicích jsme pro rok 2021 na ceně 3,5 Kč/kg. 

Samozřejmě dojde k posílení sběrných sítí na tříděný odpad. Novela zákona 
stanovila, že sběrná místa musí být dostupná v 90% obcí. 

Další významnou změnou je zákaz používání jednorázových plastů v EU. To 
znamená konec jednorázového plastového nádobí a příborů, kelímků 
z polystyrenu nebo tyčinek na čištění uší.

A co ještě nový odpadový zákon mění? 

 Elektrozařízení a baterie

Legislativa pamatuje i na elektrozařízení, která se postupem času promění

v elektroodpad. Každá obec s více než 2 000 obyvatel má povinnost 

zřízení místa zpětného odběru pro vysloužilá elektrozařízení.

Obce, které mají více než 1 500 obyvatel, pak musí zajistit odběr baterií 

(průměrně za rok 2019 připadlo 11 baterií na obyvatele).

 Pneumatiky

Obce s rozšířenou působností musí zajistit odběr ojetých pneumatik.

 !!! Septiky !!!

Pozornosti neunikly ani septiky u rodinných domů a chalup, kde můžeme 

dostat pokutu až 100 000 Kč.

Na vyzvání platí povinnost předložit potvrzení o vývozu fekálním vozem 

do čistírny odpadních vod. 

Každá změna je výzva. Snad se nám podaří i díky přístupu každého z nás tyto 
cíle naplnit. Každý z nás může pomoci třeba snahou předcházet vzniku 
zbytečných odpadů a správným tříděním těch, které vzniknou. Tříděním odpadů 
podstatným způsobem snižujeme množství odpadů ukládaných na skládky, 
současně se jedná o zásadní krok, kterým směrujeme odpad k jeho recyklaci.

Celý článek naleznete na tomto odkazu: https://www.samosebou.cz/2021/03/26/jake-zmeny-prinese-do-zivota-cechu-nova-
odpadova-legislativa/?
utm_source=social&utm_medium=MTS&utm_campaign=clanek&fbclid=IwAR1JRPOcHcbs3_mMb3Uabkk6dvQm323TIZ
YKBxUciXAfIXZYzz7B7VrI5I0
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