
Problém skládkování 
 

Čím více skládkujeme, tím více platíme 

 
V současnosti v České republice končí na skládkách 46 % odpadu (hůře jsou na tom v Evropě už 
jen balkánské země). Zákon ale mluví jasně: skládkování postupně omezovat až téměř 
vypustit. 
 
Od 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový odpadový zákon, který se opírá o právní předpisy 
Evropské unie, a nabádá k zodpovědnějšímu chování. Podle tohoto zákona má každá obec i 
město povinnost zajistit, aby vytříděné složky komunálního odpadu tvořily v roce 2025 alespoň 60 
%, v roce 2030 65 % a od roku 2035 minimálně 70 % z celkového objemu dané samosprávy. 
Zároveň v roce 2035 musí snížit skládkování na 10 %. V Havlíčkově Brodě se v roce 2020 
vytřídilo 46,5 %, proto máme před sebou ještě dlouhou cestu. 
 

Pokud limity nesplníme, dojde k výraznému 
zvyšování tzv. skládkovacího poplatku. Aktuálně obce i města platí 500 Kč za každou tunu 
směsného komunálního odpadu (SKO) a k tomu musí hradit poplatek svozové společnosti. V 
průběhu následujících let tato částka bude narůstat a může se vyšplhat až na 1 850 Kč za 
tunu! Toto výrazné zdražování se může promítnout i do zvyšování poplatků u samotných 
občanů. 
 



Limity jsou neúprosné, pokud například i v roce 2025 chceme pořád platit 500 Kč za tunu, nesmí 
produkce směsného komunálního odpadu a velkoobjemového odpadu (VO) přesáhnout 
hodnotu 160 kg/občan/rok. Proto je v zájmu každého z nás udělat vše proto, abychom společně 
snížili objem odpadu. Toho můžeme dosáhnout dvěma způsoby: vytvářet méně odpadu a začít 
pořádně třídit. 
 
 

Podle fyzických analýz odpadů v roce 2019 
průměrná česká popelnice na SKO obsahovala více než 70 % odpadu, který tam vůbec 
nepatří (například až 35 % tvoří biologicky rozložitelný kompostovatelný odpad, téměř 10 % 
plast, 6 % papír, …). Důvodem, proč se to děje, může být nezájem občanů o třídění, ale i jejich 
neinformovanost. 
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