
Platby za skládky a zákazy

Země Platba za skládkování €/t

Plánovaná platba za 

skládkování €/t

Implementovaný zákaz 

skládkování

Plánovaný 

zákaz 

skládkování
EU28 Průměr 80% €/t

Rakousko (DPH 20%) 87 €/t                                    

Průměrná čistá cena € 60-130€

Úprava cen do ročního indexu 

spotřebitelských cen

Od 1. 1. 2008 pro odpad s TOC > 5%

Belgie, Flandry (DPH 

21%)

31,70 - 84.89 €/t (závisí dle 

veřejný/soukromý a 

spalitelný/nenespalitelný odpad)                                   

Průměrná čistá cena: 60 - 120 €/t

Úprava cen do ročního indexu 

spotřebitelských cen

Od r. 2006 pro spalitelný odpad z 

domácností + průmyslový/komerční 

odpad, s možnými výjimkami od r. 2015

Belgie, Brusel (DPH 21%)

Belgie, Valoňsko (DPH 

21%)

25 – 65 €/t (závisí dle druhu 

odpadu)

Průměrná čistá cena: 40 – 80 €/t

Úprava cen do ročního indexu 

spotřebitelských cen

Od r. 2004 pro odpad z domácností, 

kaly, spodní popel, odpad obsahující 

velké biologicky odbouratelné části

Bulharsko 1.53 €/t (skládky v souladu se 

směrnicí o skládkách)

3.06 €/t (skládky v nesouladu)

Od r. 2014 pro komunální odpada 

ne-nebezpečný odpad

18 €/t
Chorvatsko 0 €/t Ne Ne

Česká republika (DPH 

19%)

20€/t

Aktuální vstupní poplatky 32-48 €/t

Připravují se nové předpisy. 

Pravděpodobně 60 €/t od 2015.

Zákaz skládkování SKO a využitelných a 

recyklovatelných odpadů k 1.1.2024

(Doplněno ČAOH)

Dánsko (DPH 25%) 63 € / t

Průměrná čistá cena: 44 € (10 - 95 

€)

Celková cena: 75 - 180 €

Od 1. 1. 1997 ma odpad vhodný 

pro spalování

Estonsko 20.77 €/t

Průměrný vstupní poplatek (2013): 

65 €/t

20% nárůst ročně až 30 €/t v r. 

2015.

Od r. 2004 na neupravený 

(nezpracovaný) odpad. Od roku 2008 

na netříděný odpad.

Finsko (DPH 23%) 50 €/t (kromě nebezpečného 

odpadu)

Průměr celkové ceny 99.60 €/t, od 

70 do 150 €/t.

Podle Směrnice o skládkách Od 1. 1. 2016 

na veškerý 

bioodpad

Francie (DPH: 5,5 % 

komunální odpad/ 19,6 

% průmyslový odpad)

100€/t (“nepovolené” skládky)

30€/t ("povolené" skládky)

20€/t (“schválené + ISO 14001”)

15€/t (minimální energetické 

využití 75%)

Poplatky rostou automaticky každý 

1. leden.

Od roku 2015:

150 € / t ("nepovolené")

40 € / t ("povolený")

32 € / t ("schválené + ISO 14001")

20 € / t (minimální energetické 

využití 75%)

Od r. 2002 podle Směrnice o skládkách Ne

Německo (DPH 19%)

Řecko 0 €/t

Aktuální vstupní poplatek: 10 – 

48.5 €/t

Od r. 2014: 35 €/t a roční nárůst 

od 5 €/t až do 60 €/t

Maďarsko (DPH 25%) Průměrný výnos z poplatku: 25€/t

Celková cena: 35€/t

Od 1. července 2003 pro pneumatiky, 

od 1. července 2006 pro gumárenský 

(kaučukový) šrot.

Od r. 2015 pro 

předem 

nezpracovaný 

odpad.

Irsko (DPH 13%) 75€/t

Průměrná čistá cena: 30-40 €/t

Ne Ne

Itálie (DPH 10%) 1–10€/t inertní odpad

5–10€/t ostatní odpad 

10–25€/t MSW, závislé na regionu

Průměrná čistá cena: 79 – 94€/t

Celková cena: 88-104€/t

Podle Směrnice o skládkách. Spalitelný 

odpad CV > 13 MJ/kg od 1. ledna 2012

Lotyšsko 9.96 €/t MSW

Průměrná čistá cena: 30€/t

Celková cena: 40€/t

Litva (DPH 21%) 0 €/t Biologicky rozložitelný odpad ze zahrad, 

parků a zeleně.

Očekává se 

zákaz 

skládkování na 

nezpracovaný 

(neupravený) 

odpad.

Žádné skládkování

Zákaz skládkování pevného komunálního odpadu od 1. 6. 2005.

Upozorňujeme, že jsme tyto informace obdrželi od našich členů  nebo z jiných zdrojů, a proto neneseme odpovědnost za správnost těchto dat. Modře jsou znázorněny nové údaje.                                                    

Není-li uvedeno jinak, informace se týkají pevného/tuhého komunálního odpadu (MSW).



Lucembursko Pod 30 €/t Zákaz skládkování pro bioodpad nebo 

předem nezpracovaný (neupravený) 

MSW odpad.

Nizozemí (DPH 19%) 17 €/t (2014)

Průměrná čistá cena: 40 – 50 €/t

Pro 64 kategorií odpadu Ne

Norsko (DPH 25%) 37.4 €/t

Průměrná čistá cena: 46.8€/t

Celková cena: 80 €/t

Zákaz skládkování pro veškerý odpad s 

TOC > 10% od 1. 7. 2009.

Polsko (DPH 23%) 26.6€/t

Typické poplatky: 28.13–92.94€/t 

(ale většinou 48.92 €/t)

Od 1. 1. 2013 na odděleně sebraný 

spalitelný odpad.

Portugalsko (DPH 5%) 3.5€/t

Celková cena: 3.67 €/t

Daně jsou aktualizovány každý rok. Ne Ne

Rumunsko 0 €/t 50 lei/t (11 €/t) od r. 2014 a až do 

120 lei/t (27 €/t) od r. 2016

Slovinsko 2.2€/t (inertní odpad)              11€/t 

(ne-nebezpečný odpad)

Na bioodpad a předem nezpracovaný 

(neupravený) MSW.

Španělsko (DPH 7%) Katalánsko:

12 € / t (obce se systémem sběru 

tříděného odpadu)

21 € / t (obce bez systému sběru 

tříděného odpadu)

Průměrný příjem z poplatků

Madrid: 25,36 € / t

Katalánsko: 40 € / t

Ne

Švédsko (DPH 25%) 43 €/t

Průměrný příjem z poplatků: 50-75 

€/t

Celková cena: 110-160 €/t

1.1.2002: Tříděný Spalitelný odpad

1.1.2005: bioodpad

Švýcarsko (7.6%) 2.3 €/t v inertních skládkách

13 €/t pro stabilizovaný odpad

12 €/t pro spodní popel v 

kontrolovaných skládkách

17 €/t v solných dolech

Rozdíl podle kantonů. Zákaz skládkování pro MSW od r. 2005

Velká Británie 2.5 - 72 ₤/t (3-87.6 €/t €/t)

Průmerný vstupní poplatek: 17 ₤/t 

(20.7 €/t)

Nárůst o 8 £/t do 80 £ /t od 1. 

dubna 2014.

Ne

Slovník

TOC – Celkový organický uhlík

CV – Výhřevnost

MSW - municipal solid waste

 = tuhý komunální odpad

 = komunální odpad

Zdroj: MŽP, 2/2016


