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 MŽP prokazatelně nedodrželo své slovo ve věci možnosti připomínkování 

ekonomické analýzy dopadů POH před odesláním na vládu 

 Ke strategii na dalších 10 let tak vůbec neproběhla nezbytná diskuze  

o ekonomických dopadech – k čemu je taková strategie? Žádná firma neschválí 

svou strategii bez znalosti ekonomických souvislostí 

 

 

 

 

 

 

 

 Ekonomická analýza počítá se zcela zbytečným zásadním zdražením 

skládkovacích poplatků (daní placených občany a firmami), a to v míře dokonce 

o 100 až 200 % (věc se úzce týká také nového zákona); budou se zvedat daně? 

z domácností:   cca 11 % 

VÝSLEDKY   ODPADOVÉHO 

HOSPODÁŘSTVÍ  ČR  

Celková produkce odpadů v ČR v r. 2013: 30,6 mil. tun 

z komerčního sektoru: cca 89 % 

z toho směsný komunální odpad:  2,9 mil. t  9,5 % 

 

 
 
 
 

ČR má jednu z nejnižších 

měrných produkcí odpadů 

v rámci EU/27 (2,8 t/ob.) 

Komunální odpad celkem:  

5,2 mil. tun    17 % 
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SROVNÁNÍ NAKLÁDÁNÍ  

S ODPADY V ČR A EU  

 

 
 
 
 

Zdroj: Zpráva o životním prostředí ČR 2012 

„Celkově bylo v roce 2013 využito 79,5 % všech odpadů, z toho 76 % bylo 

využito materiálově a 3,5 % energeticky. Skládkováno bylo 11 % všech odpadů.“ 
www.mzp.cz 
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700 Komunální odpad – produkce v kg/občan 2012, Eurostat 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 

Podíl skládkování komunálních odpadů klesá i přesto, že k poslednímu zdražení 

skl. poplatku došlo v roce 2009 

 

V 2013 bylo materiálově využito 30 % z produkce KO a skládkováno 52 %  

z produkce KO, míra skládkování neustále klesá       

Za posledních 5 let se v ČR skládkováním odstranilo o 1 000 000 tun odpadů méně, 

přesunuly se do desítek až stovek zařízení na úpravu a zpracování odpadů 

 

Na občana bylo v ČR skládkováno 174 kg odpadu (Eurostat 2012), více skládkuje 

např.: Polsko, Irsko, Itálie, Portugalsko, Španělsko… (viz graf na další straně) 
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Eurostat 2010 

Celkem uloženo KO  

na skládky v 2012  
(Eurostat 2012) 

VÚV – T.G.M. – CeHO, CENIA 

Zdroj: Zpráva o životním prostředí ČR 2012 

EKONOMICKÁ ANALÝZA NOVÉHO  

POH ČR 
1. MŽP navrhuje navýšení skládkovací daně dokonce o 100 % a 200 % (1000 Kč v r. 2020 a 1500 Kč 

v r. 2024) – daň přitom platí vždy výhradně původce (obce, firmy) – proč MŽP navrhuje takto zbytečně 

vysoké zdražení, které má dopad na peněženky občanů? 

2. Analýza k POH  

- kupodivu předpokládá zcela minoritní dopady na občany a obce ve všech typech zdražení (zcela 

nereálné; jedná se snad o účel s cílem prosazení opatření?) 

- počítá s tím, že citelné zdražení budou obcím kompenzovat platby od živnostníků (u nich má jít o až 

40–50% zdražení); není reálné předpokládat, že to živnostníci budou chtít hradit  

- automaticky předpokládá zapojení živnostníků do systémů obce – neodpovídá realitě  

- neobsahuje výpočet dopadů na obce, pokud zdražení nebude kompenzováno živnostníky 

- dle ČAOH je reálný dopad zdražení na občana cca 48 Kč na každých 100 Kč zdražení (dle výpočtu z 

roku 2013) 

3. V analýze dále zcela chybí:  

- výpočet potřeby zdražení – jak MŽP došlo k hodnotám potřebného zdražení o 100 a 200 % – sektor 

recyklace říká, že pro splnění cílů plně postačuje max. poloviční zvýšení daně (poplatku 

- dopady zdražení na průmysl – širší zpracování dopadů zdražení dle POH na výrobní sféru, průmysl 

apod. 

- srovnání navrhované výše poplatku se skládkovými daněmi v EU ve vztahu k paritě kupní síly či 

HDP jednotlivých států – toto je zcela klíčový ukazatel 

- komentář k reálnosti možnosti navýšení poplatků občanům obce za OH a k jeho výběru (v obcích 

není prostor pro zvyšování plateb za odpady) 

 



22.1.2015 

5 

Výše skládkovacích poplatků 

v jednotlivých státech EU – vztaženo k HDP státu  

V grafu je uvedeno srovnání výše zpoplatnění skládkování odpadu ve vztahu  

k hrubému domácímu produktu příslušných zemí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Ing. Marek Hrabčák – Geosofting, s.r.o., Prešov (odpady-portal.sk) 

 - návrhy na razantní zdražení neodpovídají podmínkám a ekonomickým možnostem 
ČR, vytvářejí prostor pro cestu spaloven odpadů – jako nejdražší způsob nakládání s 
odpady tato cesta navíc ohrožuje cíle třídění a recyklace  
 
- co je skutečným důvodem stále opakovaného vytváření klišé o „skládkové velmoci“? 
Ptejme se komu to prospěje a komu prospěje razantní zdražení? Kdo to zaplatí, to už 
víme 
 
- ČR si musí hlídat konkurenceschopnost, není racionální stanovit daň dle nejbohatších 
států  
 
- trendy omezování skládkování jsou v ČR velmi pozitivní, klíčové pro splnění cíle 
odklonu odpadů od skládek bylo zavedení povinnosti třídění BRKO v obcích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUČNÉ SHRNUTÍ 
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ČAOH NAVRHUJE 

- orientaci OH v ČR na větší třídění a materiálové využití odpadů, včetně úprav 

směsných odpadů a ekonomicky smysluplného energetického využití odpadů 

 

- variantu postupného zdražování a pravidelných analýz dopadů – tedy sociálně 

únosnou variantu zdražení v progresi o cca 100 Kč jednou za tři roky na konečnou úroveň 

700 Kč v roce 2020 – zcela reálný předpoklad splnění evropských cílů za dramaticky 

nižší cenu než navrhuje MŽP 

 

- lokální investičně nenáročná zařízení bez dlouhých dojezdových vzdáleností 

 

- zásadně omezit dotace (deformují trh) a změnit systém na bezúročné půjčky 

 

- zajistit technologickou neutralitu a tržní a konkurenční prostředí  

 

www.caoh.cz 

Ing. Petr Havelka 

výkonný ředitel 
 


