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Odpadové hospodářství současnosti
- 80% směsného komunálního odpadu 

je odstraňováno skládkováním 
- 65% veškerých KO je odstraňováno 

skládkováním 
- více než 30% recyklovatelných složek 

ve směsném odpadu 
- více než  30% BRO ve směsném 

odpadu 
- nízká efektivita sběru 

recyklovatelných odpadů z pohledu 
příjmů obce 

- omezená motivace občanů ke třídění 
- nízká dostupnost a efektivita 

technologií 
- směsný odpad je bez dalších úprav 

odstraňován skládkováním 
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Co čeká obce?
Skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů 
(Směrnice o skládkování odpadů) 
̶ 2030 
̶Cíl: nepřijímat na skládky žádný odpad vhodný k recyklaci nebo 
jinému využití, zejména komunální odpad 

Skládkování komunálních odpadů  
̶ 2035 
̶Cíl: 10% komunálních odpadů nebo                                       
méně
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Co čeká obce?

NOVÉ CÍLE PRO NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY A 
OBALY 

Recyklace komunálních odpadů (Směrnice o odpadech) 
̶ 55 % v roce 2025 
̶ 60 % v roce 2030 
̶ 65 % v roce 2035
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Výsledky projektu TB020MZP042 Hodnocení efektivnosti výdajů obcí i soukromých subjektů do oblasti odpadového hospodářství ve vztahu k výši 
poplatků a k cenám zařízení 

̶ Analýza možnosti navýšení skládkovacího poplatku – hodnocení 
dopadů na výdaje obcí 

2014 – 2015     
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Metodika analýzy

1. Sběr dat: 
̶ výdajů obcí na nakládání s SKO; příjmů obcí ve vztahu k OH; množství SKO v obcích; cen 
na skládkách 

2. Zpracování analýzy cenových rozpětí na skládkách podle: 
̶ Krajů a okresů 

3. Zpracování analýzy výdajů obcí na SKO podle: 
̶ počtu obyvatel, množství SKO; krajů; okresů 

4. Modelování navýšení cen na skládkách ve vztahu k navýšení 
skládkovacího poplatku a jejich následný dopad na výdaje obcí 
na nakládání s SKO v rozpětí: 
̶ Zvýšení o 250 Kč/t; 500 Kč/t; 750 Kč/t; 1000 Kč/t; 1250 Kč/t; 1500 Kč/t; 1750 Kč/t;  
2000 Kč/t; 2500 Kč/t,  

5. Vyhodnocení výsledků modelu a tvorba doporučení.
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Data
Obce 

Pro analýzu v letech 2010 – 2012 byla získána data 6224 obcí 
ČR. Pro analýzu v roce 2013 byla získána data od 6229 obcí. Pro 
následnou doplňkovou analýzu v roce 2015 byla získána data 
6225 obcí ČR. 

Skládky 
Dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na skládky působící 
v České republice. Respondenty dotazníkového šetření byly 
skládky typu S-OO určených pro komunální odpad. Celkově se do 
dotazníkového šetření zapojilo 105 respondentů. Celková míra 
účasti byla tedy 71,4 %. 
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Výsledky analýzy
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Výsledky analýzy

Výdaje na OH na obyvatele u obcí ČR v roce 2015 podle velikostních kategorií obcí 
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Výsledky analýzy
Průměrné výdaje na nakládání s KO na osobu v jednotlivých krajích v letech 2015
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Výsledky modelování
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Výsledky modelování
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Výsledky modelování
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Výsledky modelování

Graf   Průměrné výdaje na nakládání s KO na osobu v jednotlivých krajích před a po navýšení o 500 Kč/t (Zdroj: Autoři)
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Výsledky modelování
Graf   Průměrné výdaje na nakládání s KO na osobu v jednotlivých krajích před a po navýšení o 750 Kč/t (Zdroj: Autoři) 
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Výsledky modelování

Graf 10  Průměrné výdaje na nakládání s KO na osobu v jednotlivých krajích před a po navýšení o 1000 Kč/t (Zdroj: Autoři) 
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Výsledky modelování 
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Výsledky modelování 
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Co čeká obce?
Skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů 
(Směrnice o skládkování odpadů) 
̶ 2030 
̶Cíl: nepřijímat na skládky žádný odpad vhodný k recyklaci nebo 
jinému využití, zejména komunální odpad 

Skládkování komunálních odpadů  
̶ 2035 
̶Cíl: 10% komunálních odpadů nebo                                       
méně



Masarykova univerzita | Ekonomicko-správní fakulta 
Institut pro udržitelnost a cirkularitu (SCI)

20

Změna odpadového hospodářství
• Snížení množství odpadu ukládaného na skládky.

• Zhodnocení surovin vytříděných ze směsného odpadu (zvýšení příjmu 
za druhotné suroviny od kolektivního systému i svozové firmy).

• Smysluplný rozvoj potřebných technologií v ČR – vyvážený MIX 
(regionální a národní technologie)

• Zachování nákladů na odpadové hospodářství obce i při zvýšení 
nákladů na odstraňování odpadů

• Moderní a dlouhodobě udržitelné odpadové hospodářství 
ohleduplné k životnímu prostředí 

• Splnění cílů stanovených POH ČR v oblasti nakládání s 
komunálními odpady – pro pozitivní změny v OH je nezbytný 
nárůst poplatku
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