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Ukládání odpadů v České republice

Prostředky na rekultivaci a následnou péči

Poplatky za skládkování odpadů



UKLÁDÁNÍ ODPADŮ V ČR 
Skládky a další zařízení



SUEZ,

Ukládání odpadů v 
České republice

Ukládání odpadů x materiálové využití odpadů 

Celková produkce odpadů v ČR: 37 340 000 t (100%) 

Podíl materiálového využití: odpadů: 31 060 000 t (81,6 %) ?! 

Zahrnuje: 

oMateriál použitý k technickému zabezpečení skládek 

o Odpady „využité „ na povrchu terénu, kde  se nejedná o recyklaci 
ani skutečné materiálové využití odpadů!  
(oproti 2009 navýšení o 9,1 %) 

Jsme skutečně takto dobří?



SUEZ,

Ukládání odpadů v 
České republice

Ukládání odpadů x materiálové využití odpadů 

Podíl energetického využití odpadů: 1 208 900 t (3,5 %) 
(ZEVO, cementárny, teplárny…..) 

Podíl skládkování:  3 236 900 (9,5 %)   

Podstatný komentář: 

Číslo za skládkování nezahrnuje odpady na skládkách uložených jako technické 
zabezpečení a odpady použité v rámci rekultivací skládek. Skutečně tedy na 
tělesech skládek končí výrazně více odpadů (4 550 900 t odpadů!) Pokud 
přičteme i odpady uložené bez zabezpečení na povrch terénu  
(9 617 600 t), tak je to úctyhodných 14 168 500 t, což se začíná přibližovat 
polovině produkce ČR! 

Podíl spalování:  80 800 t (0,2 %) 
Poznámka: data ISOH/ročenka MŽP 2016



SUEZ,

Ukládání odpadů x materiálové využití odpadů 



SUEZ,

Poplatky za 
skládkování odpadů

Aktuální nastavení poplatků za skládkování v ČR



Navržená výše poplatků za skládkování odpadů

Jedná se o správné 
nastavení?

Odpovídají navržené 
sazby potřebě změny?

Pomůže nastartovat 
oběhové hospodářství?



ČAOBH navržená výše poplatků za skládkování odpadů



SUEZ,

Aktuální nastavení výše odvodů na rekultivaci a 
následnou péči v ČR

Rezerva na 
rekultivaci a 
následnou péči



SUEZ,

Rezerva na 
rekultivaci a 
následnou péči

Navržená výše odvodů na rekultivaci a následnou péči

Výše rezervy činí 

a) 130 Kč za 1 tunu uloženého nebezpečného odpadu, včetně nebezpečného 
odpadu uloženého jako technologický materiál na technické zabezpečení skládky, 
a komunálního odpadu s výjimkou odpadu z azbestu, 

b) 55 Kč za 1 tunu uloženého ostatního odpadu a odpadu z azbestu, včetně 
ostatního odpadu uloženého jako technologický materiál na technické 
zabezpečení skládky.

Jedná se o správné 
nastavení?

Odpovídají navržené 
sazby reálné potřebě 
prostředků nutných na 
rekultivace a následné 
péče o skládku?



SUEZ,

Rezerva na 
rekultivaci a 
následnou péči

ČAOBH navržená výše na rekultivaci a následnou péči



SUEZ,

Odpadové 
hospodářství ČR



SUEZ,

Odpadové 
hospodářství ČR

Neudržitelnost současného stavu OH ČR 

o Více než 14 000 000 t ročně je ukládáno bez skutečného využití 
(téměř polovina produkce odpadů v ČR)! 

o Každoroční zábor krajiny odpady o rozloze 1 100 000 m2! Což je 
220 fotbalových hřišť! 

o Jeden z nejnižších poplatků za ukládání odpadů kategorie 
ostatní v Evropě! 

o Neúměrně vysoký poplatek za ukládání nebezpečných odpadů! 

o Chybí skutečné nástroje pro restart odpadového hospodářství a 
rozvoj oběhového hospodářství! 

o Nedostatek zpracovatelských kapacit pro skutečnou recyklaci! 

o Stáří a velmi problematická obnova technologií odstraňujích 
nebezpečné průmyslové odpady! 



Děkuji za Vaši pozornost! 
Diskuze…. 


