
DOPADY ZMĚNY ZÁKONA O ODPADECH 

Níže uvádíme informaci od FCC, která k nám dnes dorazila, ohledně pravděpodobného 

navýšení nákladů za odvoz odpadu od roku 2021: 

Změny v odpadovém hospodářství, které můžeme očekávat v souvislosti se změnou Zákona o 

odpadech (dále jen „zákona“), se dotknou zejména poplatků za ukládání odpadů na skládku 

(dále jen „poplatků“), rekultivační rezervy a procentuálního využití materiálu 

k technologickému zabezpečení skládek. Další zásadní změna, která s největší 

pravděpodobností bude zapracována v nové legislativě se týká nakládání s odpady typu 

výmětů z třídících linek. Tento výstup z třídících linek již nebude možné ukládat na skládky. 

Všechny výše uvedené změny, mohou významně ovlivnit cenu odstranění, nebo využití 

vašich odpadů. Vzhledem k tomu, že odvádění poplatků za každou tunu odpadu, která je 

uložena na 

skládce, je zákonná povinnost a nelze je nijak snížit ani jinak ovlivnit, musí každá svozová 

společnost tuto skutečnost promítnout do svých cen za svoz odpadu.  

Jako odborná společnost, která na trhu s odpady působí již více než 20 let, se domníváme, že s 

nárůstem poplatků, dojde k úpravě ceny i na jiných zařízení pro nakládání s odpady, jakými 

jsou např. kompostárny, spalovny odpadů, cementárny využívající naše odpady z třídících 

linek, recyklační střediska, bioplynové stanice a další, stejně jako k tomu došlo při posledním 

navyšování poplatků 

v roce 2009. Bohužel, v této chvíli, nelze spolehlivě určit, jaké cenové relace můžeme u 

těchto koncových zařízení očekávat, a to po nabytí právní moci nového zákona. 

V současné době je návrh nového zákona, projednáván v horní komoře PČR. 

Jednání k novému Zákonu o odpadech stále směřují k jeho schválení a platnosti od 1. ledna 

2021. 

Aktuálně bohužel musíme konstatovat, že zatím nevíme, jak tento proces projednávání bude 

dále postupovat a jaké bude jeho finální znění. 

I přes nynější výjimečný stav, vyvolaný opatřeními pro snížení dopadů nákazy COVID 19, 

může být plánovaný termín platnosti dodržen. 
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