
Vážení občané, 

od 1. ledna 2022 se mění nastavení systému odpadového hospodářství. 

Změny vyplývají z úpravy legislativy o odpadech.  Cílem přijetí nového zákona o odpadech  

č. 541/2020 Sb. by mělo být snižování množství produkovaného směsného komunálního 

odpadu a zvýšení množství vytříděných a využitelných složek odpadu.  Toho, dle tvůrců 

zákona, má být dosaženo zavedením negativní finanční sankce, kterou obce a města budou 

muset platit v případě, že přesáhnou tzv. „váhového limitu“ v produkci komunálního 

odpadu v přepočtu na obyvatele. Co je tím myšleno? Následující tabulka ukazuje konstrukci 

výpočtu poplatku dle nového zákona o odpadech: 

 

Výpočet poplatku dle nového zákona o odpadech: 

Rok Limit na obyvatele v kg Poplatek do limitu v Kč Poplatek nad limit v Kč 

2021 200 500 800 

2022 190 500 900 

2023 180 500 1.000 

2024 170 500 1.250 

2025 160 500 1.500 

2026 150 600 1.600 

2027 140 600 1.700 

2028 130 700 1.800 

2029 120 700 1.850 

 

Pokud se v dané obci vyprodukuje komunálního odpadu více, pak se od roku 2021 výrazně 

navyšuje poplatek za uložení komunálního odpadu na skládku právě za množství nadprodukce 

odpadu. Jednoduchým pohledem na tabulku je vidět, že zákon postupně snižuje limit 

akceptovatelného množství komunálního odpadu na obyvatele a současně se dramaticky 

navyšuje sazba poplatku za nadprodukci odpadu.   Potud je úvaha našich legislativců 

pochopitelná a jakákoliv snaha o snížení produkce směsného komunálního odpadu je ze strany 

obcí a měst vždy vítána. Nicméně přijetím prováděcí vyhlášky v srpnu tohoto roku došlo 

k zásadnímu průlomu v dané problematice, a to takovému, že obcím, které zpoplatňovaly 

občany za komunální odpad na základě smlouvy, toto je i případ naší obce, byl tento 

smluvní systém bez náhrady zrušen. Co to v praxi znamená?  Znamená to, že každá obec, 

která chce v roce 2022 vybírat poplatky za odpady, musí přijmout závaznou vyhlášku a 

stanovit některý z nových poplatků.  A pro občana obce Voděrady stejně tak jako pro občany 

dalších 20% obcí z celé ČR to znamená, že budou nově platit odpadovou službu na základě 

místního poplatku.  

 

 

 



Stávající způsob úhrady za likvidaci komunálního odpadu (platnost do 31.12.2021) 

Na základě Obecně závazné vyhlášky obce Voděrady č. 1/2015, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území obce Voděrady, ze dne 16. 6. 2015, účinné od 1. 7. 

2015: 

Náklady na svoz, odvoz, skládkování, odstraňování, zneškodnění komunálních odpadů platí 

fyzické osoby obci ve výši, která je v souladu s vyúčtovanými náklady oprávněnou osobou a 

s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě smluvního systému.  

Systém je takový, že občan provede úhradu za smlouvu přímo na obecním úřadě (koupě známek 

na popelnice).  

Změna legislativy od 1. 1. 2021: 

 

Podle nařízení Ministerstva vnitra ze dne 8. 8. 2021 tento systém již od 1. 1. 2022 nebude možné 

provozovat, bylo by to v rozporu se zákonem. Nově musí být systém úhrady za likvidaci 

komunálního odpadu upraven podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 542/2020 

Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a zákona č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností 

(dále jen „zákona“), když součástí tohoto zákona je i novela zákona o místních poplatcích.  

 

Právní úprava zpoplatnění je sjednocena v zákoně o místních poplatcích, vždy se jedná o 

charakter místního poplatku, smluvní úhrada byla bez náhrady vypuštěna.  

 

Obec může pro své území zavést pouze jeden z poplatků. Poplatky jsou ročního charakteru, 

tzn., že obec by měla poplatek zavést (případně měnit) výhradně s účinností k 1. 1. Zákon uvádí 

vždy maximální výši sazby, přičemž obec může takovouto sazbu stanovit i s ohledem na 

celkové náklady odpadového hospodářství v obci. Obec tak může do poplatku promítnout i 

náklady např. na tříděný odpad. Obec je limitována pouze maximální výší zákonné sazby, 

která činí 1200,- Kč/rok na poplatníka.  

 

Řešení pro rok 2022 

Na základě všech výše uvedených informací obec velice pečlivě zvažovala, jakou cestu pro 

zpoplatnění občanů nově nastolit tak, aby zároveň dopad na občany byl co nejméně bolestivý.  

 

Výsledkem tedy je, že poslední mimořádné listopadové zasedání zastupitelstva rozhodlo o 

přijetí nových vyhlášek, z nichž jedna charakterizuje obecní systém odpadového hospodářství 

a druhá zavádí zákonnou normou přijatelný druh místního poplatku, který bude obec od roku 

2022 vybírat. V našem případě se jedná o částku 600,- Kč na poplatníka za rok.  

Na závěr všechny žádám, aby si uvědomili, že cena, kterou nakonec za tuto službu bude platit 

každý z nás, je výsledkem společné snahy o snížení množství komunálního odpadu. Záleží tedy 

na odpovědnosti každého občana při třídění, abychom udrželi co nejnižší cenu za skládkování 

a nedopadly na nás sankční platby za nadlimitní produkci komunálního odpadu na občana.  

Udržme si všechny dobré návyky při třídění odpadů a udržme si i nízké poplatky za svoz. 


