
KOMUNÁLNÍ ODPADY NOVĚ A JINAK 
část II.  

Co nás čeká a zřejmě nemine… 
 

Vážení občané, 

dovolte mi v mém dalším – v pořadím již druhém článku k problematice komunálních odpadů seznámit 
Vás s dosavadním vývojem společných jednání členských obcí našeho svazku na dané téma a popsat 
Vám možné kroky obcí, které by měly vést ke splnění povinností, jež jim byly uloženy novou odpadovou 
legislativou. 

Jak jsme si již v předchozím článku řekli, nová legislativa v oblasti odpadového hospodářství přinesla 
hned několik zásadních změn, které významným způsobem již nyní dopadají a do budoucna budou 
ještě více dopadat především na obce a jejich občany. Mezi ty nejzásadnější patří každoroční zvyšování 
poplatku za ukládání odpadu na skládku, stanovení povinného minimálního podílu recyklace odpadu, 
počínaje rokem 2025 a zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku od r. 2030. Zjednodušeně 
řečeno – od letošního roku je na obce, potažmo Vás občany vyvíjen obrovský tlak na maximální třídění 
odpadu, jež by mělo mít za cíl co nejnižší produkci směsného komunálního odpadu, který odkládáte do 
svých černých/ kovových popelnic. 

Domnívám se, že je v této souvislosti důležité si teď a tady připomenout, že obec je sice ze zákona 
povinna plnit roli původce komunálního odpadu, nicméně jde o odpady, které produkujete na jejím 
území Vy – její občané, a že zejména na Vás proto velkou měrou záleží, jak se obci podaří plnit 
minimální povinný podíl recyklace odpadu a jaké náklady bude obec mít s ukládáním odpadu z Vašich 
popelnic na skládku. Po zvážení všech těchto skutečností při vědomí, že v každé obci žijí občané, kteří 
odpovědně třídí odpady, ale naopak také i občané, kterým je tato problematika lhostejná, se naše 
členské obce aktuálně rozhodují, jakou cestou co nejvíce motivovat své občany k vyšší ochotě třídit 
odpady.  

ZAPLAŤ ZA TO, CO VYHODÍŠ 

Jednou z možných a dle mého názoru nejvhodnější cestou je pozitivní motivace občanů, která 
zohledňuje jejich individuální ochotu odpady třídit a podle toho také mezi ně spravedlivě rozděluje 
náklady na jejich likvidaci. O jakou cestu jde? 

Jde o několik opatření, která na sebe mohou navazovat, případně mohou jít i ruku v ruce a bude záležet 
na každé obci, zda vůbec či jaká z těchto opatření se nakonec rozhodne zrealizovat a jak rychle a 
v kolika krocích tak učiní. Možná opatření na této cestě jsou následující: 

- vážení směsného komunálního odpadu, odkládaného Vámi občany do jednotlivých 
černých/kovových popelnic (tj. vážení jednotlivých popelnic u každé nemovitosti), 

- zpoplatnění občanů místním poplatkem podle hmotnosti odkládaného směsného 
komunálního odpadu do černé/kovové popelnice (v duchu „zaplať za to, co vyhodíš“), 

- zavedení popelnic na tříděný odpad k jednotlivým nemovitostem (mělo by jít především o 
popelnice na papír a plast, příp. i na bioodpad), 

- zavedení samostatných popelnic na popel z pevných paliv z důvodu minimálního poplatku za 
ukládání tohoto vytříděného odpadu na skládku. 

 

ZAPLAŤ BEZ OHLEDU NA TO, JESTLI TŘÍDÍŠ 

Další z cest, kterou má obec možnost zvolit, je ponechat dosavadní systém sběru, svozu a likvidace 
komunálních odpadů s tím, že občané budou i nadále zpoplatněni paušálním poplatkem, který 
neumožňuje jakkoliv reflektovat vyšší či nižší snahu jednotlivých občanů třídit odpad. Výše tohoto 
poplatku byla do loňského roku vázána na výši nákladů, které obec vynaložila na svoz a likvidaci 
směsného komunálního odpadu. Nyní však již tento poplatek vázán na propočet těchto nákladů není a 
je možné jej tak bez váhání stanovit až do výše 1 200 Kč na občana a rok. Tato cesta sice dle mého 



názoru obci přinese na nějakou dobu dostatečné finance na pokrytí nákladů spojených se sběrem a 
likvidací komunálních odpadů, nicméně v ní postrádám pozitivní motivaci ve vztahu k občanovi, která 
by ho vedla k vyšší ochotě třídit, a ve výsledku tak i k zajištění plnění povinnosti obce, spočívající 
v povinném podílu recyklace odpadu. 

Pojďme se nyní podívat na to, jak je na tom s množstvím a složením komunálního odpadu a dále s  
plněním podílu recyklace konkrétně Vaše obec: 

Obec:  Horní Heřmanice 

       
Rok 2018 2019 2020 
Počet obyvatel 481 461 463 
Komodita t/obec kg/obyv. t/obec kg/obyv. t/obec kg/obyv. 

papír  1,68 3,49 2,83 6,14 3,51 7,58 
plasty  9,90 20,58 9,92 21,52 12,04 26,00 
sklo  7,71 16,03 8,86 19,22 9,15 19,76 
kovy  5,50 11,43 5,50 11,93 11,40 24,62 
textil 0,98 2,04 1,23 2,67 1,68 3,63 
bio  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
jedlý olej a tuk 0,05 0,10 0,05 0,11 0,07 0,15 
nebezpečný odpad 1,08 2,25 0,51 1,11 1,07 2,31 
směsný odpad  92,37 192,04 91,15 197,72 89,49 193,28 
objemný odpad  6,14 12,77 5,04 10,93 11,48 24,79 
Celkem 125,41 260,73 125,09 271,34 139,89 302,14 

              
Podíl recyklace (v %) 20,59   22,70   27,06   

 

 

 
Obec musí zajistit povinný podíl recyklace odpadu ve výši 60 % od r. 2025, ve výši 65 % od r. 2030 a ve 
výši 70 % od r. 2035. Z výše uvedeného tak vyplývá, že Vaše obec v letech 2018-2020 plnila povinný 
podíl recyklace v rozmezí 20,59 – 27,06 %, což nedosahuje ani poloviny podílu, který musí ze zákona 
plnit již počínaje rokem 2025. Vedení Vaší obce tak bude muset učinit zásadní kroky k tomu, aby splnila 
povinnosti dané jí zákonem a vyhnula se tak vysokým finančním sankcím, které jí hrozí za jejich 
porušení. 

Složení odpadu obce v r. 2020

papír plasty sklo kovy

textil bio jedlý olej a tuk nebezpečný odpad

směsný odpad objemný odpad



Věřím, že i Vy občané či majitelé rekreačních nemovitostí na území obce Horní Heřmanice máte zájem 
na tom, aby obec plnila své zákonné povinnosti, spočívající v maximálním třídění komunálního odpadu, 
co nejnižších nákladech na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu a konec konců i na zlepšení 
našeho životního prostředí, kterému všichni společně ulehčíme především minimalizací všech odpadů. 
 
S Vámi všemi se ráda 
osobně setkám třeba na 
některém ze společných 
setkání na toto téma ve 
Vaší obci, které jsme 
například v Petrovicích 
s paní starostkou Jitkou 
Duškovou a zastupiteli 
obce Petrovice 
uskutečnili na konci září 
t.r. a jež mělo dle našeho 
názoru značný úspěch u 
tamních občanů.  
 
 
 
Přeji Vám všem krásný podzim a pevné zdraví! 
 
Mgr. Lenka Bártlová  
manažerka Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko 


