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Podzimní příloha Jabloneckého měsíčníku zaměřená na odpady

S novým zákonem o odpadech 
nastanou změny pro všechny
Nový zákon o odpadech správně tlačí svými
paragrafy na obce i občany, aby svým cho-
váním a nakládáním s odpady, které vypro-
dukují, co nejméně zatěžovali naše společné
životní prostředí. S podmínkami stanovený-
mi v zákonu se od příštího roku a pro léta
následující budeme muset povinně vyrovná-
vat i my v Jablonci. 

Město a občané budou muset být v tomto ohle-
du na jedné lodi. Jablonec nad Nisou je několi-
kanásobným držitelem Odpadového Oskara za
nejnižší produkci směsného komunálního od-
padu na obyvatele v kategorii měst nad 5 000
obyvatel v Libereckém kraji. „Máme výborné
výsledky proto, že se dlouhodobě podařilo vy-
tvořit a udržet u Jablonečanů kladný přístup ke
třídění odpadu. A to je faktor, který se nám od
začátku příštího roku bude velmi hodit,“ říká
ekonomický náměstek Milan Kouřil. 

Pravda je, že změny, které jsou nutné, prav-
děpodobně nebudou obyvatelé města na začát-
ku přijímat jenom kladně a s pochopením. V té-
to příloze, celé věnované novinkám zavedeným
v jabloneckém odpadovém hospodářství, se
proto pokusíme vysvětlit některé nejasnosti,
správně vyložit to, co se vykládá mylně, upo-
zornit na některá opomíjená fakta. Tato příloha
je jen součástí informační kampaně města je-
jímž hlavním mottem je výzva „Třiďte – 3ďte“. 

Třídit nebo netřídit?
Je třeba si vysvětlit, že třídění je zákonnou po-
vinností, která se ale zároveň vyplácí. Že třídě-
ní je na jednu stranu cestou k úsporám občanů
a příjmům města, na druhou stranu že třídění
je služba, která město ročně stojí miliony ko-
run. Je ale zároveň jen předpokladem pro dob-
ré fungování i financování celého systému od-
padového hospodářství Jablonce, kam spadá
kromě svozu směsného a tříděného odpadu ta-
ké svoz a likvidace objemného odpadu, biood-
padu a nebezpečných odpadů, provoz sběrných
dvorů, vývoz odpadkových košů a úklid města.

To všechno je zahrnuté v poplatku odváděné-
mu městu za svoz a likvidaci odpadu v černých
popelnicích a kontejnerech. A tady se dostává-
me k jádru problému: občan chce zaplatit co
nejméně, na druhé straně město potřebuje ná-
klady na odpadové hospodářství pokrýt. „Zatím
jsme v Jablonci museli systém každoročně do-

tovat. Zastupitelé stanovením nové sazby po-
platku de facto nastavili novou filosofii: nechce-
me systém odpadového hospodářství dál doto-
vat na úkor například oprav škol. Je třeba od
občanů vybrat férový poplatek, který pokryje
celé náklady na likvidaci vyprodukovaného od-
padu. Zároveň jim chceme a musíme dát mož-
nost zaplatit jen tolik, kolik opravdu musí, a ne
více,“ doplňuje Kouřil.

Co znamená a jak vznikl parametr 
60 l/osoba/měsíc?
Jde o objektivní statistický údaj, že průměrný
občan nevyprodukuje méně než 2 litry směsné-
ho odpadu denně. Za měsíc je to tedy oněch
60 l. Z praxe víme, že reálně např. na sídlištích
je to dokonce 2× až 2,5× více. Nicméně vyhláš-
ka se drží minima 60 l/osoba/měsíc a staví na
tom, že alespoň toto minimum chce mít město
od občana zaplaceno. 

Realita pak nabízí mnoho variant, jak se vý-
sledného poplatku dopočítat. Do výpočtu vstu-
pují různé objemy popelnic – od 60litrových až
po 1 100litrové sídlištní kontejnery, možnost na-
stavit si frekvenci vyvážení popelnice – 1× týdně,
2× týdně, 1× měsíčně či 1× za 14 dní. A samo-
zřejmě počet osob hlášených v dané nemovi-
tosti. Kapacita nádob/y objednaná v souladu
s vyhláškou přesto může být pro některé do-
mácnosti a domy poddimenzovaná a naopak.
Záleží právě na míře jejich třídění. Je tedy dobré
zodpovědně zvážit, jakou minimální kapacitu
pro svoz odpadu zvolit. Především na sídlištích
se doporučuje nespěchat se změnami nastavení
a reagovat až tehdy, kdy se zjevně projeví lepší
třídění obyvatel domu. 

Základem zůstává třídění, správné 
a pohodlné odkládání odpadu
Není důležité jen třídit, ale třídit správně. Ne vše,
co dáváme do nádob pro tříděný odpad, tam sku-
tečně patří. Není možné hnát se za každou cenu
za jediným cílem – mít vlastní černou nádobu
poloprázdnou. Stejně tak není možné spoléhat
na anonymitu při odkládání vlastního odpadu
mimo k tomu určené nádoby. Takové počínání je
přestupek a součástí změn bude i efektivní způ-
sob, jak nalézat a pokutovat tyto hříšníky.

Třídit je třeba začít už doma, v kuchyni, mít co
nejkratší vzdálenost pro odnos vytříděného od-
padu. Na tom je založen systém Door-to-door,
česky volně přeloženo jako systém „nádob u kaž-
dých dveří domu“. Ten předpokládá, že všechny
domy, včetně rodinných, by měly svoji sadu ná-
dob na tříděný odpad. Jablonec se na postupné
zavádění Door-to-door chystá od příštího roku.

Možnost odložit to, co se jiným ještě může
hodit, budeme mít v chystaném jabloneckém
RE-USE centru. Město dále připravuje řešení
pro sběr a svoz bioodpadu, chce po Jablonci
rozmístit větší počet nádob na papír, kovy, jed-
lé oleje, textil apod. A především pak monitoro-
vat stanoviště pro tříděný odpad a tam, kde lidé
nachází stále jen přeplněné nádoby, zajistit je-
jich četnější svozy. (vrk)

Jak správně třídit, co se s vytříděnými surovina-
mi děje dál a odpovědi na vaše nejčastější dota-
zy, které můžete směřovat na e-mailovou adresu
odpady@mestojablonec.cz – to je obsahem dal-
ších stránek této speciální přílohy. 

Co jste možná nevěděli: 

TŘÍDĚNÍ ODPADU JE
ZÁKONNÁ POVINNOST PRO

OBČANY I PRO OBCE

Ano, většina z nás třídí odpad především
z praktických důvodů. Protože chce minima-
lizovat objem toho, co hází do své popelnice,
což má také zásadní vliv na výši měsíční
platby za její svoz. Zároveň tak činíme s vě-
domím, že tříděním bráníme tomu, aby např.
plasty z našich domácností prolétly komíny
spaloven nebo se hromadily na skládkách.
Jinými slovy – třídíme i proto, že tím chce-
me chránit své životní prostředí. 

Právě ochrana životního prostředí se stala
globálně tak silnou prioritou, že se to pro-
mítlo do legislativy Evropské unie, jejích
členských států, a tedy i České republiky.
Konkrétně povinnost pro občana ukládat od-
pad odděleně (neboli třídit) je zakotvená
v novém zákonu o odpadech 541/2020 Sb.
Ten pak ukládá obcím, aby zákonem dané
mantinely a pravidla rozpracovaly do obec-
ně závazné vyhlášky a mj. dává obcím mož-
nost ukládat za nejzávažnější přestupky pro-
ti těmto pravidlům pokuty až do výše 100 tis.
korun.

Obcím zase zákon o odpadech ukládá vel-
mi nelehký úkol: do roku 2035 se dostat na
úroveň 70 % vytříděné, a tedy recyklovatelné
složky z celkového objemu v obci vyprodu-
kovaného komunálního odpadu. To je nato-
lik ambiciózní úkol, že se to nedá zvládnout
bez dalších zásadních investic do systému
odpadového hospodářství Jablonce, ale ani
bez spolupráce s občany, kterým je třeba vy-
tvářet pro třídění odpadu odpovídající pod-
mínky.
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Proč se mění způsob platby
za komunální odpad?

ČR vydala nový zákon o odpadech a změ-
nila zákon o místních poplatcích. Pro obec

to znamená povinnost zrušit dosavadní způsob
placení za odpady. Jablonec vydal OZV (schvále-
nou zastupitelstvem v červnu tohoto roku) účin-
nou od 1. 1. 2022. Platnost dosavadních smluv
končí 31. 12. 2021, od 1. 1. 2022 je třeba se zare-
gistrovat k poplatku za komunální odpad z ne-
movitosti. Cílem je, aby příjmy od občanů a spo-
lečnosti Eko-kom pokryly v budoucnu výdaje
spojené s odpadovým hospodářstvím a město je
nemuselo dotovat z rozpočtu v takové míře, jako
je tomu nyní. Pro část Jablonečanů by nový způ-
sob měl být také motivací začít s tříděním, které
dosud zanedbávali. Zákon stanovuje, že do roku
2025 by měly recyklovatelné složky tvořit mini-
málně 60 % celkového objemu odpadu, v roce
2030 už by měly dosáhnout 65 % a za dalších pět
let by měly tvořit alespoň 70 % celkového množ-
ství komunálního odpadu za rok. 

Kdo se musí registrovat?
K poplatku se musí registrovat plátci nej-
později do 15. ledna 2022. Protože však jde

zhruba o 5 500 subjektů, doporučuje magistrát,
aby lidé nenechávali registraci na poslední chví-
li, ale už nyní zašli na registrační místo v příze-
mí radnice (vchod z ulice Kamenná). Plátcem
místního poplatku jsou společenství vlastníků
jednotek (SVJ) nebo vlastník nemovitosti – ro-
dinného či bytového domu.

Co když se nezaregistruju?
Bez registrace vám nebude odpad po 15.
lednu 2022 vyvezen.

Mělo město více variant poplatku?
Proč zvolilo právě tuto?

Možnosti byly dvě, město mohlo zvolit buď
poplatek za obecní systém odpadového hos-

podářství, to znamená jednotný paušál na oso-
bu, např. 1 000 korun za rok, nebo poplatek za
odkládání komunálního odpadu z nemovité vě-
ci. Rozhodnutí padlo na druhou možnost a mě-
řítkem je kapacita objednané nádoby v litrech,
přičemž stanovené minimum je 60 litrů na oso-
bu za měsíc. Zákon o místních poplatcích urču-
je maximální výši poplatku 1 korunu za litr,
Jablonec zvolil 0,80 Kč za litr. Zvolený způsob se
nejvíce podobá tomu dosavadnímu, kdy si občan
může zvolit velikost nádoby i četnost svozu, ale
musí zachovat základní parametr 60 l na osobu
za měsíc. 

Proč právě 60 l za osobu a měsíc?
Zvolený objem vychází z nejmenší mož-
né popelnice. Každý z nás totiž průměrně

vytvoří denně 3,5 litru odpadu, u obyvatel pane-
lových domů je toto číslo dokonce vyšší, odpoví-
dá 4–5 l odpadu. Jablonecké minimum se rovná
objemu sníženému na dva litry denně, vynáso-
beno 30 dny v měsíci dostaneme 60 l odpadu za
měsíc a osobu. 

Kolik budu platit?
Nová OZV platbu za odpady sjednotila –
všichni budou platit 0,80 Kč za 1 litr kapaci-

ty nádoby, minimální výše je stanovená nejmen-
ší velikostí popelnice, tedy 60 l/osoba/měsíc.
Poplatek se pak vypočítává podle objednané ve-
likosti popelnice rozpočítané na počet členů
v domácnosti – domě při splnění minima na
osobu. To znamená, že čtyřčlenná rodina v ro-
dinném domě zaplatí minimálně 2 496 korun za
rok, když si vybere 60litrovou nádobu s týdenním
svozem. Nebo si může zvolit nádobu 120litrovu
se dvěma svozy do měsíce a výše platby bude
stejná. Vícečlenná domácnost může podle cení-
ku velikost nádoby a četnost svozů kombinovat –
při počtu 6 lidí je možné volit jednu 60litrovou
nádobu s týdenním vývozem a jednu stejně vel-
kou s vývozem 2 × do měsíce. Taková rodina za-
platí za rok 3 744 korun. Minimálně. Pokud má
někdo produkci odpadu vyšší, zaplatí samozřej-

mě víc. Důležité je zvolit takový objem nádoby,
aby se do něj po vytřídění recyklovatelných slo-
žek vešel veškerý zbytkový odpad. Přeplňování
nádob, zhutňování odpadu či odkládání odpadu
vedle nádob je zakázané a hrozí za něj pokuta.

V případě panelových domů odborníci dopo-
ručují velikost nádob, jejich počet i četnost svo-
zu zatím ponechat. Je třeba, aby všichni obyva-
telé domu začali důsledně třídit, pak je možné
uvažovat o snížení buď četnosti svozu nebo po-
čtu či velikosti nádob. 

Jsme čtyřčlenná rodina, odpad
třídíme, stačí nám jedna 60 l popelnice
na měsíc – proč máme platit větší
nádobu nebo zvyšovat četnost svozu?

To, že třídíte, neznamená, že neproduku-
jete více odpadu. Vytříděný odpad odložíte

na příslušné stanoviště, ale i odtud jej někdo
musí odvézt a město musí za svoz zaplatit. V ce-
ně za popelnici jsou částečně zahrnuty i další
náklady na odpadové hospodářství, nikoli jen
svoz směsného odpadu, který vyhodíte do černé
popelnice. Očekávané náklady města na odpado-
vé hospodářství pro letošní rok činí při přepočtu
na jednoho občana 1370 Kč, podle nové OZV mů-
že jeden občan při platbě 60 l za měsíc zaplatit
za svůj odpad 576 Kč za rok, což je 48 Kč měsíč-
ně. Samozřejmě pokud se bude chovat zodpo-
vědně a bude redukovat množství vyprodukova-
ného odpadu a důsledně třídit.

Když si musím objednat více
svozů nádob, které nenaplním,
přestanu třídit.

Pokud odpad produkujete, máte povin-
nost jej také třídit a ukládat na určená

místa v souladu s OZV a zákonem o odpadech.
Pro každého existuje povinnost třídit papír,
plast, sklo, kov, odpad nebezpečný i biologický
rostlinného původu atd. Obec je pak povinna za-
jistit místa pro jeho odkládání. Obecné pravidlo
řečí právníků zní: „Každý je povinen nakládat
s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem sta-
noveným zákonem o odpadech a ostatními pro-
váděcími předpisy vydanými na ochranu život-
ního prostředí, tedy i třídit je v souladu s tímto
zákonem a předpisy přijatými k jeho provedení.
Nedodržení povinnosti třídit lze postihnout jako
přestupek. Pokuty za netřídění se pohybují až do
výše 100 000 Kč.

Co se promítá do ceny
za likvidaci odpadu?

Primárně to je svoz směsného a tříděného
odpadu – tedy vývoz nádob všech barev.

Město z peněz vybraných od občanů hradí také
kontejnery na objemný odpad a bioodpad, které
přistavuje na různých stanovištích několikrát do
roka, i ty na odpad nebezpečný. Finance slouží
také k úhradě provozu sběrných dvorů, vývozu
odpadkových košů a úklidu města. 
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Nejčastější otázky, které vás napadají

Nová obecně závazná vyhláška (OZV) o místním poplatku za komunální odpad
nabyde účinnosti od 1. ledna příštího roku. Mezi občany vyvolala mnoho otázek,
proto jsme zřídili adresu odpady@mestojablonec.cz, kam mohou své dotazy zasílat.
Některé z nich, ty nejčastější, bychom rádi zodpověděli na tomto místě.
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