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Vážení zástupci obcí, 
vzhledem k letošnímu stavu mimořádných opatření se po 27 letech poprvé neuskuteční naše 
setkání před koncem roku. Z toho důvodu bychom Vám rádi předali několik důležitých 
informací alespoň touto formou. 

- V průběhu celého roku sledujeme legislativní postup nového zákona o odpadech,   
a dočkali jsme se. Od ledna 2021 zákon začne platit. Je již schválen a podepsán, čeká 
se, až vyjde ve sbirce zákonů. Máme krátký čas na přípravu, každý den se vyvíjí výklad 
jednotlivých ustanovení a my se snažíme nachystat vše pro hladký přechod. 
Momentálně ještě čekáme na vydání prováděcí vyhlášky. V žádném případě to 
neovlivní provádění naší služby, nemusíte se obávat žádných změn v této činnosti. V 
dohledné době nachystám stručný přehled změn týkajících se komunálních odpadů a 
rozešlu vám ho. Samozřejmě, že se ihned bude nabízet spousta školení a pod. 

- Velká část letošního roku byla poznamenaná útlumy činností některých profesí   
kvůli opatření v rámci prevence šíření covid-19. Naše společnost zajistila taková 
organizační opatření, aby nás nezasáhly důsledky karantény a tudíž jsme byli schopni 
po celou dobu vykonávat službu bez omezení a předpokládáme, že to tak bude 
i nadále. 

- V průběhu letošního roku jsme se věnovali výběru dodavatele systému, který by 
vylepšil naše služby a zmodernizovali bychom tak naši činnost. V příštím roce bychom 
rádi zahájili elektronickou identifikaci nádob při jejich vývozu, důležité to vidíme 
především v rámci svozu separovaných odpadů. 

 
Vývoj cen pro rok 2021: 

- Cena sběru a svozu SKO zůstává bez změny, uložení odpadu na skládce se bude měnit 
v závislosti na novém zákonu – skládkovací poplatek pro rok 2021 se navyšuje o 300 
Kč/t. Pro komunální odpad z obcí je však udělena výjimka, budu vás informovat, jak ji 
budete moci uplatňovat. 

- Cena mobilních sběrů dalších odpadů i jejich odběru na SD bude opět upravena v 
souvislosti s úpravou skládkovacího poplatku 

- Cena odběru separovaného skla a papíru zůstává bez změny, u plastů dojde  
k navýšení ceny vývozu 1 kontejneru na 210 Kč. K tomuto navýšení jsme přistoupili  
z důvodu dlouhodobě špatné situace v odbytu vytříděných plastů a nové legislativní 
změny v oblasti provozu třídících linek. V případě jejich uplatnění jako DS jsou to 
nízké výkupní ceny a v případě jejich termického využití v cementárně je to zvýšení 
ceny za převzetí zbytkového, odpadního plastu. 

 

 
 
Ve Žďáru nad Sázavou dne 9.12.2020 
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- Ostatní ceny zůstávají bez změny. 
Úprava cen proběhne na základě dodatku, který vám však zašleme až později, jelikož v 
současné době probíhá úprava našich smluvních ujednání na požadavky nového zákona. 
Rozešleme, jakmile budeme mít k dispozici. 
 
Pracovníci krajského úřadu již připravili pravidelný dotační titul na odpady pro příští rok v 
rámci Grantu Vysočiny a již je projednáván nový zastupitelstvem. Pokud budete mít zájem jej 
využít, počítejte s termínem otevření pravděpodobně v únoru a hlídejte si informace z KÚ. 
 
V letošním roce jsme prošli posouzením našich fakturací z ohledem na platbu DPH. Vyplynuly 
z toho pro nás dva výstupy: 

- Komunální odpad z obcí spadá i nadále pod sníženou sazbu DPH. V případě, že však 
máte na svůj systém napojené podnikatelské subjekty ve vaší obci, je zapotřebí lišit a 
za jejich produkci odvádět DPH v plné výši. Z toho důvodu potřebujeme informaci o 
počtu napojených (zasmluvněných) subjektů. Tuto informaci jste nám předávali 
naposledy v roce 2016 a budeme ji potřebovat zaktualizovat.  

- Cena odpadu ukládaného na skládky se skládá z ceny poplatku určeného zákonem a 
ceny vlastního skládkování, přičemž poplatek je osvobozen od platby DPH. Toto 
osvobození se však bohužel týká pouze pokud fakturuje přímo skládka. Pokud nejsme 
přímo provozovatelé skládky, nejsme oprávněni toto osvobození od daně uplatňovat. 

 
Organizace svozu v období Vánoc 2020: 

- Svozy SKO připadající na čtvrtek 24.12.2020 proběhnou v sobotu 26.12.2020 
- Svozy SKO připadající na pátek 25.12.2020 proběhnou v neděli 27.12.2020 
- Svozy SKO připadající na čtvrtek 31.12.2020 proběhnou v sobotu 2.1.2021 
- Svozy SKO připadající na pátek 1.1.2021 proběhnou v neděli 3.1.2021 
Dotčené obce budou ještě předem informovány e-mailem. 

 
 
 
 
Vážení zástupci obcí, alespoň touto formou bychom Vám chtěli poděkovat za dobrou 
spolupráci v letošním roce a popřát klidný závěr roku, především pevné zdraví. Doufáme, že 
se v příštím roce brzy budeme moci setkávat, například při zavádění vylepšování systémů 
vašich odpadových hospodářství, nebo při projednávání požadavků nového zákona. 
 
 
 
S pozdravem 

Ing. Iva Zeroniková 
Key account manager 

 
 
 
 
 
 
 


