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Obec Jílovice 
 
 
 
 

V Rychnovku dne 13. listopadu 2017 
 
 
 
Vážený pane starosto, 
 
dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o provozních změnách, ke kterým dojde v průběhu roku 
2018, o vývoji na trhu separovanými odpady, dalších skutečnostech jakým je například zvyšování 
minimální mzdy a situace na trhu práce v naší oblasti. Tyto skutečnosti mají nevyhnutelný dopad do cen 
zajišťovaných služeb. Po několik uplynulých let byly ceny služeb poměrně stabilní. Buď se nezvyšovaly 
vůbec, v případě separovaných odpadů, nebo velmi pozvolně v případě svozu a odstranění směsného 
komunálního odpadu (SKO).   
 
 
Pro rok 2018 dochází k navýšení ceny svozu a odstranění SKO o cca 8,8 %. Toto navrhované zvýšení 
však ještě vychází z předpokladu úpravy některých svozových tras. Cílem těchto úprav svozových tras je 
snaha o optimalizaci svozu odpadů a tím docílit co možná nejmenší navýšení ceny za svozové služby.  
 
Navýšení ceny za svoz separovaných odpadů činí cca 4,1 % a dále zavedení recyklačního poplatku 
u komodity plast, ve výši 490,- Kč/t.  
 
U samostatné přepravy odpadů (kontejnerovými vozidly) dojde jen k mírnému zvýšení ceny za km, 
případně manipulaci. 
 
Ceny za pronájmy odpadových nádob a kontejnerů zůstávají ve stejné výši jako doposud.  
 
 
Hlavními důvody pro tyto navrhované úpravy ceny jsou: 
 
- Ukončení provozu skládky v Křovicích v pololetí příštího roku. Následně bude nutné odpady 

v prostoru této skládky překládat a odvážet na jiné zařízení k jejich odstranění, případně na toto 
vzdálenější zařízení vozit přímo. 

 
- Zohlednění růstu mzdových nákladů jako důsledek vývoje na trhu práce v našem regionu (velmi 

nízká nezaměstnanost v regionu, nabídky pracovních míst od společností a firem z odvětví 
automotiv), dále v důsledku opětovného navyšování minimální mzdy a další dopad do ceny má 
nařízení vlády ČR o navýšení odměn pracujícím vězňům, které vstoupí v platnost od 1.4.2018. 

 
- V případě separovaných odpadů, tedy zejména plastů, má rozhodující význam zhoršující se odbyt 

pro některé druhy vytříděných plastů a jejich klesající výkupní ceny. Zde je hlavním důvodem 
rozhodnutí Číny nepřijímat některé odpady, mezi které bohužel patří i značná část plastů z obcí.  
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Zároveň mi dovolte opětovně upozornit na situaci okolo vývoje legislativy v oblasti odpadů - odpadového 
zákona. Výše uvedený návrh úpravy ceny nezahrnuje žádné případné navýšení poplatků stanovených 
zákonem. Vycházíme z výše poplatků dle stávajícího zákona (tj. 500,- Kč/t). V  případě, že uvedený zákon 
bude novelizován s účinností někdy v průběhu roku 2018 nebo vstoupí v platnost nový zákon o odpadech, 
bude nutné provést novou kalkulaci a úpravu cen za poskytované služby.  
 
Na měsíce listopad a prosinec 2017 připravujeme tradiční setkání s městy a obcemi, na kterých se 
budeme touto problematikou podrobněji zabývat a jednotlivé změny blíže prezentovat. Proto bychom 
velmi uvítali, pokud se rozhodnete tohoto setkání zúčastnit. Zároveň je však možné tyto změny projednat 
s našimi obchodní zástupci individuálně, pokud Vám nebude navržený termín setkání vyhovovat, nebo 
budete požadovat nějakou změnu v systému zajištěných služeb.  
 
V případě Vašich připomínek nebo dotazů jsme připraveni poskytnout náležité vysvětlení. 
 
 
S úctou 
 
Marius Pedersen a.s. 
 
 
 
      Jiří Herold 
       oblastní manažer 


