
Zpráva o odpadovém hospodářství statutárního města 
Přerov za rok 2021 

 
Systém odpadového hospodářství obce stanovuje Obecně závazná vyhláška statutárního města Přerov 
č. 6/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

Ve statutárním městě Přerov je provoz sběrných dvorů, svoz i následné nakládání s odpady zajišťován 
společností Technické služby města Přerova, s.r.o., jejíž je město 100 % vlastníkem. 

Cílem odpadového hospodářství v našem městě je zejména snížit produkci směsného komunálního 
odpadu. Nástroji pro snížení množství jsou především třídění odpadu a předcházení vzniku odpadu 
(zpětný odběr elektrozařízení, baterií apod.). 

Na konci roku 2020 byl schválen nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který vešel v platnost od 1. 
1. 2021. Tento zákon městům ukládá mnohem větší povinnosti v oblasti motivace a zvýšení míry 
vytřídění odpadů, čímž by mělo zároveň dojít ke snížení množství zbytkového komunálního odpadu. 
Statutární město Přerov likviduje zbytkový komunální odpad uložením na skládku odpadu v místní části 
Žeravice. Tento právní předpis ukládá nové zákonné poplatky za uložení odpadu na skládky, které mají 
do roku 2030 rostoucí tendenci. Od tohoto poplatku bylo naše město v minulosti osvobozeno. Poplatek 
se zvyšuje od roku 2021 do roku 2030 z částky 500 Kč/t na 1 850 Kč/t uloženého odpadu na skládce, 
což bude mít za následek výrazné zvýšení nákladů na likvidaci zbytkového směsného komunálního 
odpadu města. Současně zákon ukládá do roku 2030 zvýšit míru vytříděných odpadů na úroveň 65 % 
z celkového množství odpadu vyprodukovaného na území města. V roce 2021 byla míra vytřídění 
v Přerově 52,7%. Po roce 2030 bude skládkování směsného komunálního odpadu zakázáno. 

V rámci zkvalitňování a rozšiřování systému odpadového hospodářství bylo v roce 2021 realizováno 
rozšíření sběru kovových odpadů o 7 nádob, započala rekonstrukce třídící linky, která mimo jiné zajistí 
možnost tří komoditního sběru plastů, nápojových kartónů a kovů do žlutých odpadových nádob. 
V roce 2021 byla také zahájena výměna odpadových nádob o objemu 1 100 l za velkokapacitní moderní 
nádoby o objemu 2 200l a 3 200 l, vybavené pedálem pro jejich otevírání. Nové odpadové nádoby 
zajistí nižší počet rozmístěných nádob v ulicích, ale zároveň se zvýší kapacita pro ukládání tříděného 
odpadu. 



 

Vysvětlivky: 
SKO – směsný komunální odpad 
BNO – biologicky nerozložitelný odpad 
BRKO – biologicky rozložitelný odpad 
NO – nebezpečný odpad 
KOVY – kovy vytříděné přes odpadové nádoby, sběrné dvory a sběrny a výkupny 
NK – nápojové kartóny 
PAPÍR – papír vytříděný přes odpadové nádoby, sběrné dvory a sběrny a výkupny 
 
Některé druhy odpadů se daří odklonit z režimu odpadů, jedná se o vyřazená a použitá elektrozařízení, 
která jsou v rámci zpětného odběru použitých výrobků předávány kolektivním systémům. Město 
Přerov spolupracuje s kolektivními systémy ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP a ECOBAT. Tímto 
způsobem se každoročně dostanou mimo režim odpadů stovky tun zpětně sesbíraných elektrozařízení, 
které by jinak skončily jako nebezpečný odpad na sběrném dvoře. V roce 2021 to bylo více než 224 t 
elektrozařízení mimo režim odpadů. 
 

 

Náklady a výnosy statutárního města Přerov v rámci 
systému odpadového hospodářství za rok 2021 

 
Finanční náklady na systém odpadového hospodářství města se skládají z výdajových a příjmových 
položek.  
 
Výdaje tvoří finanční náklady na zajištění těchto činností: 

1. Sběr, svoz, zpracování, využití nebo likvidaci jednotlivých druhů odpadů. 
2. Celoroční provoz sběrných dvorů 
3. Svoz nebezpečného a objemného odpadu z místních částí města. 
4. Vývoz odpadkových košů. 
5. Úklid a likvidace černých skládek. 
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Další výdaje v oblasti odpadového hospodářství představují investiční projekty ke zkvalitnění a 
rozšíření sběrné sítě – jedná se především o zřizování, rekonstrukce a úpravy kontejnerových 
stanovišť. Tyto investiční náklady se v roce 2021 skládaly z vlastních investičních prostředků 
rozpočtu města, zejména z odměn od kolektivního systému EKO-KOM a z dotací obdržených ze 
strukturálních fondů Evropské unie. 
 
Příjmy tvoří: 

1. Místní poplatek za komunální odpad od občanů. 
2. Finanční odměny od společnosti EKO-KOM, a.s. za zajištění sběru tříděných odpadů. 
3. Finanční příspěvky od společnosti TextilEco, a.s. za umístění kontejnerů na textil a od 

kolektivních systémů zabývajících se zpětným odběrem elektrozařízení. 
 
Přehled celkových nákladů dle výše uvedeného členění je zpracován v následujících tabulkách (částky 
v Kč včetně DPH). 
 
Výdaje: 
 

 
 
Přepočet na jednoho obyvatele: 987 Kč 
(Počet obyvatel k 01.01.2021: 42 451) 
 
Investiční projekty: 
 

 
 
 
Přehled celkových příjmů dle výše uvedeného členění je zpracován v následujících tabulkách (částky 
v Kč včetně DPH). 
 
Příjmy: 
 

 

Směsný komunální odpad 23 789 203,54 23 789 203,54
velkoobjemový odpad 2 161 626,42 2 161 626,42
odpadkové koše 974 001,60 974 001,60

tříděný KO (papír, plast, sklo, nápojové kartony, kovy) 8 529 839,03 8 529 839,03
sběrné dvory 1 447 666,00 1 447 666,00
biologicky rozložitelný komunální odpad 2 931 896,86 2 931 896,86
Nebezpečný odpad 463 193,70 463 193,70
administrativa 384 780,00 384 780,00

správa sběrných nádob 429 229,15 429 229,15
nákup nádob tříděný KO 72 953,00 72 953,00
nájem sběrných nádob 1 006 077,70 1 006 077,70

CELKEM 42 190 467,00 28 315 689,26 13 874 777,74

Celkové 
náklady  2021 

Celkové náklady na 
netříděný odpad 2021 (Kč)

Celkové náklady na 
tříděný odpad 2021 (Kč)

Investiční projekty celkem 11 413 860 Kč
Dotace EU 8 787 504 Kč
Investice z rozpočtu SMPr 2 626 356 Kč

Poplatek za odpad 28 359 088 Kč
Odměna EKO-KOM 6 229 782 Kč
Textil, kolektivní systémy 375 733 Kč
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