
Ekonomika odpadového hospodářství v roce 2021 

Základními příjmy v odpadovém hospodářství města byly: poplatek za odpady od občanů (v roce 2021 byl 612 Kč, v roce 2022 činí 624 Kč na jednoho trvale žijícího 

v Čelákovicích nebo za nemovitost), v sumě za rok 2021 to pak bylo necelých 6,7 mil. Kč, „odměna“ za třídění od společnosti EKO-KOM ve výši 2,2 mil. Kč, platba 

občanů za stavební a další zpoplatněný odpad odevzdávaný na sběrném dvoře přes 0,5 mil. Kč, prodej druhotných surovin přes 0,4 mil. Kč a za zpětný odběr 

elektrozařízení okolo 0,1 mil. Kč. Celkové příjmy za rok 2021 byly necelých 10 mil. Kč.  

Základní výdaje v odpadovém systému města jsou výdaje na svoz a uložení odpadů jednotlivým nasmlouvaným firmám či skládkám. Např. za směsný komunální 

odpad jsme v roce 2021 zaplatili cca 6,2 mil. Kč, za bioodpad 2,8 mil. Kč, za papír 1,6 mil. Kč, za sklo 0,3 mil Kč, za kovy 0,09 mil. Kč. Do celkových výdajů v oblasti 

odpadů také spadá výsyp veřejných košů, odpad z úklidu veřejných prostranství či zajišťování sáčků na psí exkrementy, ale také náklady na plán odpadového 

hospodářství, nákup nových odpadových nádob nebo likvidace černých skládek. Celková suma ročních výdajů na odpady v roce 2021 byl ve výši 17,2 mil. Kč.  

Rozdíl příjmů a výdajů v roce 2021 činil cca 7,2 mil. Kč, tato suma byla pokryta z rozpočtu města nebo Technických služeb. Poplatek vybíraný od občanů pak 

pokrýval pouze necelých 39 % celkových nákladů města na odpadové hospodaření v loňském roce. 

Detailní rozpis financí spojených s odpady města za rok 2021 je uveden v následujících tabulkách. 

Celkové výdaje za rok 2021 (v Kč) 

OŽP: platby svozovým firmám – nádoby   další výdaje    

SKO vilová 
AVE CZ 

SKO sídliště  
TS Nymburk 

papír  
TS Nymburk 

sklo  
TS Nymburk 

BIO odpad 
AVE CZ 

kovy  
AVE CZ 

Oleje 
EKO-PF 

 

Vyhodnocení 
POH a havarijní 

plán 

nákup 
kontejnerů 

ohrádky 
ke 

kontejner. 
stáním 

sáčky na psí 
exkrementy 

   

2 518 338    2 178 849    1 544 854    240 567    1 988 302    50 370    10 346 53 240    95 396    
685 915 

z rozpočtu 
OSMI 

58 501       

            
    výdaje MěÚ 

celkem: 
9 424 678  

             

 Technické služby Čelákovice: sběrný dvůr a sběrné místo  „v terénu“ 

plasty + NK 
celkem 

s městem 
SKO papír sklo BIO kovy 

 
nebezpečný 

odpad 
objemný 

odpad 
stavební 

odpad 
koše na veřejných 

prostranstvích 

úklid 
veřejných 

prostranství 

černé 
skládky 

2 134 527 1 479 033    42 596    41 324    815 329    39 633     145 044    1 430 401    862 410    251 418    529 689    12 281    

          výdaje TS celkem: 7 783 685  

        celkem výdaje za rok 2021: 17 208 363  

 



Celkové příjmy za rok 2021 (v Kč) 

Poplatky za odpady od občanů 6 408 636    
příjmy 
města Poplatky za nemovitosti bez trvale hlášených osob 268 793    

EKO-KOM (odměny za třídění město) 1 819028    

EKO-KOM (odměny třídicí linka) 398 013 

příjmy TS 
Platby občanů za stavební odpad na sběrném dvoře 544 954 

Příjmy od kolektivních systémů za zpětný odběr elektrozařízení 104 541    

Prodej druhotných surovin 421 476    

  celkem příjmy za rok 2021: 9 965 441    

 


