
Vážení akcionáři, 

předkládáme vám zprávu představenstva a.s. Hantály o podnikatelské 

činnosti o a stavu jejího majetku. Činnost společnosti je zaměřena na 

odpadové hospodářství, likvidaci komunálních odpadů, provozování 

skládky, kompostárny, separaci odpadů a jejich následné předání 

k recyklaci. Tyto služby jsou poskytovány obcím a jejich občanům 

i firmám a živnostníkům, kterých je dohromady více jak 50 tisíc. Během 

posledních čtyř let se podařilo uzavřít další  smlouvy se čtyřmi obcemi, 

kterými jsou Morkůvky, Ladná, Brumovice a Vrbice. S podnikateli a 

firmami bylo uzavřeno 438 nových smluv. Z  důvodu  ukončení živností 

bylo 95 smluv vypovězeno. 

   Na přelomu roku 2021- 2022 došlo k obměně vedení ve společnosti. 

Stávající ředitelka Ing. J. Krutáková ukončila k 31.12.2021 pracovní 

poměr. Na místo ředitele bylo vypsáno výběrové řízení a novým 

ředitelem se s platností od 21.1.2022 stal p. Jiří Šlancar. 

   Během celého funkčního období let 2019-2021 se dařilo udržet 

plnění plánovaných ekonomických ukazatelů a v některých položkách 

i překročit. Společnost končila v těchto letech kladným hospodářským 

výsledkem. Dle předběžné analýzy se jeví, že podobně skončí i rok 

2022. 

   Za uplynulé období byly pořízeny investice v celkovém objemu 67 

mil. Kč, mezi které se řadí např. pořízení nových svozových aut, 

nákladních vozů na kontejnery, velkoobjemové kontejnery, lisu na 

třídící linku plastů, svahové sekačky, stavby haly na skládce, příjezdové 

komunikace a další. Kromě toho byla provedena I. a II. etapa 

rekultivace skládky v celkovém nákladu 35,2 mil. Kč, z toho 32 mil. 

z rekultivační rezervy. 

   V oblasti separovaných odpadů je situace velmi proměnlivá. Výkupní 

ceny jednotlivých komodit zejména papíru a plastů jsou nestabilní a 

někdy je velmi složité je dobře zobchodovat. V roce 2022 zpracovala 

společnost celkem 2200 tun druhotných surovin.  

    Za období let 2019-2022 bylo vyseparováno všemi původců odpadů 

celkem 3630 tun papíru, 2130 tun plastu, 1300 tun čirého a 2030 tun 



barevného skla. Po následném dotřídění plastů zlikvidováno ještě 990 

tun výmětů. Objem tohoto odpadu se v roce 2022 oproti průměru 

předchozích tří let zvýšil o více jak 110 tun, což je dáno větším 

množstvím přetříděného plastu.  

   V roce 2019 byla do stavu majetku a.s. převedena kompostárna vč. 

veškerého vybavení. Ročně je zde ukládáno cca 5500 tun bioodpadu a 

výsledný produkt - kompost je nabízen obcím, městům i podnikatelům. 

V roce 2022 byla většina produkce kompostu využita na rekultivaci 

pozemků v k.ú. Moravská Nová Ves, které byly využity pro účely 

skládky na odpad po tornádu. A.s. Hantály na základě výběrového 

řízení získala na tuto akci veřejnou zakázku. 

   Trvalým cílem společnosti je sledovat a vyhodnocovat podíl 

celkového množství komunálního odpadu a recyklovatelných složek 

v jednotlivých obcích v souvislosti s novou platnou legislativou. S tím 

souvisí  maximální třídění odpadů a snižování ukládání odpadů na 

skládku. 

    V situaci, která není ve státě ekonomicky stabilní, kdy se všech 

dotýká propad HDP, zadlužování a rostoucí inflace, je velmi těžké 

plánovat strategii rozvoje společnosti v nakládání s odpady, když dobře 

nefunguje ani trh s vytříděnými komoditami. Rostou ceny zboží, 

materiálů, pohonných hmot i energií, což se dotýká každého z nás. 

Tento stav bezesporu ovlivňuje i válka na Ukrajině. 

    Snahou vedení společnosti je však i přes tyto těžkosti a překážky 

udržet a rozvíjet nastoupený trend, prosperitu společnosti i její 

stabilitu na trhu. A také prvořadý závazek společnosti a.s. Hantály, 

která je majetkem měst a obcí, poskytovat kvalitní a komplexní služby 

pro všechny zákazníky.  
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