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1. Vznik memoranda 

Dne 26.10.2017 bylo v Havířově podepsáno memorandum o spolupráci mezi statutárním městem 

Havířov, statutárním městem Karviná, Veolia Česká republika, a.s. a Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o. 

Cílem spolupráce na základě memoranda bylo vypracování návrhu nového systému nakládání s odpady, 

jejichž původcem jsou uvedená města. Společnosti skupiny VEOLIA, která má zkušenosti z oblasti 

odpadů a energetiky, zastupují možného zpracovatele, resp. odběratele energetické části odpadů. 

Nutnost inovativních změn v oblasti komunálních odpadů, jejichž původci jsou města a obce, 

vyvolává zákaz skládkování neupravených komunálních odpadů, který dle platné legislativy (zákon č. 

185/2001 Sb., Zákon o odpadech) začne platit od 1.1.2024. Po tomto datu již nebude možné vyvážet 

směsný komunální odpad přímo na skládky, ale bude nutné zajistit jeho zpracování za účelem 

maximalizace materiálového a energetického využití. Dalším důvodem je tzv. Oběhový balíček EU, který 

vešel v platnost v roce 2018. Jedná se o: 

• Směrnice č. 2018/850, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů 

• Směrnice č. 2018/851, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech 

• Směrnice č 201/852, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech 

Tyto směrnice stanovují členským zemím EU cíle v oblasti recyklace komunálních odpadů a 

omezení jeho skládkování. V neposlední řadě je rovněž povinnost plnit Plány odpadového hospodářství 

České republiky, Moravskoslezského kraje a uvedených měst. 

V současné době probíhá na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) příprava nového zákona o 

odpadech, který má za cíl implementovat povinnosti plynoucí z legislativy EU do české legislativy. Tento 

zákon již prošel vnitřním připomínkovým řízením a do poloviny roku by měl být návrh zákona předložen 

k veřejnému připomínkování. Nejzásadnějšími změnami v oblasti komunálních odpadů jsou posunutí 

termínu zákazu skládkování na rok 2030, postupné zvyšování zákonných poplatků za ukládání odpadů na 

skládky ze současných 500 Kč/t na 1850 Kč/t v roce 2029 a povinné cíle v oblasti recyklace odpadů. 

Z toho vyplývá, že odpady bude možné ukládat na skládky déle, ale za podstatně vyšší cenu. 

Včasné nalezení řešení nového systému nakládání s komunálním odpadem dává možnost přijmout 

příslušná opatření a potřebné kroky bez časové tísně a s řádným provedením analýz všech reálných 

možností. Za tímto účelem byly ustanoveny 3 pracovní skupiny zabývající se stěžejními oblastmi 

problematiky jako Technologie, Ekonomika a Legislativa. 

 

2. Pracovní skupina TECHNOLOGIE 

Tato pracovní skupina se zaměřila na návrh technického řešení zpracování komunálních odpadů. 

Důležité cíle pro návrh technologie byly: 

• Maximalizace množství odpadů využitelných pro recyklaci 

• Energetické využití nerecyklovatelné části odpadů 

• Využití části odpadů s vysokým podílem biologicky rozložitelné složky 

• Separace nebezpečných odpadů z komunálního odpadu 

• Variabilita systému pro eliminaci výkyvů trhu 
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2.1. Svoz komunálních odpadů 

Zásahy do nastavených systémů svozu odpadů nesmí být skokové. Důležité je zachování a 

případné rozšiřování primární separace komunálních odpadů jako papír, plasty, sklo. V budoucnu lze 

zvažovat rozšíření například o biologický rozložitelný odpad z domácností do sběrných nádob v hnízdech, 

oddělený sběr popelovin, sběr kovů atd. Vše je nutné hodnotit z hlediska finanční a materiálové 

efektivnosti. 

Zároveň je možné v budoucnu zvažovat zavedení společného sběru a svozu vybraných druhů 

separovaných odpadů. Jedná se zejména o plast, papír, nápojové kartóny a kovy. Při současné 

technologické úrovni automatizovaného třídění odpadů lze směs těchto odpadů efektivně roztřídit. 

Tento systém by však mohl znamenat úspory v množství sběrných odpadních nádob a zejména svozu 

odpadů. V zahraničí jsou již tyto systémy aplikovány nebo testovány. V současné době realizuje zkušební 

provoz takového systému svozu odpadů v Ostravě-Bartovicích společnost OZO Ostrava s.r.o. 

 

2.2. Zpracování komunálních odpadů 

Srdcem navrhovaného systému je zařízení pro zpracování komunálních odpadů. Jedná se o 

automatizovanou moderní linku sestavenou z moderních analyzačních a třídících prvků. Do tohoto 

zařízení budou ke zpracování sváženy směsné komunální odpady o objemu 65.000 t/rok, separované 

komunální odpady v množství 10.000 t/rok a některé druhy velkoobjemových komunálních odpadů. Celý 

proces manipulace s odpady bude probíhat v uzavřeném objektu s podtlakovým vzduchovým systémem 

a čištěním výstupního vzduchu přes biofiltr k eliminaci rizika zápachu. 

Přijatý komunální odpad do zařízení bude uskladněn v uzavřené hale a z hygienických důvodů 

zpracován do 24 hodin od převzetí. Směsný komunální odpad bude zpracováván odděleně od 

separovaného komunálního odpadu. Důvodem je maximalizace kvality získaných druhotných surovin. 

Na začátku procesu je z odpadu vytříděn nebezpečný odpad a odpad nevhodný pro vstup do linky. 

Následně bude odpad roztříděn na frakce dle rozměrů. Nejjemnější frakce, která obsahuje velké 

množství biologicky rozložitelného odpadu, bude po separaci kovů zpracována v zařízení, jehož 

produktem je certifikované palivo v podobě biomasy pro energetické využití.    

Střední a největší frakce pokračují přes sérií automatizovaných separátorů, které postupně vytřídí 

druhotné suroviny jako papír, jednotlivé druhy plastů, magnetické kovy a nemagnetické kovy. Tyto 

druhotné suroviny budou následně předány k recyklaci. 

Po provedení separace odpadů vhodných k recyklaci jsou zbývající odpady zpracovány na 

certifikované tuhé alternativní palivo (TAP), které se využije ve vhodném energetickém zařízení 

nahrazujícím fosilní paliva jako hnědé nebo černé uhlí a to společně s dalšími palivy jako např. biomasa. 

Takto vyprodukovaná biomasa z odpadů je podle zákona o ovzduší stále odpadem, a tak spalovací 

zařízení spalující tento typ biomasy musí plnit emisní limity a další podmínky definované legislativou pro 

spoluspalování resp. spalování odpadů. Náhrada uhlí tímto typem biomasy je možná jen u zařízení, které 

jsou schopné takové palivo spálit (roštové nebo fluidní kotle) a jsou vybaveny odpovídající technologií 

čištění spalin. Emisní limity pro energetická zařízení, která spalují nebo spoluspalují odpady a tuhá 

alternativní paliva z odpadů, jsou mnohem přísnější, než u klasických energetických zařízení spalujících 

hnědé a černé uhlí.  

Podle směrnice o průmyslových emisí a souvisejících národních zákonů, některé energetické 

zdroje mají přiděleny dočasné výjimky z plnění nových emisních limitů, které mají za cíl jim umožnit, aby 

ve stanovené době provedla modernizaci čištění spalin nebo vybudovala nové energetické zařízení. Tyto 

výjimky by však měly být do roku 2022 ukončeny a všechna zařízení by již měla dodržovat přísnější 
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emisní limity. To je příležitost pro energetické společnosti zvažovat různé směry svých investic do 

modernizací nebo výstavby nových energetických zařízení pro spalování odpadů nebo tuhých 

alternativních paliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Certifikované tuhé alternativní palivo 

 Zařízení pro zpracování komunálních odpadů může předávat nerecyklovatelné odpady pro 

energetické zpracování výrobci TAP nebo vyrábět TAP na vlastním zařízení. Jedná se o proces, při kterém 

je nerecyklovatelná část odpadů drcena a homogenizována s kontinuální kontrolou výstupních 

parametrů dle požadavků odběratele. Toto palivo musí projít certifikací, přičemž emise z energetického 

zařízení, ve kterém je palivo použito, musí dodržovat platné emisní limity definované pro spoluspalování 

nebo spalování odpadů. Kvalitní zpracování TAP umožní dlouhodobou a pravidelnou dodávku kvalitního 

paliva pro odběratele za dodržení všech aspektů v oblasti ochrany životního prostředí. 

Návoz odpadů 

Denní sklad  
(směsný komunální odpad, separovaný komunální odpad, 

Velkoobjemový odpad) 

Otvírač pytlů 1. řídící kabina 

Bubnový rotační třídič 

 Nebezpečný 
odpad 

Inertní odpad 
Sklo 

 Podsítná 
frakce pro 

výrobu TAP 
na bázi 

biomasy 

Separace kovů 

Balistický 
separátor 

Kaskáda O-P 
třídičů (papír a 

plasty) 

3. třídící kabina 
dotřídění a kontrola čistoty druhotných 

surovin  

O-P třídič 
(papír, fólie) 

2. třídící kabina 
ruční dotřídění 
(plast, papír) 

Snímač 
(výhřevnost, 

Cl, H2O) 

Drtič 
Balíkovací 

lis 

TAP 

Sklad druhotných 
surovin 

Export 

Nevhodný 

odpad 

Frakce 

0-50 mm 
Frakce 

300 mm 

Frakce 

50-300 mm 

Frakce 

2D 

Frakce 

3D 

palivo 

Palivo Palivo 

Palivo 

Separace 
kovů 

 

Vhodný 

odpad 
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Specifikace TAP jedn. průměr min. max. 

Výhřevnost Qi
r MJ/kg   9 18 

Typická očekávaná hodnota výhřevnosti Qi
r MJ/kg 12,5     

Vhkost Wr %   10 30 

Popel Ar %   5 23 

Analýza v sušině (%-hmotn.)         

Sd   0,05 0,8 

Cld    <1 

Velikost TAP         

Maximální velikost částice mm   <120 

Maximální velikost částice ve všech 
rozměrech mm     <300 

 

2.4. Lokalizace zařízení pro zpracování odpadů 

Ve studii proveditelnosti zpracované společností Technické služby Havířov a.s., která byla použita 

jako jeden ze vstupních materiálů, byly zvažovány 3 varianty umístění. 

• Lokalita bývalého dolu DUKLA 

• Lokalita bývalého dolu BARBORA 

• Lokalita skládky odpadů DEPOS 

Při posouzení dojezdových vzdáleností, vlastnictví pozemků a dostupnosti infrastruktury byla lokalita 

DEPOS hodnocena jako nejméně vyhovující až nereálnou. Proto se touto variantou pracovní skupina 

dále nezabývala. Zbývající 2 varianty byly posuzovány z hlediska pozitivních a negativních aspektů. 

 

Hodnocení lokality DUKLA 

+ nová a kvalitní infrastruktura 

+ vhodné pozemky v majetku města Havířov 

+ soulad s územním plánem 

+ dobrá dostupnost  

- svažitý terén 

- nutnost odvozu TAP k odběrateli nákladními vozidly 

 

Hodnocení lokality BARBORA 

+ velká vzdálenost obydlených oblastí 

+ dobrá dostupnost 

+ blízkost potenciálního odběratele certifikovaného TAP, bez nutnosti dalšího transportu 

nákladními vozidly, v případě využití v zařízení VEOLIA 

+ možnost symbiózy s blízkým energetickým zařízení 

- horší technický stav infrastruktury 

- pozemky v majetku cizích subjektů 
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Hodnocení lokality DEPOS 

+ soulad s územním plánem 

+ blízkost skládky odpadů pro uložení inertního odpad (5-10 %) 

- pozemky v majetku cizích subjektů 

- nedostatečná infrastruktura (rozvody energie, pitné vody, dešťové kanalizace, požární vody atd.) 

- prostorové omezení z důvodu blízkosti jiných staveb (skládka, elektrické vedení) 

 

2.5. Dopad na životní prostředí 

 Technologické řešení je navrhováno s cílem minimalizovat dopady na životní prostředí a 

dlouhodobou udržitelnost. 

 

Voda 

 Dešťové voda budou řešeny standartními postupy v souladu s dobrou praxí a dle platných 

právních předpisů. Vzhledem k charakteru zpracovávaných odpadů není zvýšené riziko kontaminace 

vod. Splaškové vody budou řešeny odvodem do splaškové kanalizace nebo vlastní ČOV. Technologické 

vody v procesu nejsou používány. 

 

Odpad 

 Technologie zařízení je navržena pro činnost dle hierarchie nakládání s odpady. Předpokládá se 

členění výstupů na: 

- cca 15% recyklovatelné druhotné suroviny 

- cca 80% nerecyklovatelný odpad pro energetické využití (TAP + biomasa) 

- cca 5% nevyužitelný odpad 

Navržený systém zpracování odpadů je velmi pružný a umožňuje dynamicky reagovat na změnu 

v recyklačním průmyslu i na samotné vyprodukované množství odpadů.  Zařízení dále umožňuje vyrábět 

TAP jen z energeticky hodnotnější části nerecyklovatelných odpadů, tj. odpady s nízkou výhřevností 

nebudou spalovány a nebudou tak vyprodukovány nadbytečné emise.   

 

 

Ovzduší 

Provozní vliv zařízení na kvalitu ovzduší je neutrální až pozitivní. Znečištění ovzduší z důvodu 

zatížení dopravou je jen přenesení svozu odpadů ze skládky odpadů na dopravu do zařízení. Znečištění 

z přepravy výstupů ze zařízení je kompenzováno recyklací materiálů a náhradou primárních materiálů 

recykláty a náhradou fosilních paliv. Riziko znečištění ovzduší zápachem lze eliminovat podtlakovým 

systémem ventilace s výstupem přes biofiltr, který zápach eliminuje. Za pozitivní je nutné hodnotit 

eliminaci skleníkových plynů, které unikají z tělesa skládek odpadů.  

 

3. Pracovní skupina EKONOMIKA 

Tato pracovní skupina se zabývala výpočtem ekonomických modelů v oblasti investic a provozu 

pro různé varianty realizace. Nejdůležitějším údajem pro původce odpadů je konečná cena za příjem 

odpadů tzv. „gate fee“, což je cena, kterou města a obce budou muset zaplatit za převzetí odpadů do 

zařízení. 
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Vzhledem k rizikům, že by případná účast zástupců Veolie v této skupině mohla být v budoucnu 

v určitých situacích vnímána jako konkurenční výhoda, nepodíleli se zástupci Veolie na zpracování 

jednotlivých modelů. Jejich spolupráce byla pouze na úrovni předání informací o cenách a systémech 

fungování v zahraničí. 

 

3.1. Investice 

 Investiční náklady jsou predikovány cen již vybudovaných podobných zařízení v posledních 

letech. Kapacita zařízení pro zpracování odpadů, pro které je model investic vypracován, je 65.000 t/rok 

směsného komunálního odpadu a 10.000 t/rok separovaného komunálního odpadu. Tato kapacita je 

plánována pro provoz na 2 směny v 6 dnech v týdnu. Je tak zajištěna volná kapacita pro rozšíření 

dodavatelů odpadů a časový prostor pro údržbu. 

Investiční náklady 
Kategorie Finanční objem 

Technologie 165 000 000 Kč 

Stavby 155 000 000 Kč 

Stroje 22 000 000 Kč 

Měření a regulace 8 000 000 Kč 

CELKEM 350 000 000 Kč 

 

 Uvedené náklady neobsahují investice do technologie pro zpracování podsítné frakce za účelem 

její stabilizace a následného třídění s výrobou paliva na bázi biomasy nebo kompostu. Tuto podsítnou 

frakci nelze podle platné legislativy ukládat na skládku bez dalšího zpracování. Nebyly by plněny 

parametry výhřevnosti v sušině a AT4. Předpokládá se, že bude navázána úzká spolupráce s externí 

společností, která tuto technologii vlastní, anebo má v úmyslu ji vystavět. V současné době je již 

v Ostravě vybudováno a provozováno zařízení vhodné pro zpracování podsítné frakce s dostatečnou 

kapacitou. Veolia preferuje komplexnější řešení zahrnující rovněž realizaci technologii pro zpracování 

podsítné frakce. 

 

3.2. Provoz 

 Provozní ekonomika zařízení je vypočtena na kapacitu a provozní režim dle předchozího bodu 

3.1. Investice. Jednotlivé modely se však liší mírou investiční dotace a variantou realizace projektu jako 

čistě municipálního nebo s případným vstupem soukromého investora.  

V případě vstupu soukromého investora, který vkládá finanční prostředky na pořízení 

technologie, je nutné započítat návratnost investice, která je rozložena minimálně na 10 let.  

V případě čistě municipálního projektu (investuje municipalita) je návratnost obsažena ve snížení 

poplatku za převzetí komunálních odpadů na vstupu do zařízení pro zpracování odpadů. Cena za příjem 

separovaných komunálních odpadů (papír, plast) je kalkulována za 0 Kč. Důvodem je snaha o zachování 

motivace obcí a měst v oblasti primární separace. Obce a města tak mohou snížit další náklady za 

předání odpadů tím, že budou své občany motivovat k co nejvyšší míře kvalitní separace odpadů (např. 

rozdílná výše poplatků dle míry separace). Pro zpracovatelské zařízení je výpadek příjmu za tento odpad 

kompenzován zejména v kvalitě výstupních druhotných surovin. Plánovaný provozní zisk je ve výši 5 % 
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z obratu, což představuje minimální výši pro udržitelnost projektu bez předpokladu přerozdělování 

tohoto zisku Ten by byl použit pro obnovu a případný rozvoj zařízení. 

 

Model A: Model je zpracován pro variantu čistě municipálního projektu s nevratnou investiční 

dotací 60 %. Zbylé investiční prostředky vkládá municipalita, rizika a příležitosti 

v provozování technologie nese municipalita.    

Model B: Model je zpracován pro variantu čistě municipálního projektu bez investičních dotací. 

Financování musí být zajištěno z prostředků investorů projektu (municipality), rizika a 

příležitosti v provozování technologie nese municipalita. 

Model C: Varianta soukromého investora (SI) s nevratnou investiční dotací ve výši 30 %. 

Požadovaná návratnost investice 10 let. Investiční prostředky vkládá soukromý investor, 

rizika a příležitosti v provozování technologie po dobu platnosti smlouvy nese soukromý 

investor. Předpokládá se minimálně 10 letá smlouva. Zisk z provozování zařízení získává 

soukromý investor. 

Model D: Varianta soukromého investora bez investiční dotace. Financování musí být zajištěno 

z prostředků investorů projektu. Požadovaná návratnost investice 10 let. Investiční 

prostředky vkládá soukromý investor, rizika a příležitosti v provozování technologie po 

dobu platnosti smlouvy nese soukromý investor. Předpokládá se minimálně 10-letá 

smlouva. Zisk z provozování zařízení získává soukromý investor. 

Model A B C D 

Investor Municipality Municipality Soukromý Soukromý 

Dotace 60 % 0 % 30 % 0 % 

Gate fee (SKO) 1 300 Kč 1 550 Kč 1 710 Kč* 2100 Kč* 

 

Poznámka Veolia: * Veolia není znám výpočtový model a jeho parametry. Nejlepším srovnáním je 

realizace výběrového řízení. V případě varianty C a D, má dlouhodobě garantováno gate fee, vzešlé 

z výběrového řízení. Tržní rizika nese soukromý investor. V případě čistě municipálního projektu, tato 

dlouhodobá garance není. 

 

3.3. Financování projektu 

Investice 

 Pro snížení investičních nákladů na realizaci projektu je možnost vyjednávání o získání 

nevratných investičních dotací. Složení dotačních možností je vertikální i horizontální z různých zdrojů a 

úrovní jako strukturální fondy EU, dotace z národních fondů, krajské dotace atd. 

 Největším možným zdrojem finančních prostředků jsou dotace z rozpočtu Evropské Unie. 

V současné době běží je tzv. alokační období lez 2014-2020. V tomto období je tedy možné žádat o 

dotaci s povinností profinancování investice nejpozději do roku 2023. Tento typ projektu svým účelem 
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spadá pod operační program Životní prostředí, prioritní osa 3.2 – Materiálové a energetické využití 

odpadů. Podmínky nového alokačního období 2021-2027 doposud nejsou oficiálně známy, ale dle 

průběžných informací z Ministerstva životního prostředí na tento typ projektů nebude možné dotace 

čerpat nebo budou přidělovány v menším poměrném množství k celkovým nákladům. Dalšími 

možnostmi dotací jsou z národních (např. Státní fond životního prostředí ČR) a krajských zdrojů 

(Moravskoslezský kraj), které jsou však závislé na ochotě příslušných úřadů k vyjednávání o podpoře 

projektu. 

Zbývající finanční nároky, které nepokryjí dotace nebo při financování bez dotací, musí pokrýt 

investoři z vlastních zdrojů, úvěrováním nebo kombinací těchto zdrojů. 

Provoz 

Provozní financování bude plně pokryto obchodní činností společnosti. Příjmy jsou zejména 

z poplatků za převzetí odpadů ke zpracování a prodeje druhotných surovin. Dalšími příjmy mohou být 

z provozní dotace za zpracování komunálních odpadů od tzv. kolektivních systémů (např. EKOKOM). 

 

4. Pracovní skupina LEGISLATIVA 

Činnost pracovní skupiny byla zaměřena na: 

• kontrola souladu navrhovaných řešení ostatních skupin s legislativou 

• návrh variant uspořádání majetkoprávních vztahů v souladu s legislativou 

Z jednotlivých analýz možného majetkoprávního uspořádání v projektu byly vypracovány 2 varianty. 

• Municipální projekt – investorem, vlastníkem a provozovatelem zařízení pro zpracování 

odpadů jsou pouze obce a města případně jimi zřizované spolky. 

• Soukromý projekt - investorem, vlastníkem a provozovatelem zařízení pro zpracování 

odpadů jsou subjekty soukromého sektoru. Soukromý investor vkládá investiční prostředky 

a je zodpovědný za rizika, příležitosti i provozní výsledky. 

 

Funkční schéma varianty - MUNICIPÁLNÍ PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhotné 
suroviny 

XXX a.s. 
- vlastní a provozuje zařízení 
- vlastníky jsou obce a města 

- struktura závisí na politické dohodě 

 

Svoz komunálního odpadu ze zapojených obcí a měst 

Frakce s 
BRO 

TAP 
Zbytkový 

odpad 
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Funkční schéma varianty - SOUKROMÝ PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní rozdíl mezi jednotlivými variantami je, že v případě spolupráce se soukromým investorem 

jsou zřízeny 2 společnosti. Účelem takového kroku je shromáždění všech odpadů zapojených měst a obcí 

do jednoho subjektu, který následně v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, resp. v režimu 

zadávání koncesí vybere obchodního partnera ze soukromého sektoru, který vybuduje na své náklady a 

bude dlouhodobě provozovat zařízení pro zpracování komunálních odpadů.  

Typ projektu Municipální Soukromý 

Výhody pro 

obce 

• Možnost In-house zadávání pro 

zapojené obce a města (vliv na 

udržitelnost) 

• Zásadní vliv na rozhodování o způsobu 

řízení 

• Rozhodování o výši a rozdělování 

zisku v rámci municipalit 

• Možnost vyšší investiční dotace 

• Variabilita projektu 

• Investuje soukromý investor 

• Přenesení obchodního rizika na 

soukromý subjekt 

• Dlouhodobá garance gate fee 

• Možnost podílu na hospodářském 

výsledku (v spoluvlastnictví) 

• Možnost převedení zařízení do 

majetku na obce po ukončení smlouvy 

za zůstatkovou cenu 

Nevýhody 

pro obce 

• Nutnost pokrytí investičních nákladů 

z vlastních zdrojů 

• Vyšší obchodní riziko v případě 

pořizování investice a provozování 

• Bez dlouhodobé garance gate fee pro 

obce (vliv proměnlivých cen výstupů) 

 

• Omezené možnosti využití In-house 

zadávání 

• Odliv generovaného zisku mimo 

municipality (neplatí v případě 

společného podniku) 

• Omezenější možnosti investiční 

dotace 

• Povinnost  realizace náročné veřejné 

soutěže  

Druhotné 
suroviny 

YYY a.s. 
- vlastní a provozuje zařízení 

- vlastníkem je soukromý investor 
- struktura závisí na obchodní dohodě 

 

Svoz komunálního odpadu ze zapojených obcí a měst 

Frakce s 
BRO  

TAP 
Nebezpečný 

a inertní  
odpad 

XXX a.s. 
- pouze soustřeďuje komunální odpad 

- vlastníky jsou obce a města 

- struktura závisí na politické dohodě 
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5. Závěr 

V oblasti technologického řešení považují všechny strany obecný koncept zařízení pro zpracování 

odpadů, bez ohledu na zvolené konkrétní technické řešení, za nejlepší z hlediska provozu, ekonomiky i 

ekologie. V oblasti ekonomiky vše závisí na tržních podmínkách uplatnění výstupů, způsobu financování 

projektu a účinnosti zvolené technologie. Základem je zařízení pro zpracování komunálních odpadů, to 

však splní účel pouze při zajištění navazujících činností. 

Rozdílné stanovisko je v oblasti stanovení nejvhodnější varianty majetkoprávního řešení projektu. 

V této oblasti se projevují rozdílné názory i zájmy veřejného a soukromého sektoru, které pramení 

z odlišného pohledu na základní cíle v obou sektorech. Tento odlišný pohled je logický, protože hlavním 

zájmem municipalit je uspokojování svých potřeb a potřeb svých občanů při zvážení všech 

ekonomických, politických a ekologických aspektů. Zájmem subjektů v soukromém sektoru je cílem 

poskytovat spolehlivé, dlouhodobě udržitelné, atraktivní a ekonomicky efektivní služby s odpovídajícím 

ziskem. 

Rozhodnutí o způsobu řešení projektu zařízení pro zpracování komunálních odpadů a míra 

spolupráce se soukromým sektorem je na jednotlivých municipalitách. 

Obce mají možnost: 

• se rozhodnout, zdali chtějí investovat a zabývat se provozováním zařízení se všemi příležitostmi 

a riziky, které toto podnikání přináší nebo 

• pomocí koncesního výběrového řízení a dlouhodobé smlouvy ponechat na soukromém 

investorovi a mít dlouhodobě garantované gate fee na SKO. Dle typu uzavřené smlouvy si 

zachovat možnost dozoru nad provozem zařízení. 

V době dokončování tohoto společného stanoviska pracovních skupin nabídla svým akcionářům 

společnost DEPOS Horní Suchá a.s. vlastní záměr na řešení problematiky komunálních odpadů. 

Vzhledem k ukončení činností v rámci tohoto memoranda se pracovní skupiny nezabývaly hodnocením 

nabízeného řešení.  

 

Za město Havířov: 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 Ing. Ludvík Martinek Ing. Václav Zyder  

     

 

Za město Karviná: 

 ………………………………………. ………………………………………. 

 Ing. Jana Maierová Ing. Zbyněk Gajdacz 

 

 

Za VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA a.s.: 

 ………………………………………. 

 Ing. Marcel Vrátný 

 

 

Za Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.: 

 ………………………………………. 

 Ing. Michal Stieber, MBA    

 


