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• Spolek Odpady Olomouckého kraje, z. s. byl založen 30. 6. 2015  

• Účel spolku: „Vytvořit podmínky pro předcházení vzniku odpadů 
a zajištění efektivního nakládání s komunálním odpadem členů 
Spolku v souladu s legislativou ČR, kdy vlastníky odpadů jsou 
obce. V rámci své činnosti se zabývá možností realizace zařízení k 
využívání zbytkových směsných komunálních odpadů“.   

• Členy spolku jsou přímo obce nebo zprostředkovaně 
prostřednictvím mikroregionů 

• Členy spolku je 148 obcí / Olomoucký kraj má 402 obcí 

• 440 tis. obyvatel zastoupených ve Spolku / Olomoucký kraj má 
celkem 633 178 obyvatel  

 

 





        

• Studie zajištění realizace zařízení na využívání zbytkových směsných komunálních 
odpadů (dále SKO) na území Olomouckého kraje (dále OK)  

• Konstatovaná nezbytnost součinnosti členských obcí spolku a OK  

• Projekt předpokládá:  

   - Svoz odpadu na překládací stanice (8 překládacích stanic v rámci kraje)   

   - Odpad bude předán jeho zpracovateli (současné zařízení nebo nově 
      vybudované)  

   - Následná přeprava ke koncovému zařízení  

   - Trvání projektu: 15 – 30 let (dostatečná pro splacení investice), počátek  
      1. 1. 2024  

   - Očekáváno 100 000 tun SKO ročně  

   - Obce se na dobu trvání projektu zaváží předávat svůj smluvně stanovený 
      SKO – povinnost obce zajistit pro zadavatele veškerý zbytkový SKO po       
      stanovenou dobu trvání projektu včetně dopravy tohoto SKO na určené    
      překladiště  

 

 



NÁVRH BUDOUCÍHO USPOŘÁDÁNÍ VZTAHŮ 



        
 

• Dopad projektu do nákladů obce: nyní cca v průměru 912 Kč /obyvatel/ rok  

• Zvýšení nákladů se očekává ve výši 19 % (není však jasné, jaká bude cena 
stanovená zpracovatelem odpadu)  

 

Zvažované varianty organizačního zajištění projektu:  

a) tradiční veřejná zakázka  

b) smluvní partnerství se soukromým sektorem  

c) smluvní partnerství se soukromým sektorem ve variantě služby  

 

Nejvhodněji vyhodnocená varianta C 

 

 



        

• Zajištění závazku dodavatele z projektové 
smlouvy 

 

Je zásadní z hlediska možnosti takový projekt 
realizovat, podstatný vliv na cenu projektu, 
dodavatel bude posuzovat úvěrové riziko  

 



3 varianty 

• Společné a nerozdílné ručení všech nebo některých 
obcí a OK za peněžité závazky Zadavatele 
z Projektové smlouvy; 

 

• Společné a nerozdílné ručení všech nebo některých 
obcí za peněžité závazky Zadavatele se sekundárním 
ručením OK za závazky obcí z ručitelských prohlášení;  

 

• Podílové ručení jednotlivých obcí za závazky 
Zadavatele z Projektové smlouvy. 

 



 

 

• Nositelem a zadavatelem Projektu má být nově 
založená akciová společnost, která bude 100 % 
vlastněná Spolkem, obcemi ve Spolku a Olomouckým 
krajem  

• Návrh na vydání 440 tis. Ks akcií po 1 Kč, které 
odkoupí obce Spolku  

 



• Rada OK 11. 12. 2017 uložila zabezpečit 
zpracování podkladů pro založení akciové 
společnosti  

• Rada OK 19. 2. 2018 souhlasí se záměrem a 
navrhuje předložit projednání bodu na 
zastupitelstvu OK  

• Rada OK stáhla navržený bod z projednání na 
prosincovém ZOK těsně před jeho projednání 
a stejně tak i na následujícím, únorovém ZOK  

 



Memorandum obcí a mikroregionů k vytvoření venkovských 
odpadových svazků 

 
Venkov je nedílnou součástí odpadového hospodářství 

Olomouckého kraje, ne jeho přítěží  

• Otázka starostů – co nám to přinese a kolik prostředků 
budeme muset vynaložit?  

• Plníme roli řádného hospodáře, jaká je naše odpovědnost a 
přesvědčení a jak nám nařizuje zákon  

• „Přenechat rozhodování o svých nákladech jiným znamená 
vzdát se práva a odpovědnosti za rozvoj našich obcí a 
neslučuje se s rolí řádného hospodáře.“ 

 







• Úplné pokrytí území integrovaným systémem na základě 
vytvoření odpadových svazků (tzv. DSO – obdoba rakouského 
modelu) 

• Požadavek, aby OK podpořil vznik odpadových svazků dotací 
na vytváření plánu odpadového hospodářství  

• Venkovský prostor – 30 – 40 % počtu obyvatel, ale více než  
50 % území kraje 

• V souladu s legislativou ČR preferovat využívání odpadů 
environmentálně, ekonomicky a sociálně únosné    

• Oslabené postavení malých obcích v a. s. a naprostá nejistota 
budoucího závazku pro obce vstupem do a. s. z hlediska 
nákladů, ceny za svoz odpadů  

 



• Možnost všech obcí Spolku být přímými akcionáři AS  

• Zajištění rovného přístupu obcí a jejich jiných spolků 
a mikroregionů atd. k připravovanému projektu, 
který je podporován krajem  

• Již stanovami mělo být zaručeno, že akcionáři 
společnosti, kterou kraj zakládá, budou pouze 
samosprávy obcí nebo kraj  

• Podpora kraje pro celý systém nakládání s 
komunálním odpadem nejen pro energetické využití  

• Reálné a pro obce a občany časově a věcně výhodné 
podmínky ve smlouvách s dodavatelem a pro obce  



 

• Valná hromada Spolku Odpady OK 4. 4. 2018 
vyzývá, aby obce vstoupily do Spolku a kraj 
schválil založení akciové společnosti, kde 
jediným zakladatelem a akcionářem je 
Olomoucký kraj  



 

 

• Spalovna odpadů nebo zařízení na energetické 
využívání odpadů? (TAP)  

• V Přerově a dalších městech?  

 





 

 

 

        Děkuji za pozornost  


