
Zápis z 3. jednání řídícího týmu ustanoveného ze zástupců
Olomouckého kraje jmenovaného k řešení Návrhu strategie

nakládání s komunálními odpady na území Olomouckého kraje.

Datum: 31. 7. 2012, v 10:00 hod.
Misto jednání: Kongresový sál v budově Olomouckého kraje, Jeremenkova 40 a, 
Olomouc
Přítomní: Prezenční listina (viz příloha)
Jednání pracovní skupiny týkající se tvorby Integrovaného systému nakládání s odpady 
v Olomouckém kraji zahájil náměstek Olomouckého kraje lng. Pavel Horák, uvítal všechny 
přítomné a seznámil účastníky s programem jednání.

Program jednání:
1.) projednání dopracované analytické části studie proveditelnosti „Integrovaný systém 

nakládání s odpady v Olomouckém kraíi včetně možnosti energetického využití 
zbytkových komunálních odpadů“, i

2.) návrh dalšího postupu na základě závěrů analytické části studie proveditelnosti,
3.) projednání návrhů možných právních forem subjektu provozujícího ISNOL.

1. V úvodu lng. Pavel Horák uvítal členy řídícího týmu a všechny přítomné hosty a 
přednesl program jednání. Poté předal slovo panu Mgr. Milanu Kyselákovi 
z Ministerstva průmyslu a obchodu, který krátce pohovořil o podpoře energetického 
využívání odpadů a ekonomické podpoře budoucích projektů.

2. lng. Radim Kovařík z firmy FlTE a.s., prezentoval dopracovaný návrh analytické částí 
Studie proveditelnosti, která byla zaslána předem všem členům řídícího týmu. Zaměřil 
se především na různé varianty řešení nakládání se směsným komunálním odpadem, 
který byl identifikován v analytické části Studie proveditelnosti jako zásadní 
problematická oblast budování Integrovaného systému nakládání s komunálními 
odpady na území Olomouckého kraje. A to:

 na „nulovou variantu“, kdy by došlo k zachování současného stavu
 tzv. MBÚ (mechanicko-biologická úprava odpadů),
 zařízení na přímé energetické využívání směsného komunálního odpadu 

(ZEVO)
 varianta maximalizace separace a další koncepty, např. ZERO WASTE.

Prezentovány byly zejména SWOT k analýzy silných a slabých stránek různých variant.
Náměstek hejtmana lng. Pavel Horák následně navrhl rozpracováni pouze varianty přímého 
energetického využívání (ZEVO). Tento postup byl odsouhlasen jednohlasně všemi 
přítomnými členy řídicího týmu. Řídící tým se tedy shodl na tom, že firma FITE a.s. bude 
dále v návrhové části Studie proveditelnosti rozpracovávat pouze variantu ZEVO.

3. Pan náměstek lng. Pavel Horák otevřel diskuzí a sám navrhl doplnit Souhnnou 
tabulku v analytické části Studie proveditelnosti o podrobnější komentář, dále na 
str. 82 vypustit konkrétní lokality a řešit je až v návrhové částí Studie proveditelnosti. 
V tabulkách č. 12 - 21 budou sloučeny skupiny F+H. má být odevzdána v souladu 
s uzavřenou smlouvou. Vypustit tabulku č.2 na straně 9.

4. Další jednání se týkalo možných právních forem subjektu, který by v budoucnu 
převzal původcovské povinnosti za jednotlivé obce. Možné varianty jsou svazek obcí, 
společnost s ručením omezeným, akciová společnost. Pan lng. Pavel Horák 



zdůraznil, že je důležité vědět, co konkrétně znamenají různé varianty z pohledu 
ekonomiky a legislativy. Paní Ochmanová upozornila na možnou povinnost obcí (po 
novele zákona o odpadech) plnit recyklační cíle, které lze plnit přes integrované celky 
obci. Pan RNDr. Pavel Juliš by rád viděl modely, kdy svazek obcí bude 
provozovatelem i investorem, či pouze garantem a nadnesl, že formu obchodní 
společnosti bude každá obec schvalovat na zastupitelstvu obce. Pan Bc. Miroslav 
Petřík navrhl vypustit společnost s ručením omezeným jako nevhodnou z hlediska 
organizačního i z hlediska počtu společniků a dále analyzovat jen formu akciové 
společnosti a svazek obcí.
Doporučil formu akciové společnosti.

5. Závěrem se všichni přítomni shodli, že analytická část studie proveditelnosti je 
v souladu se zadáním a po následných formálních korekturách dle bodu 3 tohoto 
zápisu.

6. Pan lng. Pavel Horák všem poděkoval za účast a sdělil, že další materiály včetně 
zápisu budou brzy rozeslány.




