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Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 10. 2019 
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Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Bohumír Střelec, radní 

Mgr. Petr Mlčoch, tajemník magistrátu 

JUDr. Irena Dvořáková Ph.D., referentka 

Název návrhu: 

Nabytí akcí společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje   

a) záměr na přípravu projektu spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., se sídlem Jeremenkova 

1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 04148002, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 14333 („Spolek“), na využívání zbytkových směsných 

komunálních odpadů na území Olomouckého kraje, dle důvodové zprávy, 

b) záměr účasti a majetkového vstupu statutárního města Přerova do společnosti Servisní společnost 

odpady Olomouckého kraje a.s., akciové společnosti založené a existující podle práva České 

republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07686501, zapsanou 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 11088 

(„Společnost“), 

c) záměr vystoupení statutárního města Přerova ze Spolku Odpady Olomouckého kraje podle článku 

VI. odst. 3 písm. a) stanov Spolku s účinky vystoupení ke dni 31. 12. 2019,  

d) uzavření Smlouvy o převodu akcií Společnosti mezi Olomouckým krajem, jako prodávajícím, a 

statutárním městem Přerovem jako kupujícím, jež je obsažena v příloze č. 2 a jejímž předmětem je 

koupě 43.646 ks akcií Společnosti v nominální hodnotě 15,- Kč/akcie za celkovou kupní cenu 

654.690,- Kč, 

e) uzavření Smlouvy mezi akcionáři Společnosti, jež je obsažena v příloze č. 3, 

f) následující úpravy rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3725 520 Nákup akcií Servisní společnost 

odpady Olomouckého kraje 

 + 654,690 Kč  

 
 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova se předlohou materiálu zabývala na své 23. schůzi dne 26.09.2019 s tím, že 

doporučila Zastupitelstvu  města Přerova předložený materiál schválit. 

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí doporučuje schválit návrh usnesení ve všech jeho 

bodech. 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění. 

 

Odbor ekonomiky 

Stanovisko odboru ekonomiky je uvedeno v příloze č. 6. 

 

Důvodová zpráva: 

Dle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek, má každá obec 

postavení původce komunálního odpadu, vyprodukovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na 

jejím katastrálním území a plní povinnosti původců odpadů, stanovené tímto zákonem. 

  

S účinností od 1. 1. 2015 uvedený zákon v § 21 odst. 7 a následné provádějící vyhlášky stanoví, že na 

skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad (SKO) s větší výhřevností než 6,5 

MJ/kg sušiny a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem. 

  

I když je připravovaná novelizace tohoto zákona, která předpokládá, že posune výše uvedený termín 

zákazu skládkování směsného komunálního odpadu na rok 2030, je nutno již v současnosti uvažovat o 

tom, jak bude město Přerov likvidovat tento SKO. Nabízí se několik možností (variant), jak tento 

odpad likvidovat: 

1) likvidace odpadů společností Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s. – nákup akcií této 

společnosti, 

2) spolupráce se společností Veolia – možnost spoluspalování TAP v modernizované teplárně, 

3) vybudování vlastní spalovny – ZEVO, 

4) odvoz odpadů a jejich likvidace ve spalovnách v ČR, 

5) odvoz odpadů a jejich likvidace ve vzdálenějších spalovnách mimo ČR. 

  

V současnosti se z pozice legislativní a provozní jeví jako nejlepší řešení varianta 1) a to nákup akcií 

Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s., která by likvidaci SKO řešila v rámci 

Olomouckého kraje. 

Varianta 2) by znamenala vybudování tzv. MBÚ – mechanicko-biologické úpravny SKO, která by 

byla schopna vytřídit odpad na využitelné složky odpadu, podsítnou frakci, která by se mohla 

skládkovat a na tzv. TAP – tuhé alternativní palivo, které by bylo možno použít při spoluspalování v 

multipalivovém kotli, budovaném společností Veolia v areálu Teplárny v Přerově. 

Varianta 3) naráží na nutnost realizace referenda v Přerově a i když by byla dle mého názoru pro 

město Přerov nejvýhodnější, bylo by nutno vyřešit spoustu technologických opatření a i tak by byla 

tato technologie schopna zásobovat teplem cca 40% domácností v Přerově. Zbytek potřebného tepla 

by buď dodávala společnost Veolia nebo by bylo nutno vybudovat nové plynové kogenerační 

jednotky. 

Varianta 4) je v podstatě zatím nereálná z důvodu toho, že společnost SAKO Brno nemá vybudovaný 

3. kotel na spalování SKO a zatím nemá kapacitu pro přijímání dalšího odpadu. Dodávka SKO do 

ostatních spaloven na území ČR je ekonomicky nereálná a zatím nevíme, zda by byla možná i z 



kapacitních důvodů těchto spaloven. 

Varianta 5) je legislativně v současnosti nereálná z důvodu zákazu vyvážení SKO do zahraničí.. 

Město Přerov je členem Spolku odpady Olomouckého kraje, který byl založen dne 30. června 2015. 

Tento spolek zakládal Olomoucký kraj a dalších 13 subjektů. K 31. 12. 2018 bylo členem Spolku 148 

měst a obcí Olomouckého kraje. 

Systém svozu a likvidace směsného komunálního odpadu na území Olomouckého kraje v současnosti 

funguje na principu sběru odpadů v jednotlivých obcích a následné přepravě svozovými 

společnostmi/technickými službami přímo na skládku, bez zapojení jakýchkoliv mezičlánků (s 

výjimkou města Olomouc, které provozuje překladiště odpadu za účelem odvozu odpadu k jejich 

využití v SAKO Brno, a.s. a dále a dále částečně město Hranice, který vyváží část SKO do společnosti 

SAKO), výsledkem čehož je vysoký podíl skládkování směsného komunálního odpadu. Tento stav 

není udržitelný a od roku 2024, s ohledem na zákaz skládkování směsného komunálního odpadu, ani 

právně možný (pokud nebude přijata novelizace odpadového zákona). 

Na základě uvedeného stavu Spolek zadal u advokátní kanceláře Havel & Partners s.r.o. ve spolupráci 

se společností Ernst & Young, s.r.o. zpracování komplexní studie s cílem posoudit možnosti a 

navrhnout způsob realizace zařízení k využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území 

Olomouckého kraje, popřípadě i doporučení, jakým způsobem zajistit využívání směsných 

komunálních odpadů vznikajících na území kraje (dále jen „Projekt“). Shrnutí Studie je uvedeno v 

Příloze č. 1 této důvodové zprávy.  

Zadání Studie vycházelo ze skutečnosti, že Spolek, ani jeho členové v tuto chvíli nedisponují žádným 

zařízením pro využití směsného komunálního odpadu, ani žádnou lokalitou, kde by bylo možné 

výstavbu tohoto zařízení realizovat. Toto Zařízení bude muset zajistit v rámci Projektu vybraný 

dodavatel, ať již výstavbou nového zařízení, nebo využitím stávajících zařízení mimo území OK. 

V rámci Studie byly vymezeny organizační varianty realizace z hlediska technické, provozní a 

ekonomické výhodnosti při použití kritéria efektu vynaložených prostředků.  

Byly identifikovány následující tři varianty: 

(A) tradiční veřejná zakázka (tj. komplexní realizace projektu včetně financování veřejným sektorem), 

(B) smluvní partnerství se soukromým sektorem ve variantě DBFO (Model Navrhni, Postav, Financuj 

a Provozuj), 

(C) smluvní partnerství se soukromým sektorem ve variantě Služby. 

  

Organizační varianty byly hodnoceny z pohledu finanční dostupnosti, hodnoty za peníze a dluhového 

zatížení. Na základě výše uvedeného posouzení a při zohlednění projektových rizik se jako 

nejvhodnější způsob realizace jeví varianta C. 

V rámci provedené analýzy však byla identifikována určitá právní rizika, která ohrožují 

realizovatelnost Projektu v případě, že by byl v postavení zadavatele Projektu Spolek. Jedná se 

zejména o rizika spojená s možností obcí a kraje ručit za závazky Spolku, jakož i rizika spojená s 

možností zajištění financování ze strany bank či jiných finančních institucí pro právní formu spolku 

dle občanského zákoníku. Z těchto důvodů bylo doporučeno, aby nositelem a zadavatelem Projektu 

byla nově založená obchodní (akciová) společnost. 

Následně bylo správní radou Spolku rozhodnuto o zahájení přípravných kroků k realizaci Projektu a 

tedy přípravy založení obchodní společnosti.  

Z důvodu výše uvedeného doporučení, vyplývajícího ze závěrů Studie a výsledku jednání správní rady 

Spolku, zastupitelstvo Olomouckého kraje projednalo a usnesením č. UZ/12/47/2018 ze dne 17. 09. 

2018 souhlasilo se záměrem na přípravu projektu Spolku,  

na využívání zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje. 

Současně rozhodlo o založení akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, 

a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, kde jediným zakladatelem a 

akcionářem je Olomoucký kraj, která bude nositelem a zadavatelem výše uvedeného Projektu (dále jen 

„AS“). Realizace Projektu bude výhodná pro všechny přímé i nepřímé akcionáře a bude sloužit k 

zajištění využití zbytkového směsného komunálního odpadu obcí.  

Za účelem co nejjednodušší administrace celého procesu vzniku a.s. založil a.s. Olomoucký kraj jako 

jediný akcionář. Olomoucký kraj však nezůstane jediným akcionářem akciové společnosti. Po založení 

a zápisu do obchodního rejstříku má Olomoucký kraj v úmyslu převést postupně za úplatu akcie 

vydané a.s. ve výši nominální hodnoty akcií, a to Spolku a městům a obcím, které se dobrovolně 



rozhodnou být akcionáři a.s.. Olomoucký kraj si v konečném stavu ponechá v a.s. zcela minoritní 

akcionářský podíl.  

Právní forma a.s. umožňuje obcím a městům být přímými akcionáři nebo nepřímými akcionáři 

prostřednictvím Spolku, svazku obcí, sdružení obcí nebo mikroregionu. Společný vstup obcí 

prostřednictvím některého z uvedených subjektů musí být umožněn stanovami těchto subjektů.  

Akciová společnost tak bude 100% vlastněna a společně ovládána městy a obcemi na území 

Olomouckého kraje, ať již přímo jako jejími akcionáři nebo nepřímo prostřednictvím jiné právnické 

osoby, zejména Spolku, jehož budou obce členy a který bude též přímým akcionářem a.s.. Akcionáři 

budou moci být pouze veřejní zadavatelé. Tyto skutečnosti umožní městům a obcím, které budou 

vlastníky a.s., ať již přímo či nepřímo prostřednictvím Spolku či jiných právnických osob, aby s a.s. 

jako tzv. in-house dodavatelem ve smyslu § 11 zákona r. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, uzavíraly napřímo smlouvy o dodávkách odpadů, případně další 

smlouvy na plnění. 

  

Sídlo a.s. je na stejné adrese, jako je sídlo Olomouckého kraje, a to na adrese Jeremenkova 1191/40a, 

779 00 Olomouc – Hodolany. Předmětem podnikání a.s. podle živnostenského zákona je volná živnost 

„nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)“, pod kterou spadají veškeré činnosti spojené se 

shromažďováním, soustřeďováním, sběrem, výkupem, tříděním, přepravou, skladováním, úpravou, 

využíváním a odstraňováním odpadu, s výjimkou nebezpečných odpadů. 

Základní kapitál a.s. je ve výši 6.600.000,- Kč. Tato výše odpovídá násobku počtu obyvatel 

sdružených v době založení a.s. v rámci Spolku (členy Spolku je zastoupeno cca 440 000 obyvatel 

Olomouckého kraje) hodnotou 15,- Kč na jednoho občana.  

Zdroje ze základního kapitálu budou použity zásadně na financování Projektu  

a výběrového řízení na výběr poskytovatele služeb na zajištění využití směsného komunálního 

odpadu, jakož i na samotný provoz a administrativní náklady a.s.. Náklady budou efektivně 

vynaloženy na činnost, kterou by si jednotlivá města a obce musela stejně zajistit vzhledem k zákazu 

skládkování SKO od roku 2024.  

Jako klíč pro stanovení počtu a jmenovité hodnoty akcií a pro následné rozdělení jednotlivých akcií v 

a.s. byl stanoven počet obyvatel jednotlivých obcí a měst, které budou přímo či nepřímo akcionáři a.s.. 

V případě nějaké formy společného vstupu obcí a měst (sdružení obcí, svazek obcí, mikroregion) by to 

byl počet obyvatel obcí a měst seskupených v těchto subjektech. V případě vstupu prostřednictvím 

Spolku by to byl počet zbývajících obyvatel po odečtu počtu obyvatel těch obcí a měst, které jsou 

členy Spolku, avšak zároveň budou přímými akcionáři a.s. a tedy na ně bude podíl na a.s. převeden za 

úplatu přímo.  

Akcionářská struktura a.s. je navržena následovně. Předpokládá se, že přímými akcionáři Spolku bude 

zejména Spolek, Olomoucký kraj a 13 obcí s rozšířenou působností (dále „ORP“). Místo ORP může 

být akcionářem též jiná právnická osoba, jíž bude tato ORP členem.  

Uvažovaná akcionářská struktura je navržena tak, aby zahrnovala obce s největším množstvím 

odpadu, kdy je nutné pro Projekt mít dostatečné objemy odpadu. Zároveň menší počet akcionářů 

zajistí administrativně výrazně jednodušší správu této společnosti.  

Důvodem pro navrhovanou možnost účasti dalších obcí prostřednictvím jejich členství  

ve Spolku je, že Spolek jako celek bude mít větší váhu a vliv na rozhodování v a.s., než by měly obce 

mimo ORP, pokud by byly přímými akcionáři.  

Právní forma akciové společnosti však umožňuje v případě zájmu  

i dalším členským obcím Spolku, které by se mohly účastnit jeho prostřednictvím, přímý vstup do 

akciové společnosti, tedy stát se „přímým“ akcionářem koupí akcií a.s.. Rovněž je možný vstup obcí 

formou svazku obcí, sdružení obcí nebo mikroregionu pokud je to v souladu s jejich stanovami.  

Právní forma akciové společnosti zároveň umožňuje akcionářům upravit si mezi sebou práva a 

povinnosti a pravidla pro řízení společnosti ve stanovách, případně v separátní smlouvě (tzv. 

akcionářské smlouvě).  

S ohledem na potřebu nastavení spolupráce a zajištění společné kontroly a ovládání a.s. akcionáři je 

navrženo, aby byla podepsána společně se smlouvou o převodu akcií mezi Olomouckým krajem jako 

prodávajícím a městem Přerovem jako kupujícím, jejíž předmětem má být úplatný převod akcií a.s. z 

Olomouckého kraje na město Přerov a jejíž návrh je uveden v Příloze č. 2 důvodové zprávy, též návrh 

vícestranné smlouvy mezi akcionáři, jejíž návrh je uveden v Příloze č. 3 důvodové zprávy. Na základě 



pravidel nastavených v této smlouvě mezi akcionáři budou následně upraveny též stanovy a.s. 

Stávající znění stanov a.s. je uvedeno v Příloze č. 4 důvodové zprávy.  

Předpokládá se, že akcionáři Spolek, Kraj a každé ORP, resp. právnická osoba, jíž budou ORP 

členem, by měli právo nominovat jednoho člena představenstva a jednoho člena dozorčí rady. Každý z 

těchto orgánů - dozorčí rada i představenstvo by tak měly mít až 15 členů.  

Členové Spolku, kteří budou přímými akcionáři a.s., současně ukončí své členství ve Spolku. Pokud 

tyto obce nebudou členem Spolku, ORP, nebo nebudou členem/společníkem akcionáře a.s., jehož 

členem/společníkem bude též ORP, jejich zástupce v těchto orgánech bude nominovat Spolek. Naopak 

budou-li pouze nepřímými akcionáři prostřednictvím svého členství ve Spolku, budou mít větší vliv na 

rozhodování a.s. díky většímu akciovému podílu Spolku.  

ORP, jakož i další členská města a obce Spolku mají možnost ve svých orgánech projednat a do konce 

října 2019 se rozhodnout, zda se budou Projektu a struktury a.s. účastnit a jakou formou. Všem ORP, 

včetně města Přerova, je nabízeno přímé akcionářství na základě odkupu akcií od Olomouckého kraje 

na základě Smlouvy uvedené v Příloze č. 2 této důvodové zprávy a za podmínek uvedených v návrhu 

smlouvy mezi akcionáři uvedené v Příloze č. 3 této důvodové zprávy. Ostatní města a obce budou mít 

na výběr, zda se budou chtít stát přímými akcionáři, nebo nabýt akcie prostřednictvím Spolku či jiné 

právnické osoby. I tyto osoby však budou muset být stranou smlouvy mezi akcionáři. Pokud se v 

budoucnosti město Přerov rozhodne, že si bude chtít likvidovat svůj SKO jinak než prostřednictvím 

Servisní společnosti, může tyto akcie prodat dle podmínek akcionářské smlouvy – příloha č. 3. 

Předpokládá se, že projednání a schválení návrhů obou smluv v orgánech měst a obcí proběhne do 

konce října. Následně se předpokládá, že smlouva o převodu akcií společně se smlouvou mezi 

akcionáři bude Olomouckým krajem, Spolkem a dalšími přímými akcionáři, kteří nákup akcií a 

návrhy smluv projednají a schválí ve svých orgánech do konce října 2019, budou podepsány na 

jednom společném jednání zástupci všech stran do konce roku 2019. Případně později přistoupivší 

města a obce budou uzavírat smlouvu o koupi akcií separátně a ke smlouvě mezi akcionáři při podpisu 

smlouvy o převodu akcií pouze přistupovat.  

Navrhujeme proto, aby město Přerov rozhodlo o vstupu do a.s. prostřednictvím nákupu akcií a.s. od 

Olomouckého kraje a současně rozhodlo o vystoupení ze Spolku s účinky ke konci roku 2019. 

Současně navrhujeme, aby město Přerov schválilo uzavření smlouvy o převodu akcií ve znění 

uvedeném v Příloze č. 2 této důvodové zprávy a smlouvy mezi akcionáři ve znění uvedeném v Příloze 

č. 3 této důvodové zprávy.  

Přílohy: 

  

Příloha č. 1:  

Shrnutí „Studie proveditelnosti na realizaci zařízení k využívání zbytkových směsných odpadů na 

území Olomouckého kraje“  

Příloha č. 2:  

Smlouva o převodu akcií obchodní společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.  

Příloha č. 3:  

Smlouva mezi akcionáři obchodní společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.  

Příloha č. 4:  

Stanovy akciové společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.  

Příloha č. 5:  

Akcionáři: počet akcií 

Příloha č. 6 

Stanovisko Odboru ekonomiky  

 

 


