
 

 

 

 

Olomouc, 17. července 2019 

 

 

Věc: Reakce na dopis adresovaný obcím v Olomouckém kraji společností Marius Pedersen, a.s. 

 

 

V závěru června 2019 byl rozeslán dopis od společnosti Marius Pedersen, a.s. na některé obce a 

regiony v Olomouckém kraji, který upozorňuje na údajná rizika centralizovaného svozu komunálního 

odpadu a odkupu akcií Servisní společnosti odpady Olomouckého kraj a.s.  

V dopise jsou uvedeny nepravdivé skutečnosti a jsou manipulativně zkreslována fakta. Níže si za 

Olomoucký kraj, spolek Odpady Olomouckého kraje a Servisní společnost odpady Olomouckého 

kraje, a.s. dovolujeme na dopis reagovat.  

1) Projekt spolku Odpady Olomouckého kraje, respektive Servisní společnosti odpady 

Olomouckého kraje, neřeší sběr a svoz komunálního odpadu, který v obcích a městech zajišťují 

technické služby či svozové společnosti. Projekt řeší nedostatek kapacit na třídění a následné 

materiálové využití směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) anebo energetické využití 

SKO.V zákoně o odpadech je uvedeno, že se zakazuje ukládat SKO od 1. ledna 2024 na skládky. 

V případě účasti obce v projektu, si obec bude nadále sama zajišťovat sběr a svoz SKO vlastní 

organizací nebo ve výběrovém řízení zvolenou svozovou společností. V budoucnu v rámci 

projektu bude obec nebo jimi vybrané společnosti vozit SKO nikoli na skládku, ale předají jej na 

určených překladištích Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje. Tato společnost 

následně zajistí jeho využití v souladu se zákonem o odpadech. Jiných složek odpadu (papír, 

plasty, sklo, objemný odpad a další) se projekt netýká, protože zde existují dostatečné kapacity 

pro třídění a zpracování těchto odpadů. 

2) Kraj založil Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje v roce 2018  s cílem umožnit všem 

obcím Olomouckého kraje účast na projektu. Vzhledem k tomu, že vůli k nalezení společné cesty 

mají primárně obce sdružené ve spolku Odpady Olomouckého kraje, byl základní kapitál 

stanoven v poměru počtu obyvatel členů spolku. Olomoucký kraj poskytuje servis všem obcím 

v Olomouckém kraji, proto mají i obce, které nejsou členy spolku možnost účastnit se 

projektu, a vstoupit do akciové společnosti. Počet akcií je možné tedy navýšit v případě, že se 

rozhodnou všechny obce Olomouckého kraje účastnit projektu. Podíl každého akcionáře bude 

závislý na počtu obcí, které finálně vstoupí do Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje. 

V případě účasti obcí z celého kraje by podíl města Olomouce byl méně jak jedna šestina. Pro 

posílení pozice menších obcí, tak je navrženo jejich sdružení skrze Spolek, který bude 

sdružovat menší obce. Je vítané, když budou vstupovat již celé mikroregiony.  

3) Zájem všech zúčastněných obcí, jak velkých, tak malých obcí, je zajistit využití SKO za co 

nejlepších podmínek a nejnižší ceny.O výsledku a podmínkách transparentního výběrového 

řízení budou opět rozhodovat jen samotní zástupci obcí a měst Olomouckého kraje, kteří se spojí 

za účelem nalezení řešení využití SKO v akciové společnosti. Je navržen princip solidarity, kdy 

z překladiště odpadu bude jednotná cena za využití SKO. Jedná se o výhodnou situaci pro 



 

 

menší obce, které by nikdy nedostaly stejné podmínky tak jako větší zákazníci.Je skvělou 

zprávou zejména pro tyto menší obce, že krajské město Olomouc, největší producent SKO na 

území kraje, je ochotno se do projektu zapojit. Statutární město Olomouc vyjádřilo jako první 

obec svou vůli nakoupit akcie Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a být solidární se 

svými menšími sousedy. Následovala Mohelnice, Uničov i některé menší obce. Většinou bude 

tato problematika projednávána na podzimních jednáních zastupitelstev obcí. V jiných krajích 

toto není zcela obvyklé ani samozřejmé. Věříme, že v nejbližší době se připojí další města a obce, 

která budou schopna dát dohromady zásadní podíl SKO na území Olomouckého kraje, který je 

pro úspěch projektu zásadní. Povinnost zajistit využití či odstranění SKO bez uložení na skládku 

od 1. 1. 2024 je povinností všech bez ohledu na jejich velikost. Projekt pomáhá především 

menším obcím vyřešit problém s nedostatkem kapacit na využití či odstranění odpadu a najít pro 

ně to nejlevnější řešení. 

4) Projekt vychází z platných a účinných legislativních předpisů, kdy zákon o odpadech zakazuje 

skládkování SKO od roku 2024, a dále je projekt v souladu s Plánem odpadového hospodářství 

Olomouckého kraje. Evropské směrnice stanovují cíle pro skládkování komunálních odpadu a 

stanovují také nejzazší termíny (2030, resp. 2035), kdy je jich nutné dosáhnout. Je nutné 

poznamenat, že vyspělé státy EU již skládkování SKO dávno omezily či zakázaly. Ve směrnici 

uvedené termíny je nutné chápat jako hraniční a nutný kompromis v rámci EU vzhledem ke 

stavu odpadového hospodářství zemí ve východní a jižní části EU. 

5) Záměr projektu vychází z reálné a skutečné produkce SKO obcemi v Olomouckém kraji, kdy 

souhrnná data jsou uvedena v Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje a výběrové 

řízení bude vypsáno na objem SKO produkovaného zúčastněnými obcemi. V rámci projektu se 

obce zaváží Servisní společnosti dodat veškerý SKO vzniklý na území obce. Obce však nebudou 

garantovat žádné konkrétní minimální množství SKO ani platit smluvní pokuty za nedodržení 

dodání minimálního množství. 

6) Projekt je připravován tak, aby byl v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, zákonem 

o obcích, zákonem o odpadech a dalšími předpisy. S ohledem na inspiraci funkčními systémy 

v zahraničí (např. Rakousko či Německo), je zvoleno sdružování obcí za účelem společného 

postupu. Princip péče řádného hospodáře je plně dodržen. Dodavatel bude vybrán 

v otevřeném, transparentním výběrovém řízení, které z důvodů složitosti problematiky bylo 

navrženo formou soutěžního dialogu, který umožní získat co nejlepší podmínky pro obce. Je 

navrženo, aby zadání výběrového řízení bylo technologicky neutrální (tedy přípustné pro 

technologie pro materiálové nebo energetické využití odpadu a jejich vzájemné kombinace) a 

umožnilo všem uchazečům se účastnit výběrového řízení.  

7) Budoucí programové období 2021 – 2027 je v tuto chvíli v přípravě.  Probíhají jednání mezi ČR a 

Evropskou unií o oblastech podpory, proto nelze dnes konstatovat, že zařízení na využití SKO 

nezíská dotační podporu.  

Plně respektujeme rozhodnutí obcí zajistit si povinnost využití SKO od roku 2024, kdy nebude 

zákonné SKO uložit na skládku, jiným způsobem. Například účastí na jiných projektech či zajištění si 

řešení ve vlastní režii. Důsledně však varujeme před spoléháním se na odsunutí zákazu skládkování 

za rok 2024 či neřešení situace s tím, že problém využití SKO bude řešit až následující zastupitelstvo, 

které ovšem bude mít po komunálních volbách v roce 2022 jen rok na zásadní změnu odpadového 

hospodářství.  

Společnost Marius Pedersen, jakož i jakékoliv další společnosti působící v oboru, budou mít 

samozřejmě možnost se účastnit technologicky neutrálního, otevřeného výběrového řízení. Budou 

mít možnost nabídnout obcím a městům Olomouckého kraje své řešení na zajištění využití SKO, ať již 

formou zajištění třídění, materiálového anebo energetického využití SKO. 



 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na nás obrátit, abychom Vám mohli podat vysvětlení 

k materiálům, které jste obdrželi, a budeme rádi, když se bude Vaše obec účastnit společného 

projektu Olomouckého kraje a spolku Odpady Olomouckého kraje.  

 

 

S přátelským pozdravem, 

 

 

 

Ing. Milan Klimeš 

         v.r. 

Náměstek hejtmana Olomouckého kraje, 
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