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SCHÉMA KONSOLIDOVANÉHO CELKU

SCHÉMA KONSOLIDOVANÉHO CELKU
SAKO Brno, a.s.
Základní kapitál v tis. Kč
1 505 817

100%
Statutární město Brno

ASTV, s.r.o.

Základní kapitál v tis. Kč
200

6

51%
SAKO Brno, a.s.
49%
A.S.A. International Environmental
Services GmbH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
SAKO Brno, a.s.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
SAKO Brno, a.s.
Název:

do 06. 08. 2013 Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost;
Zkratka: SAKO Brno, a.s.
od 07. 08. 2013 SAKO Brno, a.s.
Sídlo:
Jedovnická 2, 628 00 Brno, Česká republika
Právní forma:
akciová společnost
Akcionář:
Statutární město Brno 100%
Internet:
www.sako.cz
Datum vzniku:
01. 07. 1994
Identifikační číslo: 60 71 34 70
DIČ:
CZ 60 71 34 70
Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně
Číslo vložky u RS: oddíl B, vložka č. 1371

DCEŘINÁ SPOLEČNOST:
ASTV, s.r.o.

51 %
49 %

SAKO Brno, a.s.
A.S.A. International Environmental Services GmbH.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
SAKO Brno, a.s.

SCHÉMA SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s.
Valná hromada společnosti

Představenstvo
společnosti

Dozorčí rada

Ředitel společnosti

Divize 1 správa

Divize 2 svoz

Divize 3 spalovna

PŘEDMĚTY ČINNOSTI SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Výroba tepelné energie
Rozvod tepelné energie
Obchod s elektřinou
Silniční motorová doprava nákladní
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Činnosti organizačních a ekonomických poradců v oblasti nakládání s odpady
Zprostředkovatelská činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Pronájem a půjčování věcí movitých
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
SAKO Brno, a.s.

SLOŽENÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ
SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s.
PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI
Předseda představenstva

do 11. 09. 2013 MVDr. Vlastimil Žďárský
od 25. 10. 2013 Jiří Novotný

1. místopředseda představenstva

do 11. 09. 2013 JUDr. Robert Kerndl
od 25. 10. 2013 Ludvík Kadlec

2. místopředsedkyně představenstva Ing. Jana Drápalová
				
Členové představenstva
Ing. Karel Doležal
JUDr. Ing. Zdeněk Dufek
od 12. 09. 2013 Jiří Zorník
od 12. 09. 2013 do 24. 10. 2013 Jiří Novotný
do 24. 10. 2013 Ludvík Kadlec
do 20. 11. 2013 JUDr. Jiří Oliva
do 20. 11. 2013 Mgr. Libor Šťástka
DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI
Předseda dozorčí rady
Místopředseda dozorčí rady
Členové dozorčí rady

Ing. Stanislav Michalík
MUDr. Josef Drbal
RNDr. Daniel Borecký, CSc.
Mgr. Marián Hnát
Bc. Marie Paděrová
Jiří Sedláček
Naděžda Boháčová
Ludmila Kovaříková
Jaroslav Opluštil

MANAGEMENT SPOLEČNOSTI
Ředitel akciové společnosti
Ředitel divize 02 – Svoz odpadu
Ředitel divize 03 – Spalovna
Ekonomický náměstek
Obchodní náměstek
Náměstek pro jakost, informatiku
a technický rozvoj

Ing. Jiří Kratochvil
Ing. Karel Peroutka
Ing. Tomáš Weigner
Ing. Jiří Šanda
Ing. Iveta Jurenová
Ing. Václav Hnaníček
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ASTV, s.r.o.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DCEŘINÉ
SPOLEČNOSTI ASTV, s.r.o.
Název:
Sídlo:
Právní forma:
Společníci s vkladem:
Internet:
Datum vzniku
Identifikační číslo:
DIČ:
Rejstříkový soud:
Číslo vložky u RS:

ASTV, s.r.o.
Jedovnická 2, 628 00 Brno, Česká republika
Společnost s ručením omezeným
51 % SAKO Brno, a.s.,
49 % .A.S.A. International Environmental Services GmbH
www.astv.cz
26. 01. 2006
27674622
CZ 27674622
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka č. 50990

SCHÉMA DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
ASTV, s.r.o.
Jednatelé

Středisko
Zpracovatelské dílny Kuřim

Středisko
Sběrný dvůr Líšeňská

PŘEDMĚTY ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ASTV, s.r.o.
• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ASTV, s.r.o.

SLOŽENÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ASTV, s.r.o.
JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI
Ing. Jiří Šanda
Mgr. Zdeněk Navrátil
DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI
MVDr. Vlastimil Žďárský, člen dozorčí rady
Ing. Tomáš Fajkus, člen dozorčí rady
Mgr. Libor Šťástka, člen dozorčí rady
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s.,
O STAVU JEJÍHO MAJETKU
O SPOLEČNOSTI
• J sme česká akciová společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je Statutární město Brno. Patříme dlouhodobě mezi nejstabilnější firmy v jihomoravském regionu.
• J sme společnost, která poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství pro města, obce,
obchodní společnosti, živnostníky a občany.
• J sme patrioti a cítíme se být součástí města Brna. Našim naším hlavním cílem je čisté město. O čistotu
a energii pro město Brno se stará celkem 381 zaměstnanců, disponujeme nejmodernějším vozovým parkem, třídící linkou a špičkovým technologickým zařízením na energetické využívání odpadu.
• J sme odpovědnou společností. Od roku 2002 uplatňujeme systém řízení kvality podle normy ISO
9001:2008. Základní rámec činnosti naší společnosti určuje politika jakosti. Klademe důraz na zajištění
spokojenosti veřejnosti, zákazníků a zlepšování podnikatelského i environmentálního profilu společnosti.
• J sme společnost, která má tradici. V roce 2014 oslavíme dvacet let vzniku akciové společnosti SAKO
Brno. Historie naší společnosti však sahá až do roku 1905, kdy v Brně vznikla první spalovna na území
tehdejšího Rakousko-Uherska určená již tehdy k výrobě elektrické energie.

CO DĚLÁME
• Z
 ajišťujeme pro město Brno veškeré činnosti spojené s provozem systému sběru a svozu komunálního
a separovaného odpadu. Svážíme odpad z více než 58 tisíc odpadových nádob od občanů a podnikatelů.
Obsluhujeme rozsáhlou síť sběrných středisek odpadů včetně veškeré logistiky.

• Zpracováváme odpad k následnému využití. V jedné z nejmodernějších spaloven v Evropě získáváme
tepelnou a elektrickou energii pro město Brno. Disponujeme moderním zařízením na třídění a další zpracování separovaného odpadu.
• Z
 abezpečujeme pronájem velkokapacitních kontejnerů, svoz objemného odpadu a ekologickou likvidaci
černých skládek ve městě Brně, zpracováváme odpady od občanů i firem.
• U
 vědomujeme si odpovědnost za region, v němž působíme. Otevřeně komunikujeme s veřejností. Rozšiřujeme povědomí o tom, jak zacházet s odpady a jak je důležité odpady třídit. Prostřednictvím našeho
výchovně vzdělávacího environmentálního centra šíříme ekologickou osvětu ve spolupráci se školami,
firmami i nekomerčními subjekty.
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s.

DIVIZE SVOZ
Divize svoz nabízí komplexní paletu služeb městu, průmyslovým podnikům i živnostníkům, zajišťuje činnosti
spojené s provozem systému sběru a svozu směsného komunálního odpadu, dále sběr, svoz, dotřídění a využití
materiálově využitelných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojový karton, plechovky) včetně
obsluhy podzemních kontejnerů. Dále zajišťuje obsluhu sběrných středisek odpadů ve městě Brně včetně odvozu vytříděných odpadů (polystyren, stavební suť, textil, pneumatiky, kovy, nebezpečné odpady, elektrozařízení
a další), z těchto sběrných středisek velkoobjemovými kontejnery. Další nabízenou službou je odvoz odpadu velkoobjemovými kontejnery, včetně nabídky pro občany města Brna, odvoz odpadu od domu na sběrné středisko.
Prioritou pro pracovníky divize svoz a posádky svozových vozidel je kvalita práce prováděná celodenně
v rušných ulicích města, se zaměřením na maximální bezpečnost jak pro obsluhu svozových vozidel, tak
pro chodce. Důraz je kladen jak na ohleduplnost vůči městské dopravě, tak vůči klidovým obytným zónám,
čemuž jsou přizpůsobovány svozové trasy a časové harmonogramy svozu odpadu ve městě. Vzhledem
k tomu, že práce svozových posádek je „výstavní síní“ práce společnosti SAKO Brno, je věnována velká
péče proškolování pracovníků v oblasti bezpečnosti práce, komunikace s občany, zvládání krizových situací, ale i vybavení pracovními oděvy a ochrannými pomůckami.
Důležitým faktorem pro bezchybné fungování divize svoz je kvalita rozsáhlého vozového parku. Prioritou divize
je jeho obnova, modernizace a údržba s cílem co nejméně zatěžovat emisemi a hlukem ovzduší a prostředí ve
městě Brně. V roce 2013 byla divize svoz vybavena šesti novými vozidly, která splňují nejpřísnější normy a požadavky na bezpečnost provozu a šetrnost k životnímu prostředí. Část nákladů na nová svozová vozidla na separovaný odpad byla hrazena z dotace Operačního fondu Životní prostředí spravovaného Státním fondem životního
prostředí. Novinkou ve vozovém parku jsou dvě moderní auta se sníženou kabinou řidiče a minimální hlučností,
určená speciálně do prostředí velkých městských aglomerací. Našim cílem je, aby v brněnských ulicích jezdily
čisté, moderní a ekologické vozy, které budou bezpečné jak pro samotné posádky, tak i pro občany města.
Ke zkvalitnění zázemí pro vozový park přispělo dokončení rekonstrukce objektů garáží a kompletní zateplení objektu šaten včetně výměny oken.
Společnost SAKO ve městě Brně obsluhuje 54 684 nádob na směsný komunální odpad. Počet nádob na
tříděné odpady rozmístěných v ulicích města Brna se v roce 2013 rozšířil o dalších 133 kusů a celkový počet obsluhovaných nádob na tříděný odpad dosáhl 4 200 kusů (1 134 na papír, 1 076 na plasty a 1 990 na
sklo). V ulicích města Brna jsou v rámci systému třídění rozmístěny modré kontejnery na ukládání papíru,
dvojice zelených nádob pro sklo bílé a barevné a žluté či drátěné kontejnery pro společné ukládání PET
lahví, nápojových kartonů a hliníkových plechovek od nápojů. Kromě uvedených nádob se Divize svoz stará
o pravidelný svoz tříděného odpadu již ze sedmi stanovišť podzemních kontejnerů. V průběhu roku dále
probíhala péče o majetek Divize svoz formou běžných oprav a údržby.
Schéma počtu
obsluhovaných nádob

1 134 ks
na papír

54 684 ks
na směsný komunální odpad

1 076 ks
na plast

1 990 ks
na sklo
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s.

Tabulka: C
 elkové množství směsného komunálního odpadu svezeného od občanů města Brna
v letech 2004 – 2013 uvedené v tunách
rok
SKO (t)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

65 664

66 453

69 638

69 487

69 959

72 219

71 530

70 303

68 582

67 522

Další činností, které SAKO Brno, a.s. zajišťuje pro město Brno, je likvidace nelegálních, tzv. černých skládek.
V roce 2013 bylo na základě požadavku Magistrátu města Brna vyčištěno 14 nelegálních skládek na území
města Brna, ze kterých bylo odvezeno 128,97 tun odpadu.

SBĚRNÁ STŘEDISKA ODPADŮ
SAKO Brno, a.s. zajišťuje obsluhu na 36 brněnských sběrných střediscích odpadu z celkových 39. Na sběrných střediscích pracuje celkem 50 pracovníků, kteří přebírají odpad od občanů, starají se o dotřiďování
odpadu, čistotu středisek a včasné vývozy odpadu, tak aby byla zajištěna možnost pro občany uložit na
sběrném středisku prakticky jakýkoliv odpad z domácností. Velký důraz je kladen na vzdělávání těchto pracovníků v oblasti nakládání s odpady, bezpečnosti práce ale i v komunikaci s veřejností, kde je vyžadována
vysoká profesionalita a citlivé vnímání občana jako zákazníka.
Tabulka: C
 elková množství materiálově využitelných odpadů vytříděných na brněnských sběrných
střediscích odpadů
v tunách

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

25 014

26 184

25 744

19 440

14 353

12 652

12 864

Biologický odpad

196

1 162

1 424

1 696

1 978

2 148

2 532

Kovy

641

722

1 022

487

335

169

207

5 381

5 817

4 458

2 019

1 320

771

766

Objemný odpad

Stavební suť
Pěnový polystyren
Vyřazené elektospotřebiče

48

54

52

45

45

34

21

325

469

501

540

483

464

Dvacet sběrných dvorů bylo vybaveno novými kontejnery se spodním výsypem na barevné a bílé sklo, které byly
pořízeny v rámci dotace Operačního fondu Životní prostředí spravovaného Státním fondem životního prostředí.
Údržba středisek odpadu si vyžádala finanční pozornost společnosti. Instalovaný sledovací kamerový systém včetně nového osvětlení omezil neoprávněné vstupy a krádeže v těchto zařízeních. Průběžně jsou
obnovovány velkoobjemové kontejnery a nádoby na odpad, včetně údržby buněk pro obsluhu tak, aby
vytvářely důstojné prostředí středisek.
V roce 2013 byla zahájena realizace projektu financovaného z dotace Statutárního města Brna „Zajištění základních hygienických podmínek vybraných SSO“. Na 14 sběrných střediscích bude vybudována přípojka pitné vody, sociální zázemí včetně odvodu splaškových vod. Realizace projektu byla zahájena téhož roku stavbu
na středisku Oblá - Nový Lískovec a J. Faimonové – Líšeň. Dokončení projektu je plánováno v roce 2015.
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s.

DIVIZE SPALOVNA
Zařízení na energetické využívání odpadu - spalovna nabízí možnost energeticky využít své odpady městům,
obcím a firmám především v Jihomoravském kraji. Volná kapacita je doplněna odpadem z okolních krajů.
Graf: Návoz odpadu k energetickému využití v roce 2013

Brno – 74 900 tun
Jihomoravsky kraj – 125 700 tun
Olomoucký kraj – 26 000 tun
ostatní – 12 100 tun
volná kapacita – 9 300 tun
Celkem 248 000 tun

Zařízení na energetické využívání odpadu garantuje svoji jedinečnou technologií minimální emise do životního prostředí a je velmi čistým zdrojem energie vyrábějící teplo a elektřinu. Produktem spalování je
3 800 tun železných, 280 tun neželezných kovů a 61 700 tun škváry.
Společnost SAKO Brno nabízí obcím i firmám možnost přistoupit k likvidaci odpadu moderně a současně
odpovědně vůči přírodě i budoucím generacím. V roce 2013 byl snížen minimální jednorázový návoz na
spalovnu ze 4 na 1,5 tuny, s cílem otevřít spalovnu i menším zákazníkům a producentům odpadů. Obchodní
strategie společnosti naplnila kapacitní požadavky zařízení na návoz odpadu a bylo možné využít energii
z 239 tisíc tun odpadu. Využitá energie byla dodána ve formě tepla na úrovni 1 milionu GJ do centrální sítě
tepelného zásobování v Brně a ve formě elektrické energie ve výši 46 tisíc MWh do energetické sítě. V letních měsících koluje v teplárenské síti pouze teplo vyrobené z odpadu a Teplárny Brno, a.s. mohou
provádět pravidelné revize a opravy na svých, v tuto dobu odstavených, zdrojích.
Graf: Rozložení dodávky tepla do centrálního zásobování teplem ve městě Brně
700
Teplárny Brno, a.s.
SAKO Brno, a.s.

Teplo (TJ)

525

350

175

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s.

V roce 2013 bylo zařízení provozováno bez zásadních poruch a mimořádných odstávek. Záruční provoz
technologického zařízení skončil v červnu 2013. V průběhu jarní technologické odstávky byly provedeny
běžné opravy a pravidelná údržba, při podzimní odstávce byla provedena mimořádná výměna závěsných
trubek přehříváků, která odstávku prodloužila o 2 týdny.
Tabulka: Energetické využití odpadu ve spalovně
návoz odpadu
v tunách
238 664

dodávka tepla
v GJ

dodávka elektřiny
v MWh

celkem

z toho Teplárny Brno, a.s.

Zetor Tractors a.s.

944 177

803 700

139 579

45 786

PROJEKT ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO
V červenci roku 2013 byl ukončen záruční provoz pro technologickou část díla v rámci realizace projektu
Odpadové hopodářství Brno. Záruční provoz byl vyhodnocen jako úspěšný s tím, že veškeré vady a reklamace byly ze strany zhotovitele odstraněny. V této souvislosti byl opětovně proveden v souladu se smlouvou o dílo tzv. garanční test B, po jehož dokončení a vyhodnocení byla prokázána požadovaná výkonnost
technologie. Záruční doba na stavební část díla dále trvá do července 2016.
Projekt byl realizován v letech 2007–2011 na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 24. 10. 2007 s konsorciem zhotovitele CNIM-SIEMENS se stanovenou smluvní cenou 87,89 mil. EUR. K předání díla do trvalého
užívání došlo dne 15. 07. 2011. Zásadní charakteristikou tohoto projektu bylo jeho financování z Fondu soudržnosti s celkovou podporou 47,345 mil. EUR. Jeho základním cílem byla realizace technických opatření na
podporu materiálového a energetického využívání odpadu. Mezi hlavní části z hlediska věcného patřila zejména kompletní výměna technologie spalovny (2 nové spalovenské kotle, turbína, systém čištění spalin, atd.)
V roce 2013 dále probíhala jednání se zhotovitelem projektu Odpadové hospodářství Brno zaměřená na
řešení problematiky vzájemných evidovaných nároků smluvních stran, které vznikly v rámci realizace tohoto
díla. Jednání byla zaměřena na možnost nalezení smírného řešení těchto nároků. Ze strany naší společnosti bylo přistoupeno ke zpracování příslušných odborných analýz (zejména právních a ekonomických),
jejichž cílem bylo jak zhodnocení reálné oprávněnosti nároků obou smluvních stran, tak i zhodnocení možných variant finálního řešení situace.

DOTŘIĎOVACÍ LINKA
Dotřiďovací linka slouží k třídění již odděleně sbíraných odpadů z modrých kontejnerů a žlutých či drátěných kontejnerů obsahujících množství nežádoucích příměsí, tedy odpadu, který do těchto barevných kontejnerů nepatří. Výstupem dotřiďovací linky jsou čisté obchodovatelné suroviny. Na pásu této dotřiďovací
linky končí všechen Brňany separovaně sbíraný papír a brněnský odpad ze žlutých či drátěných kontejnerů
určených pro sběr PET lahví, nápojových kartonů a hliníkových plechovek od nápojů. Mimo městský odpad
byl provoz linky vytěžován i zakázkami od externích subjektů. Dotřiďovací linka, jejíž vybudování bylo součástí projektu OHB, fungovala v roce 2013 již v dvousměnném provozu. V roce 2013 byl nově vytřiďován
z plastů vysokopevnostní polyethylen (obaly od drogistických výrobků apod.) a nově také PET lahve hnědé
barvy. Na dotřiďovací lince jsou PET lahve tříděny dle barev na čiré, modré, zelené a dále na nápojové kartony a hliníkové plechovky. Papír je tříděn a prodáván jako směsný papír nově dotřiďovaný na dvě komodity
s nižším a vyšším obsahem lepenky. Celkem bylo na dotřiďovací linku přivezeno v roce 2013 ke třídění
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5 432 tun odpadu, z toho 3 967 tun papíru a 1 465 tun směsi PET lahví, nápojových kartonů a hliníkových
plechovek od nápojů. Po dotřídění bylo na výstupu celkem za rok 2013 prodáno 3 665 tun papíru, 640 tun
PET lahví, 39 tun nápojových kartonů a 4,6 tun hliníku.
Tabulka: C
 elková množství vytříděných složek odpadu svezená v rámci systému separace města
Brna v letech 2004–2013 uvedená v tunách
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Papír

5 813

5 651

6 258

6 570

7 361

5 966

6 674

7 087

9 848

9 766

Sklo

1 435

1 935

2 445

2 718

3 089

3 189

3 300

3 316

3 179

3 161

PET*

446

544

570

665

749

836

994

1 144

1 279

1 345

17

40

44

Nápojové kartony**

2012

2013

* od 2011 včetně hliníkových plechovek od nápojů
** nápojové kartony vytříděné ze směsi

ENVICENTRUM, KOMUNIKACE A VZTAHY
S VEŘEJNOSTÍ
ENVIcentrum v roce 2013 pracovalo na posilování pozitivního vnímání společnosti SAKO Brno, a.s. a to
v souvislostech s pohledem na problematiku odpadového hospodářství v Brně. Nejvíce pozornosti věnuje
společnost práci s mládeží. Společnost navázala na úzkou spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna, který je partnerem při předávání informací ENVIcentra základním školám, starostům
městských částí a při jednání s kolektivními systémy.
Prostředkem pro dosažení cílů v oblasti výchovy, osvěty a vzdělávání jsou přednášky, vzdělávací programy,
exkurze do provozu spalovny a dotřiďovací linky. ENVIcentrum nabízí několik typů exkurzí dle jednotlivých
cílových skupin.
Pro zajištění bezpečnosti návštěvníků provozu byla nastavena jednotná pravidla, postupy a zásady bezpečného průběhu exkurze. Samotná prohlídková exkurzní trasa byla reálně zabezpečena, byly osazeny
ochranné bezpečnostní sítě, vybudováno zábradlí, v provozu byla trasa vyznačena.
Od začátku roku 2013 je osvětová činnost prováděna inovovanou formou. Nové workshopy v prostorách
ENVIcentra pro žáky prvního stupně základních škol jsou zaměřené na problematiku třídění odpadů, a to
formou sáhni si, zkus, podívej se.
Tabulka: Návštěvnost ENVIcentra v roce 2013
počet skupin

počet návštěvníků

Workshopy 1.stupeň ZŠ

13

310

Exkurze 2.stupeň ZŠ

27

672

SŠ

19

398

VŠ

27

702

organizace a veřejnost

68

805

CELKEM

154

2 887

provozem prošlo 800 návštěvníků

celkem návštěvníků 2000

Den otevřených dveří
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Pro komunikaci s veřejností bylo využito přímého styku s veřejností formou outdoorových akcí či výstav
a rovněž formy mediální komunikace. Příkladem zdařilé akce byla například interaktivní výstava Třídit je
COOL, která proběhla v Galerii Vaňkovka od 10. do 21. dubna. Výstava ukázala občanům Brna a nejen
jim, smysl a význam třídění odpadu a zároveň také, že třídění odpadu je COOL, tedy Chytré, Odpovědné,
Optimální a Logické.
Významnou akcí pro SAKO Brno byl Den otevřených dveří, který se nesl v duchu OTEVŘENOSTI. V neděli 9. června SAKO přivítalo více jak 2000 návštěvníků, kteří u nás našli informace i zábavu, vše pod
hlavičkou odpadu. Poprvé, kromě organizovaných 36 prohlídek provozu, kterými prošlo 800 lidí, byl i volný
vstup do části nádvoří v areálu, kde byl pro návštěvníky připraven celodenní program. Důležitým prvkem
z pohledu interních vztahů bylo aktivní zapojení zaměstnanců společnosti na realizaci těchto akcí.
V průběhu roku mělo ENVIcentrum své stanoviště na dalších čtyřech akcích zaměřených pro děti a to na
Dětském dnu v Líšni 2. června, Dnu v ZOO 31. srpna, Dětském dnu na Kraví Hoře 15. září a EKO dnu
s Kometou 21. října.
Ve spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města Brna ENVIcentrum nabídlo brněnským městským částem zasílání informací, které jsou pro občany zajímavé a je možné je předat občanům prostřednictvím webových stránek úřadů městských částí a místních zpravodajů formou pravidelné rubriky např.
„Odpadové okénko.“
Široká veřejnost, firmy i vedení měst a obcí jsou informovány o aktivitách společnosti a o nabídce služeb
prostřednictvím médií s brněnským či krajským dosahem.
V roce 2013 došlo k přijetí nového moderního jednotného vizuálního stylu společnosti, který zastřešuje
nové logo společnosti. Byly zahájeny a stále pokračují práce na postupné plynulé implementaci tohoto nového vizuálního stylu. Nejvíce se tato změna projevila v listopadu, kdy byly spuštěny nové webové stránky.

TECHNICKÝ A STRATEGICKÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI
V roce 2013 z pohledu využívané infrastruktury společnost pokračovala v realizaci opatření vedoucích jak
ke zlepšení technologických procesů, tak i zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu. V této souvislosti
je třeba zmínit realizaci změny umístění hlavního uzávěru plynu, úpravy rozvodu středotlaké páry, výměnu
provozních výtahů, atd. Rovněž byly realizovány úpravy řídícího systému spalovny, jejichž smyslem je snaha o dosažení vyšší provozní efektivity.
Společnost dále významným způsobem rozšířila používanou svozovou techniku jak v oblasti svozu komunálního odpadu, tak zejména v oblasti svozu separovaných složek komunálního odpadu. V rámci Operačního programu Životní prostředí jsme uspěli s projektem „Rozšíření a zkvalitnění systému separace v městě
Brně“, jehož součástí bylo pořízení tří vozidel na separovaný odpad včetně potřebných nádob.
Z pohledu dlouhodobého či strategického byly realizovány kroky definované v platném plánu rozvoje společnosti. V první části bylo provedeno základní posouzení případné realizace druhé etapy projektu Odpadové hospodářství Brno, jehož hlavním smyslem je další rozšíření a možnosti systému odpadového hospodářství a nakládání s komunálním odpadem v Brně. Toto posouzení spočívalo zejména v úvodním návrhu
technického řešení a výhledu reálných možností dodávek odpadu k energetickému využití.
V další části byl vyhodnocen záměr výstavby horkovodní výměníkové stanice s vazbou na očekávaný vývoj
potřeby tepla ve formě horké vody v systému dálkového zásobování teplem ve městě Brně. Po dohodě
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se sesterskou společností Teplárny Brno, a.s. bylo přijato rozhodnutí k realizaci této investice v období
2014–2015.
Jedním z uvažovaných směrů budoucího rozvoje společnosti, který byl v roce 2013 posuzován, je projekt
s pracovním názvem „Regionální odpadové centrum“. Záměr spočívá v provedení vhodné a účelné rekultivace v prostoru bývalé černovické skládky za použití produkované škváry ze spalovny a následné vybudování nových technologií na tomto území zaměřených na oblast zejména materiálového využívání odpadu.
Záměr byl v roce 2013 vyhodnocen jako realizovatelný a byly zahájeny navazující přípravné kroky.
V neposlední řadě bylo v souvislosti s nevyhovujícím stavem budov skladů rozhodnuto o výstavbě nového
skladovacího centra společnosti v období let 2014 až 2015.
Mimo těchto spíše infrastrukturálních opatření dochází ve společnosti i k dalším změnám, které mají rovněž
zásadní vliv na její činnost. Společnost dlouhodobě aplikuje systém řízení dle normy ISO 9001 tím, že v roce
2013 proběhl úspěšně dozorový audit tohoto systému ze strany certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech.
Zároveň pokračovaly práce na rozšíření tohoto systému řízení o oblast životního prostředí a bezpečnosti.
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Společnost SAKO Brno, a.s. vykazuje za rok 2013 hospodářský výsledek, kterým je zisk ve výši 29 631 tis. Kč.
Celkové výnosy společnosti činí 703 153 tis. Kč a jsou tvořeny zejména tržbami za odstranění spalitelného
odpadu, za přepravu komunálního odpadu a sběr nádob, za prodej tepla a elektrické energie, za svoz a prodej separovaných složek a za pronájem a odvoz velkoobjemových kontejnerů.
Součástí výnosů je také dotace pro podporované zdroje energie (zelené bonusy pro výrobu elektřiny z biomasy a druhotných zdrojů a pro elektřinu vyrobenou z kombinované výroby elektřiny a tepla), a to ve výši
25 542 tis. Kč.
Náklady společnosti, které činí 673 522 tis. Kč, jsou nejvíce ovlivněny osobními náklady, odpisy majetku,
náklady na ostatní služby, opravami, spotřebou materiálu a tvorbou rezerv na opravy majetku.
V průběhu roku se uskutečnily dvě plánované odstávky technologického zařízení. Během odstávky kotlů
v měsíci dubnu bylo zjištěno, že závěsné trubky přehříváků páry SH1 a SH2 jsou silně napadeny korozním
procesem a je nutná jejich výměna. Výměna trubek proběhla v průběhu odstávky v měsíci říjnu. Na základě
výše uvedeného byla pověřena odborná firma, která posoudila životnost jak závěsných trubek přehříváků,
tak dalších trubkových celků v kotlích, tj. trubek přehříváků páry a trubek ohříváků vody EKO2. Vzhledem
k tomu, že se jedná o finančně náročné opravy, bylo zajištěno zpracování rozpočtu předpokládaných výdajů na opravy těchto celků. Jelikož dopad těchto výdajů by výrazně ovlivnil hospodaření v roce provádění
opravy, byla započata od roku 2013, po konzultaci s auditorem, tvorba rezerv na opravy. Na základě výše
uvedeného dojde k rozložení dopadu těchto výdajů na delší časové období.
Vzhledem ke kladnému výsledku hospodaření došlo k navýšení hodnoty vlastního kapitálu na 1 560 181 tis.
Kč. Základní kapitál společnosti se v průběhu roku neměnil a činí 1 505 817 tis. Kč.
Na dofinancování projektu „Odpadové hospodářství Brno“ čerpala společnost SAKO Brno, a.s. investiční
úvěr. V průběhu loňského roku byly provedeny čtyři splátky v celkové výši 62 500 tis. Kč, nesplacený zůstatek u úvěru činil ke konci roku 2013 – 325 707 tis. Kč. V souvislosti s výše uvedeným projektem byly v měsíci květnu 2013 uvolněny po závěrečném vyhodnocení SFŽP závěrečné dotace (pozastávky) určené na
spolufinancování vlastního projektu „OHB“ a na zpracování dokumentace pro výběrové řízení a provedení
výběrového řízení zhotovitele projektu.
Při realizaci tohoto projektu došlo na zdrojovém účtu Platebního a certifikačního úřadu Ministerstva financí
k připsání úroků, o jejichž proplacení si společnost SAKO Brno, a.s. požádala. Tyto prostředky byly v lednu
2013 připsány na účet společnosti.
V roce 2013 byl zahájen projekt „Rozšíření a zkvalitnění systému separace na území města Brna“, na něž
bylo rozhodnutím SFŽP přislíbeno spolufinancování ve výši 40% z celkových způsobilých výdajů projektu.
Koncem roku 2013 společnost financovala nákup kontejnerů a vozidel na svoz separovaného odpadu v celkové výši 12 699 tis. Kč. Příjem z dotace na spolufinancování tohoto projektu očekáváme do konce června
2014.
Na základě smlouvy se Statutárním městem Brnem zajišťuje společnost SAKO Brno, a.s. provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území Statutárního města Brna. V souladu se smlouvou byly v roce 2013 vyfakturovány služby v celkovém objemu
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329 824 tis. Kč (vč. DPH). Jednalo se zejména o tržby za přepravu komunálního odpadu a sběr nádob
183 898 tis. Kč (vč. DPH), tržby za odstranění odpadu spalováním 73 213 tis. Kč (vč. DPH), tržby za pronájem, odvoz a uložení odpadu velkoobjemovými kontejnery – 23 927 tis. Kč (vč. DPH), tržby za separaci
odpadu (svoz skla, papíru, PET) – 26 010 tis. Kč (vč. DPH) a tržby za provozování sběrných středisek
odpadů – 18 332 tis. Kč (vč. DPH).
Pro zlepšení podmínek na sběrných střediscích odpadů a na realizaci projektu „Zajištění základních hygienických podmínek vybraných sběrných středisek odpadů“ poskytlo koncem roku 2012 Statutární město
Brno společnosti SAKO Brno, a.s. na projekt investiční dotaci ve výši 14 000 tis. Kč. Vlastní realizace projektu započala v roce 2013 a bude probíhat do roku 2015.
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců byl v roce 2013 celkem 381, z toho bylo technickohospodářských pracovníků 82 a 299 pracovníků dělnických profesí.

SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM
DNI VE SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s.
Na začátku roku 2014 došlo k dalšímu důležitému posunu v otázce řešení evidovaných nároků smluvních
stran v rámci realizace projektu „Odpadové hospodářství Brno“. Dokončeny byly odborné analýzy a nezávislá posouzení oprávněnosti veškerých nároků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel zároveň podal konkrétní návrh na smírné narovnání, který byl následně posouzen právě s ohledem na výsledky provedených
analýz. Zhotovitel navrhl kompenzaci v celkové výši 3,5 mil. EUR ve prospěch naší společnosti. Tento
návrh zhotovitele byl schválen dne 07. 03. 2014 řídícím výborem projektu a představenstvem společnosti
a dozorčí radou společnosti na jednání dne 18. 03. 2014. V návaznosti na toto rozhodnutí bylo přistoupeno
k uzavření dohody o narovnání se zhotovitelem, což lze považovat z pohledu uzavřené smlouvy o dílo za
definitivní ukončení tohoto projektu. Dohoda o narovnání byla uzavřena ve smyslu článku 20.2. obchodních
podmínek smlouvy o dílo ze dne 24. 10. 2007. Dohoda o narovnání byla schválena na jednání představenstva společnosti, které se konalo dne 18. 04. 2014. Z pohledu poskytnutých dotací bude do konce roku 2015
probíhat povinné monitorování projektu.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
SAKO Brno, a.s.
V roce 2013 byla zpracována koncepce rozvoje společnosti. Mezi hlavní oblasti, na které se chce společnost v dalším období zaměřit, patří zejména možnost realizace druhé etapy projektu „Odpadové hospodářství Brno“ spočívající ve vybudování třetího spalovenského kotle, výstavba horkovodní výměníkové stanice,
realizace projektu „Regionální odpadové centrum“ a vybudování skladovacího centra.
Dle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovuje příspěvek pro podporované zdroje
energie, dochází od roku 2014 ke změně sazby příspěvků - zelených bonusů. U zeleného bonusu na výrobu
elektřiny z biomasy dochází ke zrušení sazby pro náš zdroj (v roce 2013 byla sazba 680 Kč/ MWh) a u zeleného bonusu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla se sazba snižuje z 170 Kč/MWh na 140 Kč/MWh.
Zelený bonus na elektřinu vyrobenou z druhotných zdrojů zůstává beze změny (45 Kč/MWh). Změna těchto
sazeb ovlivní výnosy a výsledek hospodaření společnosti v dalším období.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
ASTV, s.r.o. ZA ROK 2013
Společnost ASTV, s.r.o. pokračovala v roce 2013 ve stejných činnostech jako v roce předcházejícím. Na
středisku ve věznici v Kuřimi prováděli odsouzení demontáž použitého elektrozařízení a ve sběrném dvoře
odpadů na Líšeňské v Brně se pokračovalo ve sběru a třídění odpadů.

DEMONTÁŽ POUŽITÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ VE
STŘEDISKU ZPRACOVATELSKÉ DÍLNY KUŘIM
V provozovně zpracovatelské dílny Kuřim probíhala v roce 2013 stálá činnost společnosti, tedy demontáž
použitého elektrozařízení nebo elektroodpadů a následné využití materiálů získaných při tomto procesu.
Návoz elektrozařízení v rámci zpětných odběrů byl pouze od společnosti ELEKTROWIN, a.s. a měl rostoucí
tendenci. Jedná se zejména o drobné elektrozařízení.
V roce 2013 se pokračovalo s dodávkami elektrozařízení nebo elektroodpadů i z oblasti mimo systém
zpětného odběru. Jednalo se vesměs o elektrozařízení a elektroodpad pocházející výhradně od zákazníků
společnosti .A.S.A., spol. s.r.o. a společnosti SAKO Brno, a.s. Získávat materiál od podnikatelských subjektů a obcí je stále složitější, protože se více začleňují do kolektivních systémů a ty si materiál rozdělují dle
svého uvážení.
Podobně jako v předchozím roce existuje problém, který provází systém zpětného odběru elektrozařízení,
a to je jejich častá nekompletnost, kdy ze zařízení jsou demontovány komponenty, které je možno relativně
jednoduše zpeněžit na veřejném trhu s druhotnými surovinami. Jelikož kolektivní systémy se brání příjmu
těchto elektrozařízení do systému zpětného odběru, vyvstává nutnost tento elektroodpad odstranit. Tento
problém reálně existuje i v rámci systému sběrných středisek ve městě Brně. Na základě smlouvy uzavřené
mezi Statutárním městem Brnem a společností ASTV, s.r.o. od 01. 02. 2008 je tento elektroodpad dodáván
do provozovny ASTV, s.r.o., kde dochází k jeho demontáži, částečně dle možností k využití a dále odstranění nevyužitelných částí. Využití elektrozařízení z tohoto zdroje je logicky velmi nízké. Podobně to platí
i u elektroodpadu dodávaných společností .A.S.A. ze sběrných středisek nebo z mobilních zařízení.
Celkový návoz použitého elektrozařízení v roce 2013 na provozovnu ASTV, s.r.o. činil 216,33 t.

PROVOZOVÁNÍ SBĚRNÉHO DVORA LÍŠEŇSKÁ
V roce 2013 byl v plném provozním zatížení sběrný dvůr odpadů pro živnostníky, podnikatele a firmy působící na území města Brna a blízkém okolí. Na sběrném dvoře odpadů je možné odevzdat k likvidaci
kromě komunálních odpadů také velkoobjemové odpady (starý nábytek, koberce apod.), druhotné suroviny
(plasty, papír, sklo), nebezpečné odpady (staré léky, zářivky, olejové filtry, sorbenty, ředidla apod.), odpady
ze zeleně, stavební suť, pneumatiky atd. V roce 2013 bylo na středisku přijato 4 638,30 t odpadů kategorie
obyčejných a 30,257 t nebezpečných odpadů. Odpad o celkové hmotnosti 2 558,80 t byl následně převezen do spalovny SAKO Brno, a.s. k termickému využití. Zbývající množství bylo likvidováno na zařízeních
k tomu určených (TAP, skládky, kompostárny atd.).
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Výsledek hospodaření společnosti ASTV, s.r.o. za rok 2013 je ziskový, a to ve výši 219 tis. Kč. Celkové náklady činí 7 886 tis. Kč a celkové výnosy činí 8 105 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti je 2 435 tis. Kč, z toho
základní kapitál 200 tis. Kč.
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