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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
SAKO Brno, a.s.

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

Sídlo: do 07. 07. 2014 Jedovnická 2, PSČ 628 00 Brno
 od 07. 07. 2014 Jedovnická 4247/2, Židenice, PSČ 628 00 Brno

Právní forma: akciová společnost

Akcionář: statutární město Brno 100 %

Internet: www.sako.cz

Datum vzniku: 01. 07. 1994

Identifikační číslo: 60713470

DIČ: CZ60713470

Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně

Číslo vložky u RS: oddíl B, vložka č. 1371

 DCEŘINÁ SPOLEČNOST 
ASTV, s.r.o.  51 % SAKO Brno, a.s.
 49 % A.S.A. International Environmental Services GmbH
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SCHÉMA SPOLEČNOSTI 
SAKO Brno, a.s. 

 SCHÉMA SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s. 

 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SAKO Brno, a.s. 
• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

•  silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – nákladní provozovaná vozidly 
nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 
zvířat nebo věcí 

• výroba tepelné energie

• výroba elektřiny 

• rozvod tepelné energie

Valná hromada společnosti

Představenstvo společnosti Dozorčí rada

Ředitel společnosti

Divize 1 správa Divize 2 svoz Divize 3 spalovna
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SLOŽENÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ  
SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s.

 SLOŽENÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ  
 SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s. 

 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI 
Předseda představenstva Jiří Novotný  den zániku funkce a členství 01. 12. 2014 
 Ing. Jana Drápalová  den vzniku funkce 15. 12. 2014 
  den vzniku členství 02. 12. 2014

1. místopředseda představenstva Ludvík Kadlec  den zániku funkce a členství 01. 12. 2014

2. místopředsedkyně představenstva Ing. Jana Drápalová den zániku funkce a členství 01. 12. 2014

Místopředseda představenstva Mgr. Martin Fadrný  den vzniku funkce 15. 12. 2014 
  den vzniku členství 02. 12. 2014

Členové představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Dufek den zániku členství 31. 03. 2014 
 Ing. Karel Doležal  den zániku členství 01. 12. 2014
 Dušan Pazdírek  den vzniku členství 05. 06. 2014 
  den zániku členství 01. 12. 2014
 Bc. Marie Paděrová den vzniku členství 05. 06. 2014 
  den zániku členství 01. 12. 2014 
 Jiří Zorník den zániku členství 01. 12. 2014
 Mgr. Marek Šlapal den vzniku členství 05. 06. 2014 
 Mgr. Jiří Mihola den vzniku členství 02. 12. 2014
 Ing. Martin Schwab  den vzniku členství 02. 12. 2014

 DOZORČÍ RADA 
Předseda dozorčí rady Ing. Stanislav Michalík den zániku funkce a členství 01. 12. 2014 
 Václav Vincenc  den vzniku funkce 15. 12. 2014
  den vzniku členství 02. 12. 2014 
Místopředseda dozorčí rady MUDr. Josef Drbal  den zániku funkce a členství 01. 12. 2014 
 Ing. Stanislav Juránek  den vzniku funkce 15. 12. 2014
   den vzniku členství 02. 12. 2014
Členové dozorčí rady Bc. Marie Paděrová  den zániku členství 04. 06. 2014
 Mgr. Marián Hnát den zániku členství 01. 12. 2014
 Jiří Sedláček  den zániku členství 01. 12. 2014
 Naděžda Boháčová den zániku členství 01. 12. 2014
 Ludmila Kovaříková den zániku členství 01. 12. 2014
 Jaroslav Opluštil  den zániku členství 01. 12. 2014
 Bc. Vladan Krásný den vzniku členství 05. 06. 2014
  den zániku členství 01. 12. 2014
 RNDr. Daniel Borecký, CSc. den zániku členství 01. 12. 2014
  den vzniku členství 02. 12. 2014 
 Jaroslav Škarda den vzniku členství 02. 12. 2014
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SLOŽENÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ  
SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s.

 MANAGEMENT SPOLEČNOSTI 
Ředitel akciové společnosti Ing. Jiří Kratochvil 
Ředitel divize 02 – svoz odpadu Ing. Karel Peroutka 
Ředitel divize 03 – spalovna Ing. Tomáš Weigner 
Ekonomický náměstek Ing. Jiří Šanda
Obchodní náměstkyně Ing. Iveta Jurenová 
Náměstek pro jakost, informatiku technický rozvoj Ing. Václav Hnaníček zánik funkce 30. 06. 2014
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
O DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI ASTV, s.r.o.

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DCEŘINÉ  
 SPOLEČNOSTI ASTV, s.r.o. 
Název: ASTV, s.r.o.

Sídlo: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno, Česká republika 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

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

Internet: www.astv.cz

Datum vzniku: 26. 01. 2006

Identifikační číslo: 27674622

DIČ: CZ27674622

Rejstříkový soud: Krajský soud v Brně

Číslo vložky u RS: oddíl C, vložka č. 50990

 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 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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SLOŽENÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ  
 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 
Předseda dozorčí rady Ludvík Kadlec den vzniku funkce 30. 04. 2014
  den vzniku členství 25. 03. 2014

Členové dozorčí rady Ing. Tomáš Fajkus 
 MVDr. Vlastimil Žďárský den zániku členství 25. 03. 2014
 Mgr. Libor Šťástka  den zániku členství 25. 03. 2014
 Ing. Jana Drápalová  den vzniku členství 25. 03. 2014
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 ZPRÁVA O VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM  
POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s.

 ZPRÁVA O VÝKONNOSTI, ČINNOSTI  
 A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM  
POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s. 

 O SPOLEČNOSTI 
Společnost SAKO Brno, a.s., je stabilní městská firma, jejíž podnikání je úzce spjato s historií, životem 
a rozvojem celého brněnského regionu. Hlavním posláním společnosti byla vždy kvalitní služba svozu od-
padu ve městě Brně a s tím související další činnosti v odpadovém hospodářství. Jako brněnský patriot, 
který je nedílnou součástí života města, cítí spoluzodpovědnost za kvalitu životního prostředí a čistotu měs-
ta. Společnost SAKO provozuje jedno ze tří zařízení na energetické využívání odpadů v České republice 
vybavené moderní technologií, která spalováním  komunálního odpadu vyrábí teplo a elektrickou energii. 
SAKO je významným stabilním zaměstnavatelem, který svým pracovníkům nabízí bezpečné a kvalitní pra-
covní prostředí, řadu jistot a zaměstnaneckých výhod a podporuje u svých zaměstnanců profesní rozvoj 
a vzdělávání. Společnost otevřeně komunikuje s partnery a veřejností a prostřednictvím vzdělávacího stře-
diska ENVIcentrum výrazně přispívá k osvětě a výchově v oblasti ekologického a ekonomického nakládání 
s odpady. SAKO podporuje projekty, které mají za cíl zlepšení kvality života ve městě Brně.

 DIVIZE SVOZ 
Divize svoz zabezpečuje sběr, svoz a využití nebo likvidaci odpadů ve městě Brně. Prioritou pracovníků 
divize svoz je zajistit kvalitní a spolehlivou službu svozu komunálního odpadu od občanů, podnikate-
lů a firem. Divize svoz rozšiřuje nabídku komplexních služeb v odpadovém hospodářství o nakládání 
s průmyslovými a ostatními druhy odpadů. V roce 2014 proběhla optimalizace svozových tras ve městě, 
svozová vozidla byla osazena sledovacími a vyhodnocovacími jednotkami GPS, které monitorují výsyp 
více než 58 tisíc odpadových nádob ve městě Brně. Svozová technika je průběžně obnovována a moder-
nizována, což vede k úsporám provozních nákladů, nákladů na opravy, náhradních dílů, spotřeby provoz-
ních kapalin a další. Moderní svozová vozidla jsou šetrná k životnímu prostředí a umožňují bezpečnější 
provoz ve městě. Divize svoz provozuje 27 vozidel na svoz směsného komunálního odpadu, 6 vozidel na 
svoz separovaného odpadu (papír, plasty), 2 vozidla na svoz skla, 9 kontejnerových nakladačů, 2 valní-
ky a mobilní myčku odpadových nádob. V roce 2014 byl na území města Brna rozšířen svoz PET lahví 
ze žlutých kontejnerů na separovaný odpad o směsné plasty. Tuto změnu systému separace odpadů 
provázela široká propagačně vzdělávací kampaň za spolupráce statutárního města Brna a společnosti 
EKO-KOM. 

Tabulka: Celkové množství odpadu v tunách svezeného od občanů města Brna
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Směsný komunální odpad 69 959 72 219 71 530 70 303 68 582 67 522 66 866
Papír 7 361 5 966 6 674 7 087 9 848 9 766 9 801
Sklo 3 089 3 189 3 300 3 316 3 179 3 161 3 123
Plasty 749 836 994 1 144 1 279 1 345 1 625
Nápojový karton 17 40 44 64
Celkem 81 158 82 210 82 498 81 867 82 928 81 838 81 479
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 ZPRÁVA O VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM  
POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s.

Tabulka: Počet nádob na směsný komunální a tříděný odpad ve městě Brně
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Směsný komunální odpad 52 850 53 190 53 288 53 759 54 147 54 684 54 965
Papír 616 695 959 1 039 1 088 1 142 1 196
Plasty 522 623 909 971 1 020 1 083 1 153
Sklo (počet dvojic kontejnerů) 891 888 890 890 930 1 009 1 003
Textil 77 77 99 99 99 99 97

V roce 2014 byl rozšířen počet stanovišť podzemních kontejnerů na separovaný odpad ve městě Brně na 
celkových 11. 

Další činností, které SAKO Brno, a.s., zajišťuje pro statutární město Brno, je likvidace nelegálních, tzv. 
černých skládek. V roce 2014 bylo odstraněno celkem 26 nelegálních skládek, ze kterých bylo odvezeno 
277 tun odpadu.

 SBĚRNÁ STŘEDISKA ODPADŮ 
Město Brno disponuje unikátně hustou sítí 37 sběrných středisek odpadů, které provozuje statutární město 
Brno. Správu a obsluhu 35 středisek zajišťuje společnost SAKO.

Výhody spojené se zřízením sběrných středisek jsou patrné v celém systému nakládání s komunálním 
odpadem v Brně. Střediska jsou zařízení, která doplňují nádobový svoz nebo donáškový systém sběru ko-
munálního odpadu. Zároveň napomáhají třídění a poté i samotnému zpracování a zhodnocování odpadů. 
Výrazně snižují riziko vzniku černých skládek. Krátká docházková vzdálenost do sběrných středisek umož-
ňuje občanům města pohodlnou donášku vytříděných odpadů.

Ve sběrných střediscích jsou sbírány a tříděny tyto druhy odpadu: objemný odpad, bioodpad, papír, plasty, 
sklo, hliníkové obaly, kovy, textil, oleje, polystyren, nebezpečné odpady, pneumatiky a stavební suť.

Tabulka: Celkové množství odpadu vytříděného ve sběrných střediscích odpadů v tunách
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Objemný odpad 16 132 16 122 10 228 5 442 6 961 9 470 8 998
Bioodpad 1 173 1 432 1 704 1 980 2 148 2 530 2 451
Nebezpečný odpad 419 503 566 276 122 112 128
Papír 1 048 985 868 808 734 632 577
Plasty 53 55 47 42 37 32 42
Sklo 323 292 335 324 305 250 289
Stavební suť 5 817 4 458 2 019 1 320 771 766 565
Pneumatiky 50 51 73 97 71 64 75
Polystyren 54 52 45 45 37 21 21
Kovy 722 1 022 487 335 169 206 280
Celkem 25 791 24 972 16 372 10 669 11 355 14 083 13 426

Sběrná střediska slouží jako veřejná místa zpětného odběru vyřazených elektrospotřebičů, a to jak pro 
občany, tak pro všechny ostatní subjekty (podnikatele, firmy). Ve střediscích může každý zdarma odevzdat 
veškeré vyřazené spotřebiče, které jsou po naplnění sběrných nádob odváženy k dalšímu zpracování a re-
cyklaci hodnotných materiálů.
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 ZPRÁVA O VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM  
POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s.

Tabulka: Množství spotřebičů v kusech odevzdaných do sběrných středisek
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Televizory a PC monitory 13 566 21 710 22 073 21 067 17 463 16 211 18 430
Spotřební elektronika 21 870 20 625 70 280 88 331 74 193 74 299 101 469
Ledničky a mrazicí boxy 233 660 289 460 267 040 265 334 256 900 206 065 198 080
Velké kuchyňské spotřebiče 6 020 46 940 42 480 48 759 39 210 66 660 80 080
Malé kuchyňské spotřebiče 2 920 18 680 27 290 45 710 36 930 45 350 92 431
Zářivky a úsporky 3 829 4 447 3 736 5 129 3 904 4 993 5 319
Baterie 2 945

Sběrná střediska zaměstnávají 53 pracovníků, u kterých je kladen důraz na jejich vzdělávání a rozvoj v ob-
lasti přístupu a komunikace s návštěvníky středisek, kteří přivážejí odpad. Sběrná střediska jsou průběžně 
vybavována kvalitním sociálním a hygienickým zázemím a zabezpečením proti vandalismu a krádežím. 
Sledován je úklid a vzhled prostor.

 DOTŘIĎOVACÍ LINKA 
Dotřiďovací linka na tříděný odpad, jejíž vybudování bylo součástí projektu „Odpadové hospodářství Brno“, 
slouží k dotřiďování papíru a směsných plastů svážených z kontejnerů na separovaný odpad ve městě 
Brně. V roce 2014 bylo dotřiďování směsných plastů rozšířeno v závislosti na poptávce trhu s druhotnými 
surovinami o směs barevných PET lahví a LDPE strečové fólie. Intenzivně jsou dotřiďovány i HDPE plasty. 
Linka získala v roce 2014 akreditaci úpravců od společnosti EKO-KOM, což znamená zvýšení finančních 
příspěvků na vytříděné komodity.

Tabulka: Množství navezených a dotříděných komodit na dotřiďovací lince (v tunách)
2011 2012 2013 2014

Papír 3 569 4 179 3 970 4 033
Plasty 1 124 1 223 1 465 1 561

Vytříděno a prodáno na dotřiďovací lince bylo 3 463 tun papíru, 501 tun PET lahví, 68 tun HDPE plastů, 
64 tun nápojových kartonů a 5,5 tuny hliníkových plechovek. 

 DIVIZE SPALOVNA 
Společnost SAKO Brno, a.s., provozuje zařízení na energetické využívání odpadu, které energii uvolněnou 
ze spalování odpadu využívá k výrobě tepelné a elektrické energie. Ve spalovně se jako palivo použí-
vá směsný komunální odpad a některé vybrané odpady komunální a průmyslové. Brněnské zařízení na 
energetické využívání odpadu v roce 2014 převzalo 235 802 tun odpadu. Maximální kapacita zařízení je 
248 000 tun. Zařízení nabízí možnost energeticky využít své odpady městům, obcím a firmám především 
v Jihomoravském kraji. Volná kapacita je doplněna i odpadem z krajů okolních. 

Produktem po spalování je 59 144 tun škváry, ze které bylo vyseparováno 3 784 tun železa a 243 tun ne-
železných kovů. 

Optimalizací provozu kotlů a dodávek tepla vůči elektrické energii bylo dosaženo vyšší účinnosti výroby 
energií.
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 ZPRÁVA O VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM  
POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s.

Návoz odpadu Dodávka tepla Dodávka elektřiny
v tunách v GJ v MWh

235 802
Celkem Teplárny Zetor

46 204
1 040 072 937 971 101 787

Tak jako v předcházejících letech byla spalovna rozhodujícím dodavatelem tepla do sítě centrálního záso-
bování teplem v Brně především v letních měsících, kdy je zároveň nižší požadavek na dodávky tepla pro 
areál Zetoru.

Graf: Dodávka tepla do centrální sítě zásobování teplem v roce 2014

Brno – 74 100 tun
Jihomoravský kraj – 124 100 tun
Moravskoslezský kraj – 7 400 tun
Olomoucký kraj – 21 500 tun
Zlínský kraj – 2 200 tun
Vysočina – 6 500 tun

Dodávka tepla ze SAKO Brno, a.s.
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 ZPRÁVA O VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM  
POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s.

Provoz spalovny v roce 2014 probíhal dle plánu, bez mimořádných odstávek a poruch na zařízení. Důraz byl 
kladen na včasné opravy a údržbu, které jsou důležité pro bezporuchový chod celého zařízení. V průběhu roku 
nebyly ani v jednom případě překročeny emisní limity vyčištěných spalin. Emisní limity jsou sledovány prů-
běžně a vyhodnocovány v minutových a půlhodinových intervalech ve velíně spalovny, případné mimořádné 
stavy jsou okamžitě řešeny. Pětistupňová technologie čištění spalin, kde postupně dochází ke snižování ob-
sahu oxidů dusíku, k adsorpci těžkých kovů a perzistentních organických polutantů na povrchu aktivního uhlí, 
k neutralizaci a oddělování pevných částic spalin, je ovládána automatickým řídicím systémem, který nezazna-
menal  žádný mimořádný stav. Investice do zařízení byly zaměřeny na zvýšení spolehlivosti zařízení, zajištění 
bezpečnosti, environmentální aspekty, zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a zvýšení efektivity proce-
sů. Došlo k posunu v soběstačnosti dovozu odpadů a odvozu škváry nákupem nových transportních vozidel.

 TECHNICKÝ A STRATEGICKÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI 
V průběhu roku 2014 společnost provedla v divizi spalovna řadu opatření zvyšujících technickou úroveň 
výrobních zařízení:

•  provozní opatření – úpravy řídicího systému spalovny, instalace dalších kondenzátních čerpadel, nová 
vzduchotechnika v dílně údržby, 

• environmentální opatření – doplnění zařízení pro míchání močoviny dodané v pevném skupenství,
• bezpečnostní opatření – instalace požárního zabezpečení haly zásobníku odpadu. 

V rámci divize svoz společnost pokračovala v nezbytné obnově svozových vozidel, podařilo se zrekonstruo-
vat objekt vrátnice a zahájit první etapu modernizace objektu dílen.

Z hlediska strategického rozvoje společnosti pokračovaly práce spojené s přípravou budoucích rozvojových 
aktivit. Byla zpracována výchozí finanční analýza druhé etapy projektu „Odpadové hospodářství Brno“, 
spočívající zejména v instalaci třetího spalovenského kotle, jež umožní jednak navýšení kapacity zařízení 
pro energetické využívání odpadu, ale také zvýší provozní spolehlivost v dodávkách tepelné a elektrické 
energie. Analýza zhodnotila dopady tohoto investičního záměru na samotnou společnost a vyhodnotila jed-
notlivé varianty řešení. Dále byla na konci roku 2014 zahájena jednání ve věci nabytí další části železniční 
vlečky, z důvodu zajištění budoucích zvýšených dodávek odpadu, a souvisejících pozemků pro alternativní 
položení potrubí vyvedení tepelného výkonu do horkovodu Líšeň. 

Z pohledu úprav stávající technologické infrastruktury pokračovaly přípravné práce týkající se výstavby 
horkovodní výměníkové stanice s tím, že společnost je připravena realizovat tuto investici, dle požadavku 
partnerské společnosti Teplárny Brno, a.s., v roce 2015. Výstavba musí navazovat na přestavbu sítě cent-
rálního zásobování teplem ve městě Brně. 

Vedle prováděných technických změn či plánovaných záměrů zlepšuje společnost i aplikovaný systém říze-
ní. Naše společnost má dlouhodobě zaveden systém řízení kvality dle ISO 9001, který udržuje a neustále 
se jej snaží zlepšovat s tím, že v roce 2014 úspěšně proběhl dozorový audit ze strany certifikačního orgánu 
TÜV SÜD Czech. V polovině roku 2014 byla do stávajícího systému řízení kvality zahájena implementace 
systému řízení v oblasti životního prostředí dle ISO 14001 a v oblasti bezpečnosti práce dle OHSAS 18001. 
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 VZDĚLÁVÁNÍ, PROPAGACE, KOMUNIKACE, VZTAHY 
Společnost SAKO Brno věnuje značné úsilí vzdělávání, výchově a osvětě v oblasti nakládání s odpady 
a životního prostředí. Práce s dětmi, studenty a odbornou i laickou veřejností je rozsáhlá a intenzivní. Ve 
výchovně-vzdělávacím environmentálním pracovišti ENVIcentrum probíhají výukové programy, workshopy 
a přednášky. Cílem je nenásilnou a zábavnou formou postavenou na osobním prožitku představit vše pod-
statné, co souvisí s odpadovým hospodářstvím, představit odpad jako důležitou druhotnou surovinu, která 
výrazně přispívá k úspoře neobnovitelných zdrojů, a současně odbourávat zažité předsudky, které souvi-
sí s jeho energetickým zpracováním. Od roku 2012 přivítalo ENVIcentrum více než 10 000 návštěvníků. 
O služby ENVIcentra je velký zájem především mezi školami, a to od základních až po vysoké. V roce 2014 
byl vytvořen výukový film pro studenty druhého stupně základních škol a středních škol. 

Akciová společnost SAKO oslavila 20. výročí svého založení dnem otevřených dveří, který nabízel veřej-
nosti možnost nahlédnout do zákulisí provozu spalovny, a řadu zábavně-vzdělávacích programů pro děti 
i dospělé. K tomuto výročí vznikla unikátní historická publikace „Brněnské odpadky v čase“, s úžasnými 
historickými fotografiemi a daty.

V průběhu roku se ENVIcentrum podílelo na akcích zaměřených na ekologickou výchovu v rámci Brněn-
ských dnů pro Zemi a dále na Dětském dnu v Líšni, Dnu v ZOO a Dětském dnu na Kraví Hoře. Propagace 
třídění a energetického využívání odpadů probíhala na několika úrovních. Ve spolupráci s městem Brnem 
a společností EKO-KOM byla realizována kampaň na třídění plastů a obecně odpadů. Dále byl využit pro-
stor v brněnském a moravském tisku, regionálních rádiích a brněnské MHD.

Velká pozornost byla věnována interní komunikaci a informovanosti mezi divizemi a zaměstnanci. Na pod-
poru vnitřní komunikace byl realizován projekt intranetu, se kterým je aktivně pracováno a který je důležitým 
komunikačním nástrojem.

Vzdělávání a rozvoj pracovníků společnosti byl podpořen možností účastnit se řady školení a kurzů.
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 ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ  
 SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s. 
Společnost SAKO Brno, a.s., vykazuje za rok 2014 zisk ve výši 124 440 tis. Kč.

Celková výše zisku v loňském roce byla ovlivněna proúčtováním účetních operací souvisejících s dohodou 
o narovnání uzavřenou s konsorciem CNIM-SIEMENS, a to částkou 74 760 tis. Kč. Dle této dohody poskyt-
ne konsorcium CNIM-SIEMENS společnosti SAKO Brno, a.s., plnění ve výši 3,5 mil. eur, a to 1,5 mil. eur 
převodem na bankovní účet a 2 mil. eur formou dodávek a služeb. Platba 1,5 mil. eur byla na účet společ-
nosti SAKO Brno, a.s., převedena v květnu  2014, realizace dodávek a služeb 2 mil. eur je naplánovaná 
na období 2014 a 2015 (z toho v roce 2014 již bylo realizováno 1 226 473 eur, tj. 33 630 tis. Kč). Po přijetí 
platby 1,5 mil. eur byly rozpuštěny opravné položky ve výši 31 465 tis. Kč, které byly na pohledávky za 
konsorciem CNIM-SIEMENS vytvořeny v předcházejícím období, zbývající část z platby 1,5 mil. eur, tj. 
9 665 tis. Kč, byla proúčtována do výnosů jako smluvní pokuta. Plnění ve výši 2 mil. eur, tj. 54 840 tis. Kč, 
bylo proúčtováno jako pohledávka za konsorciem CNIM-SIEMENS a do ostatních provozních výnosů. Na 
pohledávku byla vytvořena opravná položka, která je postupně po poskytnutí dodávek a služeb a provedení 
zápočtu snižována. 

Výsledek hospodaření dále ovlivnilo nižší čerpání materiálu (zejména náhradních dílů), oprav a ostatních 
služeb, vyšší dodávky tepla a elektrické energie a zvýšený návoz odpadu do spalovny.

Celkové výnosy společnosti jsou 773 915 tis. Kč a jsou tvořeny zejména tržbami za odstranění spalitelného 
odpadu – 200 650 tis. Kč, tržbami za přepravu komunálního odpadu a sběr nádob – 176 482 tis. Kč, tržbami 
za prodej tepla – 180 967 tis. Kč a tržbami za prodej elektrické energie – 46 011 tis. Kč.

Náklady společnosti, které jsou ve výši 649 475 tis. Kč, jsou nejvíce ovlivněny odpisy dlouhodobého hmot-
ného a nehmotného majetku – 154 977 tis. Kč, ostatními službami – 120 179 tis. Kč, spotřebou mate-
riálu – 62 552 tis. Kč, náklady na opravy – 54 039 tis. Kč a osobními náklady -  195 333 tis. Kč.

Od roku 2013 tvoří společnost rezervy na opravy závěsných trubek přehříváků a trubkové celky v kotlích, 
tj. trubky přehříváků páry a trubky ohříváků vody EK0 2. V roce 2014 byly vytvořeny rezervy na opravy ve 
výši 22 920  tis. Kč.

Vzhledem ke kladnému výsledku hospodaření došlo k navýšení hodnoty vlastního kapitálu, a to na 
1 684 525 tis. Kč. Základní kapitál společnosti se v průběhu roku neměnil a činí 1 505 187 tis. Kč.

V souladu se zákonem o obchodních korporacích došlo v průběhu roku ke zrušení zákonného rezervního 
fondu a zůstatek tohoto fondu – 12 975 tis. Kč byl převeden na nově zřízený statutární rezervní fond.
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, ke konci roku 2014 
byl nesplacený zůstatek u tohoto úvěru 263 207 tis. Kč.

V roce 2013 byl zahájen projekt „Rozšíření a zkvalitnění systému separace na území města Brna“, na nějž 
bylo rozhodnutím SFŽP přislíbeno spolufinancování ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 
Do konce roku 2013 společnost zafinancovala doplnění kontejnerů a svozových vozidel na svoz separo-
vaného odpadu, to vše za účelem dalšího zvýšení podílu separovaných složek z komunálního odpadu, ve 
smyslu cílů projektu. Celkové skutečně vynaložené výdaje byly 12 698 956 Kč (bez DPH). Z této částky 
byla v prosinci roku 2014 na základě závěrečného vyúčtování projektu převedena dotace 4 808 182,40 Kč.
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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 statu-
tárního města Brna. V souladu s touto smlouvou byly v roce 2014 vyfakturovány služby v celkovém objemu 
330 853 tis. Kč (vč. DPH). Jednalo se zejména o tržby za přepravu komunálního odpadu a sběr nádob – 
185 697 tis. Kč (vč. DPH), tržby za odstranění odpadu spalováním – 72 437 tis. Kč (vč. DPH), tržby za pro-
nájem, odvoz a uložení odpadu velkoobjemovými kontejnery – 22 788 tis. Kč (vč. DPH), tržby za separaci 
odpadu (svoz skla, papíru, směsného plastu, nápojových kartonů a hliníkových obalů) – 27 772 tis. Kč (vč. 
DPH) a tržby za provozování sběrných středisek odpadů – 18 000 tis. Kč (vč. DPH).

Pro zlepšení podmínek na sběrných střediscích odpadů a na realizaci projektu „Zajištění základních hygi-
enických podmínek vybraných sběrných středisek odpadů“ převedlo statutární město Brno koncem roku 
2012 investiční dotaci ve výši 14 000 tis. Kč. Vlastní realizace projektu probíhá v letech 2013–2015. V roce 
2014 byla profinancována částka 4 386 tis. Kč, za období 2013 a 2014 celkem 4 969 tis. Kč.

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců v roce 2014 byl 383, z toho technicko-hospodářských 
pracovníků 81 a pracovníků dělnických profesí 302.
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 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY  
 AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI VE  
 SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s. 
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a.s., o snížení počtu členů orgánů spo-
lečnosti a s tím související úpravě článků stanov společnosti týkajících se představenstva a dozorčí rady, 
v návaznosti na zákonem danou možnost zmocnění člena orgánu k hlasování při neúčasti jiného člena, byl 
v březnu 2015 na jednání Rady města Brna v působnosti valné hromady obchodní společnosti SAKO Brno, 
a.s., předložen návrh na změnu stanov společnosti, změna stanov byla schválena.
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 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI  
 SPOLEČNOSTI SAKO Brno, a.s. 
V souvislosti s uvažovaným přechodem dodávek tepla v síti centrálního zásobování teplem v městě Brně 
z páry na horkou vodu probíhají jednání mezi zástupci společností Teplárny Brno, a.s., a SAKO Brno, a.s., 
o vyvedení dodávek tepla v horké vodě ze SAKO Brno, a.s., do této sítě. Pro zajištění dodávek v horké 
vodě je nutné, aby společnost SAKO Brno, a.s., vybudovala horkovodní výměníkovou stanici a propojení 
na síť centrálního zásobování teplem. Pokud by nedošlo k realizaci horkovodní výměníkové stanice, nebylo 
by možné dodávat teplo a společnost SAKO Brno, a.s., by musela produkovanou páru využívat pouze pro 
výrobu elektrické energie, což by následně vedlo ke ztrátovému provozu zařízení spalovny.

Současně s přípravou projektu vyvedení výkonu v horké vodě probíhají jednání se zástupci společnosti 
ZETOR, a.s., ohledně odkupu pozemků pro realizaci připojení do sítě centrálního zásobování teplem, části 
železniční vlečky vč. pozemků a dalších souvisejících pozemků pro další rozvojové aktivity společnosti 
SAKO Brno, a.s.
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