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Návrh postupu realizace investičního projektu

1. Záměr projektu, zájmová oblast

Záměrem projektu je výstavba infrastruktury pro zajištění energetického využívání 100 000 
tun  zbytkových  směsných  komunálních  odpadů,  které  v zájmové  oblasti  projektu  ročně 
vznikají. 

Zájmovou  oblastí  je  Ústecký  kraj  s centrem  v Litvínově,  kde  se  předpokládá  umístnění 
zařízení EVO.

Předložené  informace  nastiňují  možný  průběh  projektu  výstavby  zařízení  na  energetické 
využívání  odpadů  (zařízení  EVO)  na  pozemcích  města  Litvínova.  Projekt  je  realizován 
v důsledku závazků plynoucích  z legislativy Evropské unie a České republiky a odpovídá 
zásadám standardního evropského regionálního systému odpadového hospodářství.

Projekt výstavby zařízení EVO koresponduje s nutným vývojem odpadového hospodářství 
České  republiky  v souvislosti  s jejím  členstvím  v  Evropské  unii.  Charakteristikou  tohoto 
vývoje odpadového hospodářství je kromě jiného snaha o minimalizaci množství odpadu, o co 
největší  míru  materiálového  či  látkového  využívání  odpadů  a  o  náhradu  fosilních  paliv 
energetickým využíváním odpadu.

Projekt  výstavby zařízení  na energetické  využívání  odpadů EVO Litvínov řeší  následující 
obecné zadání:

V zájmu dlouhodobé ochrany životního prostředí energeticky využívat jinak nevyužitelný 
komunální odpad a nahrazovat tak nenahraditelné zdroje energie obnovitelnými zdroji.

Výstavba zařízení EVO je legitimním a společensky prospěšným záměrem, který odpovídá 
etablovanému systému hospodaření a využívání odpadů v Evropské unii a nabízí řešení úlohy 
dané EU směrnicí o skládkování.

2. Východiska

• Odpad,  který zbude po vytřídění  materiálově využitelných složek,  obsahuje významný 
energetický potenciál, který ukládáním odpadu do skládek zůstává nevyužit.

• Evropská  unie  v hierarchii  nakládání  s  odpady  jednoznačně  předřazuje  energetické 
využívání  odpadů  před  skládkování.  Evropská  komise  v aktuálně  projednávané nové 
rámcové směrnici o odpadech navíc navrhuje zařadit energetické využívání odpadů mezi 
recyklační technologie. Tento postoj na svém jednání dne 8.4.2008 potvrdil také výbor pro 
životní prostředí Evropského parlamentu.  Cílem tohoto opatření je dosáhnout maximální 
úspory neobnovitelných zdrojů energie a nahrazovat je obnovitelnými zdroji.

• Energetickým využíváním směsného komunálního odpadu lze dosáhnout ochrany klimatu 
(eliminování  emisí  skleníkových  plynů),  desetinásobného  snížení  objemu  a  až 
desetinásobného  snížení  hmotnosti  odpadu  ukládaného  na  skládku,  mineralizace 
organického uhlíku, imobilizace škodlivin ve zbytkových materiálech, získávání čistých 
kovů – např. zinku úpravou zbytkových materiálů z čištění spalin.

• Energetické využívání odpadů ve spalovnách odpadů je prokazatelně, spolu se zemním 
plynem, nejčistějším zdrojem energie získávané termicko oxidačním procesem.
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• Technologicky a ekologicky na vysoké úrovni postavené zařízení na energetické 

využívání  odpadů   s  návazným  látkovým  využíváním  zbytkových  látek,  se  stává  ve 
vyspělých  zemích  světa  nepostradatelnou  součástí  každého  integrovaného  systému 
využívání odpadů. 

• Česká republika  v energetickém využívání  odpadů významně  zaostává  za  rozvinutými 
evropskými zeměmi, a to jednotlivě i oproti průměru za EU (25).

Graf 2-1: Nakládání s komunálními odpady v evropských zemích v roce 2006 v % z celkové produkce

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EU (2
5 stá

tů)
Belg

ie ČR

Dán
sko

Nem
eck

o

Fran
cie

Luce
mburs

ko

Holan
dsk

o

Rakou
sko

Slov
ens

ko
Fins

ko

Švéds
ko

Velk
á B

ritá
nie

Norsk
o

Švýca
rsk

o

EU (1
5 stá

tů)

Materiálové využití Energetické využití Skládkování

3. Předběžné technické údaje

Výstavba  zařízení  na  energetické  využívání  odpadů  v Litvínově  na  pozemcích  města 
v blízkosti chemických provozů. Napojení zařízení na pozemní komunikace a na energetické 
rozvody je v  dané lokalitě velmi dobré. 

Kapacita:  100 000 t KO/rok
Počet technologických linek: 1 (dostavba dalších dvou linek by měla být  možná)

Emise:  limity EU a ČR budou s rezervou splněny

Energetické využití: kombinovaná výroba el. energie a tepla

Dodávky el energie do sítě: cca 12 000 MWhel /rok

Dodávky tepla do sítě : cca 600 000 GJ/rok

V případě  realizace  projektu  bude  technologický  řetězec  sestaven  výhradně  z  agregátů 
dlouhodobě  osvědčených  v provozu  energetického  využívání  odpadů.  Kvalita  spalin  bude 
s rezervou splňovat  jak požadavky české legislativy  tak  patřičné  směrnice  Evropské unie, 
emise vycházející  ze zařízení  EVO budou podle požadavků předpisů pro ochranu ovzduší 
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kontinuálně  měřeny  a  vyhodnocovány.  Kvalita  odpadních  vod  bude  kontinuálně 
měřena.

4. Odhad nákladů na realizaci projektu, financování investice

Celkové investiční náklady se předpokládají ve výši cca 2,5 mld. Kč, resp.  100 mil. EUR.

Předpoklad  vychází  ze  znalosti  potřeby  finančních  prostředků  v souvislosti  s výstavbou 
podobných zařízení na energetické využívání odpadů v českém hospodářském prostoru a z 
odborného odhadu. Finální náklady na vlastní nákup zařízení budou záviset jak na kvalitě 
podkladů  pro  výběrové  řízení  tak  na  konjunkturální  situaci  v čase  získávání  závazných 
nabídek od potenciálních zhotovitelů či od konsorcií zhotovitelů.

Projekt na výstavbu zařízení na energetické využívání odpadů se řadí mezi projekty technické 
ochrany životního prostředí a v rámci  toho obecně spadá do finanční podpory z veřejných 
zdrojů EU. Česká republika však kuriózně tyto  projekty z podpory vyřadila,  a to nepřímo 
prostřednictvím POH ČR, který obsahuje ustanovení o tom, že nebude podporována výstavba 
spaloven odpadů ze státních prostředků. Tento stav je však dále neudržitelný, protože ČR tak 
nepodporuje žádné výrazněji účinné opatření na snížení množství sládkovaných odpadů a za 
neplnění limitů evropské směrnice o skládkách odpadu jí hrozí sankce. Na tento fakt reagují 
Svaz měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR i jednotlivé kraje a města a ostatní ministerstva 
(MPO)  a  postupně  vyvíjejí  tlak  na  vládu,  resp.  na  MŽP  ve  smyslu  změny  postoje 
k energetickému využívání odpadů a jeho finanční podpoře.

V úvahu tedy přicházejí tyto dva základní modely financování projektu:

• Vlastní zdroje + investiční úvěr

• Vlastní zdroje + nevratná dotace z veřejných zdrojů + investiční úvěr

Dotace z veřejných zdrojů:

Dotace z veřejných zdrojů je přípustná jak na přípravu projektu (EIA, studie proveditelnosti) 
tak  na  jeho  realizaci  (projektová  příprava,  investiční  náklady).  Výše  dotace  se  stanoví 
z tzv. uznatelných nákladů podle pravidel příslušného programu. Rámcově je možno uvažovat 
s výší 40 – 50% u investičních nákladů, u přípravných činností může být i vyšší.

Dotace na investiční náklady u projektů zařízení EVO umožňuje následně realizovat velmi 
přijatelné ceny za odpady pro občany, tj. na úrovni cen za skládkování odpadů v současných 
podmínkách.

Investiční úvěr

Většina velkých bank je dobře připravena na spolufinancování projektů typu EVO, protože se 
jedná  o projekty tzv.  ekonomicky dlouhodobě udržitelné,  generující  stabilní  příjmy,  které 
poskytují  vysokou garanci  splácení  poskytnutých  investičních  úvěrů.  Některé  mezinárodní 
banky (např.  EIB a  EBRD) jsou  pak  přímo  napojeny společnými  projekty na  Evropskou 
komisi a mají dlouhodobé zkušenosti s financování obdobných projektů.

Jedná se tedy o tzv. projekt generující příjmy a náklady projektu jsou hrazeny z výnosů, které 
jsou generovány provozem zařízení EVO. Tzn. že investor z vlastních zdrojů hradí zpravidla 
pouze základní přípravu projektu.
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Ekonomiku a financování projektu bude v 1.kroku principiálně řešit předběžná studie 
proveditelnosti. V další fázi přípravy projektu pak detailně ekonomická studie proveditelnosti, 
která je nezbytným podkladem pro žádost o spolufinancování z cizích zdrojů (dotace, úvěr).

5. Úvodní fáze přípravy

Předběžná studie proveditelnosti  = záměr projektu = základní studie projektu je výchozím 
dokumentem zpracovávaným v  tzv. předprojektové fázi. Definuje obsah projektu, který má 
být realizován a stanovuje rámcové podmínky pro jeho úspěšné provedení.

Jedná se  v podstatě  o  technicko  – ekonomickou  studii  popisující  investiční  záměr,  jejímž 
účelem je  posouzení  realizovatelnosti  projektu  a  zhodnocení  efektivnosti  využití  zdrojů  a 
vložených prostředků. Cílem studie je rovněž identifikovat podklady pro konečné investiční 
rozhodnutí,  tj.  informace  potřebné  k rozhodnutí,  zda  a které  řešení  bude  rozpracováno  do 
dalšího  stupně  přípravy  (EIA,  dokumentace  pro  územní  rozhodnutí,  případně  studie 
proveditelnosti).

Zároveň tato základní studie obsahuje informace,  které slouží jako podklad pro předběžná 
jednání s dalšími partnery projektu (veřejnost, finanční instituce, státní správa, aj.).

Rámcový obsah předběžné studie proveditelnosti:

1. Obsah

2. Úvodní informace

3. Vyhodnocení projektu

4. Popis podstaty projektu, jeho etap

5. Soulad projektu s legislativou a strategickými dokumenty

6. Analýza trhu – disponibilní množství odpadů a odběr energií

7. Management projektu a řízení lidských zdrojů

8. Technické a technologické řízení projektu

9. Vliv projektu na životní prostředí

10. Finanční plán a analýza projektu

11. Hodnocení efektivnosti a udržitelnosti projektu

12. Analýza a řízení rizik – citlivostní analýza

13. Časový harmonogram projektu

14. Závěrečné shrnující hodnocení projektu

Hloubka zpracování  jednotlivých  kapitol  předběžné  studie  proveditelnosti  bude  odpovídat 
bodu na časové ose přípravy projektu, tj. jeho samotnému začátku, kdy neproběhly jakékoliv 
projekční  práce  a  průzkumy  nebo  konkrétní  jednání  s případnými  partnery  projektu. 
Předběžná studie proveditelnosti je podkladem pro rozhodnutí o další přípravě projektu.
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6. Běžná rizika projektu

Rizika projektu jsou konkrétní hrozby, které mohou ohrozit jeho úspěšnost. Většinou platí, 
čím více kvalitních informací o projektu, tím méně nejistoty v rozhodování a tím méně rizik. 
V průběhu realizace projektu mohou vznikat nová rizika.
Tabulka 1: Rizika projektu EVO Litvínov

Popis rizika Hodnocení Opatření

Odpor MŽP a ekologických 
organizací proti spalovnám 
odpadů.

Vysoké, avšak krátkodobé a 
časově omezené. Cílem 
aktivistů je zabránit výstavbě 
nových spaloven – v době 
provozu je toto riziko 
zanedbatelné. 

Kvalitní dokumentace 
přípravy projektu, pozitivní 
publicita projektu.

Neplnění harmonogramu 
projektu.

Vysoké. Je aktuální zejména 
u projektů veřejnoprávních 
investorů (každé dva roky 
volby, obměna zástupců a 
názorů na realizaci projektu).

V maximální možné míře 
oddělit bezprostřední řízení 
projektu od přímé 
vazby na 
zastupitelstva (rady) 
měst, tj. ustanovit 
pevnou řídící strukturu 
projektu – viz poznámku 
níže. 

Vysoká finanční náročnost 
projektu. 

Pojem je relativní. Týká se 
výstavby investice, nikoliv 
samotného provozu zařízení. 
V dlouhodobém horizontu 
hodnocení se celková 
výhodnost realizace projektu 
„dnes“ zvyšuje.

Připojit se k iniciativě SMO 
na podporu financování 
spaloven z OP ŽP. Využívat 
jiné dotace (na přípravu). 
„Řídit náklady“ vhodnými 
postupy při realizaci 
projektu.

Technické riziko U ověřených technologií 
EVO jsou technická rizika 
nízká až zanedbatelná, tzv. 
inovativní technologie 
vykazují významná 
provozně-technická rizika.

Pro realizaci zvolit provozně 
ověřenou technologii a 
zajistit kvalitu realizace 
projektu a dodávek.

Poznámka:

Doporučená základní řídící struktura projektu (projektový tým):

• projektový manažer (ředitel projektu) - odpovídá za dosažení cílů projektu,

• koordinátor projektu - odpovídá za faktickou realizaci projektu,
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• technická asistence - odborně způsobilá osoba odpovídá za technickou stránku 

realizace projektu.

7. Činnosti

Městský  úřad  Litvínov  řídí  a  koordinuje  přípravné  činnosti  do  doby  vzniku  subjektu 
investora.

1. Ustanovení projektového týmu

2. Předběžná studie proveditelnosti (Základní studie)

3. Investiční rozhodnutí

4. Vznik subjektu investora (akciová společnost)

5. Zajištění financování přípravy realizace investičního projektu

6. Proces EIA

7. Studie  proveditelnosti  jako podklad pro financování,  smlouvy o smlouvách budoucích 
(odpady, energie)

8. Dokumentace pro územní rozhodnutí

9. Územní rozhodnutí

10. Výběrové řízení na zhotovitele

11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s vybraným zhotovitelem

12. Dokumentace pro stavební povolení, IPPC

13. Stavební povolení

14. Zajištění financování realizace projektu

15. Uzavření Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem

16. Prováděcí projekt, výstavba zařízení

17. Zkušební provoz

18. Kolaudace

19. Monitoring projektu
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8. Odhad času potřebného na realizaci projektu

Zařízení na  energetické  využívání  odpadů  EVO  Litvínov  může  být  uvedeno  do  provozu 
v předpokládaném  termínu  nejdříve  koncem  roku  2014. Níže  uvedený  aproximativní 
harmonogram v sobě nezahrnuje časové rezervy.

Aproximativní harmonogram přípravy a realizace projektu :

2008
Předběžná studie proveditelnosti (Základní studie) viz. odstavec Úvodní 
fáze přípravy

2009-2010

EIA, IPPC, příprava pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Organizační a finanční zajištění projektu (management projektu a vznik 
subjektu investora, ekonomická studie proveditelnosti jako podklad pro 
financování,  výběrové  řízení  na  zhotovitele  zařízení,  smlouvy  o 
smlouvách budoucích, zajištění financování).

2011-2013 Prováděcí projekt, výstavba zařízení.

2014 Uvedení zařízení do provozu.

2015 Zkušební provoz zařízení dle stavebního zákona.

2016 Kolaudace zařízení.

V Litvínově dne, 15.12.2008

za Město Litvínov

Grundová Lada Stehlík Pavel
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