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V souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Vám 
poskytujeme následují informace: 
 
STANOVISKO K  NÁMITKÁM proti rozhodnutí zadavatele – Města Šluknov o výběru 
nejvhodnější nabídky, ze strany stěžovatele f. EKO servis Varnsdorf a.s. zn. 03/41 z 12.7.2013, 
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ÚVOD 

 
   Město Šluknov vypsalo 3.5.2013 prostřednictvím f. E. TENDERS Veřejnou soutěž za 
účelem řešení odpadového hospodářství města v oblasti sběru a svozu komunálních odpadů 
(dále jen KO). 

  V zadávací dokumentaci byl specifikován předmět zakázky následovně: 
 

 
  
     Na základě přijatých nabídek rozhodlo Město Šluknov 28.6.2013 o vítězi soutěže, kterým 
se na základě cenově nejnižší nabídky stala společnost Technické služby Šluknov s.r.o. (dále 
jen TS Šluknov).  



Podklady pro zajištění komplexních služeb nakládání s komunálními odpady města Šluknov – stanovisko k námitkám 

stěžovatele EKO servis Varnsdorf                                                                                                                    Zpráva č.4 

Jiří Vykuka IČ 62213857 – poradenská činnost v oblasti vodního hospodářství a ekologie      3 

   Město Šluknov obdrželo následně v řádné odvolací lhůtě „Námitky proti rozhodnutí 
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky“  od jednoho ze tří soutěžitelů (f. EKO servis 
Varnsdorf a.s.), který ve svém odvolání napadl procesní postup zadavetele, zejména 
z hlediska vad v posouzení kvalifikačních předpokladů vítěze soutěže (TS Šluknov) a pro 
podjatost jednoho z členů hodnotící komise.  

Tato zpráva se zabývá výhradně technicko legislativními aspekty námitek stěžovatele 
v oblasti nakládání s odpady (obaly).  

Předně je nezbytné se vypořádat s následujícími stěžejními otázkami (viz přehled níže), které 
jednak vyplývají z námitek stěžovatele, ale současně mohou být důvodem pro udělení  
pokuty  ze strany příslušného správního orgánu (ČIŽP, KÚ). V úvahu přichází jednak 
nepovolené nakládání s odpady a to nejen svozové firmě TS Šluknov dle § 18 odst. 1 písm. 
e) zákona o odpadech  ale i předávajícímu subjektu – Městu Šluknov - § 16 odst. 1 písm. c)  
za porušení ustanovení zákona o odpadech. 

Otázka č.1 - Zakládá provoz sběrného dvora splnění technických kvalifikačních předpokladů 
pro plnění předmětu zakázky ?       
 
Otázka č.2 - Odpovídá oprávnění TS Šluknov zadávacím podmínkám veřejné soutěže  
z hlediska povolených kódů odpadů ?  
 
Otázka č.3 - Jak se vypořádat se zdvojeným zařazováním složek odděleného sběru – podle 
zákona o odpadech nebo obalech - použít skupinu 15 01 .. nebo 20 01 .. katalogu odpadů 
 
Otázka č.4 - Má společnost TS Šluknov Souhlas podle §14, odst.1) zákona o odpadech  ke 
sběru a svozu směsných komunálních odpadů (SKO) a složek odděleného sběru KO a 
obalů ? 
 
Otázka č.5 -  Splňuje sám stěžovatel - Ekoservis  Varnsdorf podmínky soutěže a 
disponuje sám potřebnými kvalifikačními předpoklady a oprávněními ? 

 
Otázka č.6 – V rámci shrnutí odpovědí na otázky 1 až 4, je námitka z hlediska ekologicko-
právních aspektů stěžovatele oprávněná ?  

1. PROVOZ  SBĚRNÉHO  DVORA  TS  JAKO  TECHNICKÝ  KVALIFIKAČNÍ 
PŘEDPOKLAD  PLNĚNÍ  PŘEDMĚTU  ZAKÁZKY ? 

Profesní kvalifikační předpoklad dle §54 ZVZ   

Sběrný dvůr (+ navazjící činnosti) je bezesporu zařízení pro nakládání s odpady v rozsahu 
sběr, svoz, odstranění viz příslušná oprávnění TS dle živnostenského zákona a zákona o 
odpadech. Provozovatel navíc prokazatelně zajišťuje vícefázovou přepravu odpadů svozovým 
prostředkem.  

Pojem svoz není legislativně upraven a lze jej obecně chápat jako přepravu odpadů z místa 
jejich vzniku nebo soustřeďování do zařízení k jejich využití (zpracování) nebo odstranění. V 
§17, odst. 3 Zákona o odpadech je použit pojem „pravidelný mobilní svoz“ v kontextu  
doplnění sběrného systému KO obce.   

Požadavek doložení profesního kvalifikačního předpokladu ze strany TS Šluknov je tak 
v právní rovině jednoznačně splněn. 
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Technický kvalifikační předpoklad §56 ZVZ 

Společnost TS v rámci veřejné zakázky doložila „Seznam významných obdobných zakázek 
realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech“. V tomto případě stěžovatel zřejmě 
napadá skutečnost, že v případě uvedených zakázek TS se nejedná o „pravidelný mobilní 
svoz popelnic, popř. nádob separovaného sběru, nýbrž svoz a nakládání s odpady jiného 
druhu (pomocí automobilových vanových kontejnerů). Dle stěžovatele tak realizaci sběru a 
svozu odpadů pomocí těchto kontejnerů nelze považovat za obdobnou zakázku (službu) 
podobající se té, která je specifikována v zadání veřejné zakázky.   

Předmět veřejné zakázky je vymezen jako shromažďování, sběr, přeprava, úprava, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.  Je zřejmé, že f. TS Šluknov doložila zakázky týkající se 
právě uvedených způsobů nakládání s odpady a způsob, trasa  a použitá technika svozu, 
druh, velikost, či materiál svozových nádob – vše může být variantní, ale stále se jedná o 
nakládání s KO splňující definici  předmětu zakázky. 

Je nasnadě, že nejen TS Šluknov, ale jakákoli jiná vítězná firma zajišťující svoz KO Města 
Šluknov by musela tzv. „na míru“ přizpůsobit parametry (logistiku) svozu podmínkám 
svozové oblasti. To se týká zejména velikosti nástavby s ohledem na dopravní přístupnost 
nádob ve městě a volbu jednofázového nebo dvoufázového systému svozu – tzn. bez 
překladiště, nebo s překladištěm.  

Stěžovatel porovnává ve stížnosti s předmětem soutěže nejvýznamnější zakázku TS pro 
Město Šluknov. Zřejmě záměrně používá u této nejvýznamnější zakázky pouze její název, 
tzn. „Provoz sběrného dvora (SD)“ a neuvádí komplexní služby, které se pod tímto názvem 
skrývají, tzn. provoz, sběr, přeprava a likvidace odpadů přijatých do SD – viz nadpis na listu 
osvědčení „Rozsah zakázky“. Stížnost je tedy stylizována manipulativně s cílem vytvoření 
maximálního kontrastu ke slovnímu vyjádření předmětu VS.    

Tvrzení ve stížnosti o tom, že „ Provoz sběrného dvora není ani jen okrajově předmětem 
veřejné zakázky“  je velmi odvážné tvrzení též z pohledu §17, odst.3) zákona o odpadech, 
z něhož vyplývá, že základním systémem nakládání s odpady obce (sběr, svoz, úprava, 
využití, odstranění) je místo pro odkládání KO, tzn. potažmo i „Sběrný dvůr“ a toto místo 
může být, cituji:  „V případě potřeby doplňováno tzv. „Mobilním svozem“.  

Z dostupné dokumentace je zřejmé, že stěžovatel měl charakterizovat službu TS  v souladu 
s textem  osvědčení jako „ Provoz, sběr, přeprava a likvidace odpadů přijatých do 
sběrného dvora“ a nikoli účelově jako „Provoz sběrného dvora“.  

Každopádně, pokud stěžovatel charakterizuje významnou zakázku TS v tom smyslu, že „není 
ani jen okrajově předmětem veřejné zakázky“ a uvedené tvrzení neopírá o právní definice 
zákona o odpadech a navazujících předpisů, jedná se z jeho strany o pouhé „slovíčkaření“.  

2. OPRAVNĚNÍ  TS ŠLUKNOV  VE  VZTAHU  K  ZADÁVACÍM  PODMÍNKÁM 
SOUTĚŽE  Z HLEDISKA  KÓDU  ODPADŮ ? 

TS v rámci své nabídky nedoložila potřebné oprávnění z hlediska povolených kódů 
odpadů, tzn. v přílohách byly doloženy povolené kódy odpadů, které nekorespondující se 
zadáním VS.   

Původní souhlas ke sběru a výkupu odpadů v rámci sběrného dvora z 23.2.2004 (který  
nebyl součástí nabídky) však obsahuje povolené kódy pro část složek separovaného sběru 
KO požadovaných výběrovým řízením, ale tyto komodity jsou z hlediska katalogu odpadů 
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zařazeny v kontextu zákona o obalech a evidence f. EKO-KOM 1) jako poskupina (15 01 ..) a 
nikoli jako KO - podskupina (20 01 ..) – viz následující tabulka. 

Tabulka č.1 :  Povolené kódy odpadů uplatnitelné pro sběr separovaných složek KO dle 
Souhlasu k provozování zařízení ke sběru odpadů z 23.2.2004 udělenému TS Šluknov pod 
Č.j.: 5460/03/04/ZPZ/PZ-401/Ha,Sm. 

 
V původním souhlasu však chybí komodity  - skleněné obaly (k.č. 15 01 07) a kompozitní 
obaly (15 01 05) definované v zadání VS. 

Oprávnění TS z hlediska kódů odpadů požadovaných v zadání výběrového řízení 
tak neodpovídá zadání VS z hlediska potřebného rozsahu a správného 
katalogového zařazení 

Této skutečnosti stěžovatel obratně využil a jeho námitka je tak v této části odvolání  
relevantní i když z hlediska legislativy je možné složky odděleného sběru zařazovat dvojím 
způsobem, tzn. v kontextu zákona o obalech i odpadech (podrobná analýza zařazování 
složek odděleného sběru KO  – viz následující čl.4 této zprávy) . 

Absence povolených kódů podskupiny 20 01 .. může znamenat i riziko sankcí ze strany 
správních orgánů, které v případě nejednoznačného legislativního výkladu z hlediska 
zařazení odpadů mohou uplatnit to hledisko, které je ve vztahu k provozovateli přísnější.  

Z hlediska posouzení námitek stěžovatele však v tomto případě lze za směrodatné považovat 
zařazení podle katalogu odpadů vymezené v zadání VS - příloha 1.3  tzn. jako skupina 20 01 
.. katalogu odpadů. 

Doporučuji co nejrychleji rozšířit oprávnění TS ve smyslu zadání VS.  
   

1) Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM byla v roce 1997 založena průmyslovými 
podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně 
provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového 
odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných 
společností se ujal název „Systém EKO-KOM." 

3.   ZDVOJENÉ   ZAŘAZOVÁNÍ  SLOŽEK ODDĚLENÉHO SBĚRU - SKUPINA 
15 01 .. NEBO 20 01 .. KATALOGU ? 

Kromě disproporce mezi stávající zákonnou definicí komunálního odpadu (pouze odpady 
z obcí) a vymezením odpadů podle Katalogu odpadů (rozšíření o odpady ze živností, úřadů 
apod.) existuje již řadu let disproporce u zařazení odděleně sbíraných využitelných 
odpadů v obcích.  

V rámci skupiny 20 01 .. jsou uvedeny kódy pro odděleně sbíraný (tříděný) papír, plast, sklo, 
kov a další odpady. Zároveň je však v Katalogu uvedeno, že se odděleně sbíraný obalový 
odpad (včetně jeho směsí) i v případě, že byl vytříděn z komunálního odpadu, zařazuje do 
podskupiny 15 01 .., tedy k obalovým odpadům. Na základě tohoto ustanovení vznikl chaos, 
protože část využitelných odpadů je evidenčně sbírána ve skupině 20 01 a část ve skupině 
15 01 ...  
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V praxi je toto rozdělení nesmyslné, protože v ČR není zaveden samostatný sběr 
spotřebitelských obalových odpadů, jak je tomu v některých evropských státech s duálními 
obalovými systémy. Praxe posledních deseti let ukázala, že není nutné v obcích zavádět 
samostatný sběr použitých obalů, aby byly splněny požadavky zákona o obalech. Obaly 
jsou nedílnou součástí komunálních odpadů a jsou sbírány v rámci obecních systémů 
nakládání s komunálními odpady. Podíl využitých obalů je pak stanovován na základě 
systematických analýz složení vytříděných komunálních odpadů. Systém je velmi efektivní, a 
to jak po finanční, tak i po evidenční stránce.  

Naopak dvojí způsob zařazování vytříděných komunálních odpadů způsobuje v evidenci a 
následné statistice zmatky. Do skupiny 20 01 .. - KO se vykazuje zhruba 70 % veškerých 
vytříděných odpadů z obcí a do skupiny 15 01 .. necelých 30 % 2). Pokud bychom se měli 
držet klasifikace odpadů, pak do využití komunálních odpadů můžeme započítat pouze 
odpady z podskupiny 20 01 .., a nikoliv obalové odpady, a konečná míra využití je nižší, než 
je skutečnost.  

Proto se pro nový zákon navrhuje úprava, která popíše reálný stav odděleného sběru 
využitelných odpadů v obecních systémech. Tříděný odpad v rámci obecních systémů bude 
vždy klasifikován jako KO (s obsahem obalové složky), tj. podskupina 20 01 .., a nikoliv jako 
obalový odpad, i kdyby byl sbírán samostatně.  

Novým vymezením a upřesněním definic pro komunální a jim podobné odpady by bylo 
možno popsat v zákoně realitu nakládání s odpady v obcích. Další předností bude možnost 
lepšího vyhodnocování stavu odpadového hospodářství a prognózovat jeho další vývoj s 
ohledem na rozvoj a budování potřebných zařízení v rámci regionálních integrovaných 
systémů nakládání s KO.  

2)   Zdroj EKO-KOM, a. s. 

4. OPRÁVNĚNÍ  TS ŠLUKNOV  KE  SVOZU  SKO A SLOŽEK ODDĚLENÉHO SBĚRU 
KO A OBALŮ ? 

4.1  Stávající oprávnění k nakládání s odpady dle §14 , odst.1) zák. o odpadech  

Oprávnění TS Šluknov ve smyslu Zákona odpadech zahrnuje: 

1)  Souhlas k provozování zařízení ke sběru odpadů – sběrného dvora a souhlas s jeho 
provozním řádem  Č.j.: 5460/03/04/ZPZ/PZ-401/Ha,Sm z 23.2.2004.  

Předmětné rozhodnutí neobsahuje ve vztahu k zadávacím podmínkám soutěže žádné 
relevantní kódy odpadů. 

2)  Souhlas k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů a souhlas s jeho 
provozním řádem Č.j.: 1222/ZPZ/2013/PZ-2134 z 14.5.2013. Jedná se o mobilní zařízení 
specifikované jako - Nákladní automobil MAN F01 (SPZ U4 07 27) – nosič vanových 
kontejnerů.  

Předmětné rozhodnutí obsahuje ve vztahu k zadávacím podmínkám soutěže následující 
relevantní povolené kódy odpadů. 

Tabulka č.2 :  Povolené kódy odpadů uplatnitelné pro sběr a svoz KO dle Souhlasu 
k provozování zařízení ke sběru odpadů z 14.5.2013 udělenému TS Šluknov pod Č.j.: 
1222/ZPZ/2013/PZ-2134 
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Další kódy, vyplývající ze zadávacích podmínek soutěže upřesněných v příloze č.1.3 jako 
„Oddělený sběr“ rozhodnutím povoleny nejsou. Jedná se o následující chybějící kódy:  

20 01 01  Papír a lepenka          X 
20 01 02   Sklo              X 
20 01 39   Plasty             X 
15 01 05   Kompozitní obaly        X 

4.2  Chybějící oprávnění k nakládání s odpady dle §14 , odst.1) zák. o odpadech 

TS Šluknov nedisponují souhlasem, z něhož jednoznačně vyplývá možnost svozu 
standardních odpadových nádob 70-1100 litů mobilním zařízením s nádrží na odpady, 
osazeným vyklápěčem odpadových nádob, stlačovacím a vyprazdňovacím zařízením.  

V Souhlasu k provozování tohoto druhu mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů a 
současně v  souhlasu s provozním řádem musí být minimálně následující údaje – viz 
příklady:  

a)  Účel zařízení – mobilní zařízení využívané žadatelem je nákladní vozidlo určené ke sběru, 
výkupu a přepravě ostatních odpadů. Vozidlo na své trase přepravuje odpady z místa jejich 
vzniku nebo soustřeďování od smluvních producentů odpadu (občané, původci, oprávněné 
osoby) na místo jejich zpracování  (oprávněné zařízení pro využití nebo odstranění odpadu). 

b)  Specifikace mobilního zařízení - typ vozidla pro svoz  např. VOLVO s lineárním lisováním 
a nástavbou OLYMPUS – objem nástavby 16 m3.  

c)  Předmětné vozidlo umožňuje sběr a svoz komunálního a velkoobjemového odpadu ze 
standardních odpadopvých nádob o objemu 70-1100 l, popř. kusového odpadu a odpadů 
v pytlích. Dále je vozidlo využíváno ke sběru tříděných složek KO o objemu 110 – 1100 l, 
popř. pytlovému sběru těchto odpadů. 

d)  Předmětné vozidlo pro sběr a svoz KO umožňuje ruční nakládku kusových odpadů a 
pytlů a současně je vybaveno speciálním vysypávacím zařízením – vyklápěčem nádob 
určeným pro vysypávání kovových i plastových sběrných nádob s odpadem o objemech od 
70 l do 1100 l. Vykládka (vyprázdnění) svozového vozidla probíhá pomocí vlastního 
vyprazdňovacího zařízení poháněného motorem vozidla. 

e)  Používané svozové nádoby musí odpovídat charakteru a fyzikálním vlastnostem daného 
druhu přepravovaného odpadu. Opady budou převáženy odděleně podle druhů tak , aby 
nedocházelo k jejich vzájemnému mísení. 

f)   Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů bude provozováno pouze na základě platné 
technické způsobilosti svozového vozidla. 
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5. SPLNĚNÍ  PODMÍNEK  SUTĚŽE  ZE  STRANY  EKO SERVIS VARNSDORF, a.s.  
A JEHO  OPRÁVNĚNÍ ? 

Doporučuji provést analýzu nabídky stěžovatele f. EKO Servis Varnsdorf, případně její 
porovnání s nábídkou TS Šluknov za účelem ověření splnění podmínek soutěže i ze strany 
stěžovatele. Zejména navrhuji prověřit doložení subdodavatelských vztahů v oblasti využití a 
odstranění odpadů. 

6. ZHODNOCENÍ  OPRÁVNĚNOSTI  NÁMITEK  ZÁVĚR  A  DOPORUČENÍ  

Celkově z pohledu podnikání v oblasti nakládání s odpady jsou námitky stěžovatele 
oprávněné. Nelze souhlasit s jeho námitkou v tom smyslu, že: „Provoz sběrného dvora není 
ani jen okrajově předmětem veřejné zakázky“.  

S ohledem na ostatní závažnější skutečnosti se jedná o nepodstatnou připomínku. Hlavním 
nedostatkem nabídky TS Šluknov je nedoložení souhlasu s provozem mobilního 
zařízení pro sběr a svoz standardních odpadových nádob 70 – 1100 litrů a 
povolených kódů odpadů dle zadání VS.    

Doproučuji TS Šluknov urychleně zajistit aktualizaci svých oprávnění k odstranění tohoto 
nedostatku. Doporučuji k prostudování veřejně dostupné dokumenty např. f. Marius 
Pedersen – viz např. odkaz na obdovné rozhodnutí a provozní řád: 

http://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/sop-a-s/dokumenty-ke-stazeni/ 

 

http://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/sop-a-s/dokumenty-ke-stazeni/
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