
Vnitřní informace: TOMA, a.s.  - zpracování biologicky rozložitelného odpadu 
 
 

S odkazem na dříve uvedené informace v souvislosti s Projektem komplexního zpracování 
biologicky rozložitelných odpadů (viz. http://www.tomaas.cz/page/1861.informace/) vedení 
společnosti informuje o aktuálních skutečnostech. 

 
Dne 8.12.2006 byla agentuře Czechinvest podána žádost o platbu dotace ve výši 11.664 

tis.Kč za dokončenou první etapu projektu „Výroba bílkovinných produktů s nízkým obsahem 
popela“ v rámci programu OPPP podprogramu INOVACE.  Dne 5.2.2007 proběhla 
v prostorách společnosti TOMA, a.s. kontrola realizace první etapy projektu kontrolní 
skupinou agentury Czechinvest, Ministerstva průmyslu a obchodu. Kontrola neshledala 
významná pochybení nebo nedostatky. V nejbližších týdnech očekáváme příjem dotace na 
účet společnosti. 

 
Zařízení na komplexní zpracování odpadů, jehož dílčí součástí je výše zmíněný projekt, 

bylo uvedeno do provozu v říjnu 2006. Zařízení je provozováno v areálu čistírny odpadních 
vod v Otrokovicích a může ročně zpracovat až 10.000 tun odpadu. V současné době již bylo 
dosaženo hranice maximální kapacity. Zařízení zpracovává především odpad z firem HAMÉ, 
a.s. a Tonak, a.s., zbytek pak tvoří komunální odpad z domácností a restaurací. Výsledkem 
zpracování jsou produkty pro agroprůmysl a chemický průmysl (hydrolyzát glutinu, 
hydrolyzát oseinu, kostní moučka) a také bioplyn, který je spalován v provozovaných 
kogeneračních jednotkách na výrobu elektrické energie a tepla. 

 
   Stavba zařízení si vyžádala investice ve výši cca  50 milionů korun, část nákladů (cca 40%) 
pokryly dotace ze strukturálních fondů EU v rámci programu OPPP pod záštitou Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou Czechinvest. Celý projekt je realizován za 
podmínky čisté současné hodnoty a rentability nad úrovní podnikových nákladů na kapitál. 
Doba návratnosti je plánována na 8 let.  

 
V současné době společnost TOMA zvažuje postavit další linky na zpracování biologicky 

rozložitelného odpadu. Umístění dalších linek je plánováno v blízkosti některých producentů 
odpadu s cílem snížit náklady na dopravu. V současné době probíhá příprava jednání s těmito 
producenty. 

 
 
V Otrokovicích dne 7.3.2007 
 
         Vedení společnosti 
 

    


