Odborný měsíčník o odpadovém hospodářství
Časopis Odpady je určen všem firmám podnikajícím v oblasti odpadového hospodářství a společnostem
nakládajícím či vytvářejícím odpady. Jeho odběrateli jsou rovněž pracovníci státní a veřejné správy, stejně
jako velké výrobní podniky produkující průmyslový či stavební odpad. Časopis vychází již dvacet sedm let
a je distribuován především prostřednictvím předplatného celkem 4200 odběratelům.
Pravidelně každý měsíc informuje o situaci v odpadovém hospodářství a subjektech, jež v něm působí,
o nových trendech, zkušenostech, technologiích a technických systémech v ČR i v zahraničí, o ochraně
životního prostředí. V pravidelných rubrikách přináší rozbory a komentáře k legislativě, diskuse a zkušenosti
z praxe a přehled aktuálních akcí. Pokrývá i související a nové oblasti, jako jsou manažerské environmentální
systémy, IPPC nebo informační technologie. Nezanedbatelná část je také věnována odpadové problematice v oblasti veřejné správy.
Časopis vychází v šité vazbě na kvalitním křídovém papíře v průměrném rozsahu 44 stran.
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TÉMA
DATA O ODPADECH
Základem pro pochopení, co se v odpadovém hospodářství děje, co má a za jakých
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít
k dispozici podrobné a snadno měřitelné
údaje. Nadnárodní ﬁrmy, jichž je v automobilovém průmyslu většina, ve svých
systémech shromažďují řadu informací, mezi nimi i data o odpadech. Z těchto
elementárních údajů je možno vytvořit
v podstatě libovolný ukazatel, přičemž
mezi těmi hlavními nejčastěji najdeme:
celkové náklady na zpracování odpadů,
náklady na jednotku produkce, náklady na
obrat, náklady na pracovníka, hmotnost
odpadu na jednotku produkce, hmotnost
odpadu na hmotnost suroviny, objem
odpadu na jednotku produkce, hmotnost
odpadu podle jeho ﬁnálního zpracování
aj. Vycházejí-li tyto parametry z jednoduchých základních údajů, jsou díky tomu
porovnatelné mezi jednotlivými výrobními závody po celém světě a lze z nich tedy
získat relevantní přehled.
Pro ilustraci je na obrázku uveden náhled na speciální software, ve kterém jsou
v nadnárodní ﬁrmě data zpracovávána
a který umožňuje rovněž generování zpráv.
Na základě výsledků analýzy dat může ﬁrma identiﬁkovat zdroje, kde odpady vznikají, a příčiny jejich vzniku. Reakce managementu a nápravné kroky mohou být cílené a přinášet předvídatelné a konkrétní
výsledky.
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CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají ﬁrmy, a cíle, které sleduje společnost, nejsou stejné, někdy mohou
být dokonce v protikladu.
Z hlediska ﬁrmy je požadovaným výsledkem absolutní úspora nákladů na likvidaci odpadů, v reálu při rostoucí produkci
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování
nákladů na výrobní jednotku, případně
i produkce odpadů na výrobní jednotku.
Celkové náklady jsou dány nejenom objemem produkce, ale i jednotkovými náklady na zpracování a likvidaci odpadů, což
je položka, kterou určuje někdo jiný (např.
společnost – ukládání na skládky) a v čase
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme
s ﬁrmami, jejichž ﬁremní ﬁlozoﬁe zahrnuje
ohled na stav životního prostředí, aktivně
pracují na snižování negativních vlivů na
životní prostředí a jsou ochotné tímto směrem investovat.
Naproti tomu v zájmu společenském
je absolutní snižování množství odpadů.
Správnou deﬁnicí pravidel a například
i výší poplatků lze chování ﬁrem ovlivňovat požadovaným směrem. Významným,
dnes však pouze málo využívaným nástrojem může být i společenské ocenění ﬁrem,
které významně přispívají k ochraně životního prostředí, případně motivace formou
pobídek.
Zjednodušeně lze ﬁrmy působící v automobilovém průmyslu rozdělit do čtyř
základních skupin: dodavatelské (výrobci
dílů, součástek, komponentů), logistické
(doprava, logistika), ﬁnalisté (montážní zá-

vody) a obsluha výrobního procesu. Jejich
aktivity se často navzájem prolínají.

ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných
materiálů apod.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají materiály pro další zpracování, druhotné suroviny, odpady nebo nebezpečné odpady.
Významným faktorem, který ovlivňuje produkci odpadů, jsou nestabilní výrobní podmínky (například výpadky dodávky energií), kdy v odpadu skončí materiál založený
do strojů, nebo výpadky v zásobování, pokud je třeba přerušit chod výrobních linek.
Snižování odpadů přímo ve výrobním
procesu je svým způsobem limitováno.
Konstrukce výrobku a technologický postup jsou dány předem a zejména v sériové
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.
Druhou oblastí, bohužel však rovněž
s omezenými možnostmi, je příprava výroby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci
stroje, může být materiál dodáván ve velkém balení. V některých případech lze jistě
i vymyslet další využití pro použité nevratné obaly.
Největší prostor pro úspory dává promyšlená konstrukce (maximální využití polotovarů) a technologie (možnost recirkulace
materiálu, např. plastů, zpět do výroby),
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace
výrobních dávek).
Významný vliv na předcházení vzniku
odpadů má také kvalitní nákupčí, který
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po
zpracování vzniká málo odpadů.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování
vzniku odpadů na jednotlivých pracovištích má obsluha výroby. Třídění
odpadu z výrobních linek (např. oddělování odstřižků různých druhů oceli do samostatných kontejnerů, třídění
plastů) je sice prostorově náročnější a
mírně nákladnější, ale vytříděný materiál je lépe prodejný jako druhotná
surovina (s garantovanou kvalitou). Významného zlepšení lze dosáhnout použitím
vhodných
sběrných
nádob pro daný typ odpadu, kdy lze
nejenom
zjednodušit
manipulaci s odpadem, ale i vhodnou předúpravou snížení jeho množství a usnadnit zpracování (kontejner umožňující oddělení pilin a kapaliny u odpadů z broušení).
Další oblastí jsou osobní ochranné pomůcky a čisticí materiály (hadry, utěrky).
Dříve byla jejich velká část koncipována
pro jednorázové použití, ta obvykle končila v nebezpečném odpadu. Trend se
obrací: na trhu se objevují ochranné rukavice a čistící textil, které je možno prát,
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím
jsou vytvořeny předpoklady pro postupné významné snižování množství pevného nebezpečného odpadu – po praní
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme
poradit lépe a levněji.
Obecně pro všechny ﬁrmy platí, že vzniku odpadů lze dobře předcházet pravidelnou údržbou strojů a zařízení. Pokud se
dále věnuje dostatečná pozornost proškolení pracovníků, dá se jim k dispozici vhodná infrastruktura (dostatek dostupných
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se motivační a případně penalizační systém, jsou
otevřeny dveře pro zlepšování životního
prostředí.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlavním zdrojem odpadů nevratné obaly. V automobilovém průmyslu v České republice
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje.
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent.
Nevratné obaly se používají tam, kde je
to nákladově výhodnější, případně když
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou
variantu. Větší množství nevratných obalů
vzniká při změně dodavatele, nebo při náběhu nových výrobků, kdy se vratné obaly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet.
Dalším důvodem dočasného zvýšení podílu nevratných obalů mohou být výpadky
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku
poškození, kde může být na vině chyba
v konstrukci obalu nebo nevhodná manipulace s ním, chybně stanovené množství
(při zvyšování produkce) nebo špatně nastavená pravidla pro vracení.
Nevratné varianty obalů mají své stálé
místo při dodávkách dílů pro after-market
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie –
Evropa).
Logistické ﬁrmy mohou přispět k omezení vzniku odpadů, pokud se dodavatel
a příjemce domluví a společně zaﬁnancují systém vratných obalů nebo pokud je
takové řešení preferováno ze strany jejich
zákazníků.
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FINALISTÉ
U čistě montážních ﬁrem jsou odpady
tvořeny především jednorázovými obaly,
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210 x 83
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textová inzerce (dodaná)
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textová inzerce (v grafice časopisu)
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textová inzerce (v grafice časopisu)
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Dvojpodval

460 x 100 (spad)

27 000

Kolejnice

2x 1/3 (72 x 297)

27 000

2x 1/3 (72 x 297)

27 000

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 21 %.
* k uvedenému rozměru je nutné připočíst spadávku 5 mm z každé strany,
podrobné informace na straně 11
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Obecně se dá říci, že ﬁrmy mají při řešení
svých odpadů několik základních možností. Mohou je předat specializované
ﬁrmě a zbavit se tak všech starostí. Nebo
spolupracovat s externí ﬁrmou, která se
o odpadové hospodářství stará, přitom si
ale ponechat vliv na rozhodování a možnost prosazovat do nakládání s odpady
své postoje a ﬁlozoﬁi. Další možností je
mít své vlastní odborníky na odpadové
hospodářství. Toto řešení v sobě obsahuje
nemalé riziko konﬂiktu se státní správou
(včetně případných sankcí), pokud vlastní aparát ﬁrmy není dostatečně výkonný
nebo informovaný. Každé z těchto řešení
má své výhody a nevýhody a v konkrétních
podmínkách i různé náklady.
DATA O ODPADECH
Základem pro pochopení, co se v odpadovém hospodářství děje, co má a za jakých
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít
k dispozici podrobné a snadno měřitelné
údaje. Nadnárodní ﬁrmy, jichž je v automobilovém průmyslu většina, ve svých
systémech shromažďují řadu informací,
mezi nimi i data o odpadech. Z těchto elementárních údajů je možno vytvořit v podstatě libovolný ukazatel, přičemž mezi
těmi hlavními nejčastěji najdeme: celkové
náklady na zpracování odpadů, náklady na
jednotku produkce, náklady na obrat, náklady na pracovníka, hmotnost odpadu na
jednotku produkce, hmotnost odpadu na
hmotnost suroviny, objem odpadu na jednotku produkce, hmotnost odpadu podle
jeho ﬁnálního zpracování aj. Vycházejí-li
tyto parametry z jednoduchých základních
údajů, jsou díky tomu porovnatelné mezi
jednotlivými výrobními závody po celém
světě a lze z nich tedy získat relevantní
přehled.
Pro ilustraci je na obrázku uveden náhled na speciální software, ve kterém jsou
v nadnárodní ﬁrmě data zpracovávána
a který umožňuje rovněž generování zpráv.
Na základě výsledků analýzy dat může ﬁrma identiﬁkovat zdroje, kde odpady vznikají, a příčiny jejich vzniku. Reakce managementu a nápravné kroky mohou být cílené a přinášet předvídatelné a konkrétní
výsledky.
CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají ﬁrmy, a cíle, které sleduje společnost, nejsou stejné, někdy mohou
být dokonce v protikladu.
Z hlediska ﬁrmy je požadovaným výsledkem absolutní úspora nákladů na likvidaci odpadů, v reálu při rostoucí produkci
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování
nákladů na výrobní jednotku, případně
i produkce odpadů na výrobní jednotku.
Celkové náklady jsou dány nejenom objemem produkce, ale i jednotkovými náklady na zpracování a likvidaci odpadů, což
je položka, kterou určuje někdo jiný (např.
společnost – ukládání na skládky) a v čase
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme
s ﬁrmami, jejichž ﬁremní ﬁlozoﬁe zahrnuje
ohled na stav životního prostředí, aktivně

pracují na snižování negativních vlivů na
životní prostředí a jsou ochotné tímto směrem investovat.
Naproti tomu v zájmu společenském
je absolutní snižování množství odpadů.
Správnou deﬁnicí pravidel a například
i výší poplatků lze chování ﬁrem ovlivňovat požadovaným směrem. Významným,
dnes však pouze málo využívaným nástrojem může být i společenské ocenění ﬁrem,
které významně přispívají k ochraně životního prostředí, případně motivace formou
pobídek.
Zjednodušeně lze ﬁrmy působící v automobilovém průmyslu rozdělit do čtyř
základních skupin: dodavatelské (výrobci
dílů, součástek, komponentů), logistické
(doprava, logistika), ﬁnalisté (montážní závody) a obsluha výrobního procesu. Jejich
aktivity se často navzájem prolínají.

v konstrukci obalu nebo nevhodná manipulace s ním, chybně stanovené množství
(při zvyšování produkce) nebo špatně nastavená pravidla pro vracení.
Nevratné varianty obalů mají své stálé
místo při dodávkách dílů pro after-market
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie –
Evropa).
Logistické ﬁrmy mohou přispět k omezení vzniku odpadů, pokud se dodavatel
a příjemce domluví a společně zaﬁnancují systém vratných obalů nebo pokud je
takové řešení preferováno ze strany jejich
zákazníků.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají materiály pro další zpracování, druhotné suroviny, odpady nebo nebezpečné odpady.
Významným faktorem, který ovlivňuje produkci odpadů, jsou nestabilní výrobní podmínky (například výpadky dodávky energií), kdy v odpadu skončí materiál založený
do strojů, nebo výpadky v zásobování, pokud je třeba přerušit chod výrobních linek.
Snižování odpadů přímo ve výrobním
procesu je svým způsobem limitováno.
Konstrukce výrobku a technologický postup jsou dány předem a zejména v sériové
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.
Druhou oblastí, bohužel však rovněž
s omezenými možnostmi, je příprava výroby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci
stroje, může být materiál dodáván ve velkém balení. V některých případech lze jistě
i vymyslet další využití pro použité nevratné obaly.
Největší prostor pro úspory dává promyšlená konstrukce (maximální využití polotovarů) a technologie (možnost recirkulace
materiálu, např. plastů, zpět do výroby),
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace
výrobních dávek).
Významný vliv na předcházení vzniku
odpadů má také kvalitní nákupčí, který
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po
zpracování vzniká málo odpadů.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování vzniku
odpadů na jednotlivých pracovištích má
obsluha výroby. Třídění odpadu z výrobních linek (např. oddělování odstřižků různých druhů oceli do samostatných kontejnerů, třídění plastů) je sice prostorově
náročnější a mírně nákladnější, ale vytříděný materiál je lépe prodejný jako druhotná surovina (s garantovanou kvalitou).
Významného zlepšení lze dosáhnout použitím
vhodných
sběrných
nádob pro daný typ odpadu, kdy lze
nejenom
zjednodušit
manipulaci s odpadem, ale i vhodnou předúpravou snížení jeho množství a usnadnit zpracování (kontejner umožňující oddělení pilin a kapaliny u odpadů z broušení).
Další oblastí jsou osobní ochranné pomůcky a čisticí materiály (hadry, utěrky).
Dříve byla jejich velká část koncipována
pro jednorázové použití, ta obvykle končila v nebezpečném odpadu. Trend se
obrací: na trhu se objevují ochranné rukavice a čistící textil, které je možno prát,
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím
jsou vytvořeny předpoklady pro postupné významné snižování množství pevného nebezpečného odpadu – po praní
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme
poradit lépe a levněji.
Obecně pro všechny ﬁrmy platí, že vzniku odpadů lze dobře předcházet pravidelnou údržbou strojů a zařízení. Pokud se
dále věnuje dostatečná pozornost proškolení pracovníků, dá se jim k dispozici vhodná infrastruktura (dostatek dostupných
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se motivační a případně penalizační systém, jsou
otevřeny dveře pro zlepšování životního
prostředí.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlavním zdrojem odpadů nevratné obaly. V automobilovém průmyslu v České republice
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje.
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent.
Nevratné obaly se používají tam, kde je
to nákladově výhodnější, případně když
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou
variantu. Větší množství nevratných obalů
vzniká při změně dodavatele, nebo při náběhu nových výrobků, kdy se vratné obaly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet.
Dalším důvodem dočasného zvýšení podílu nevratných obalů mohou být výpadky
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku
poškození, kde může být na vině chyba
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FINALISTÉ
U čistě montážních ﬁrem jsou odpady
tvořeny především jednorázovými obaly,
ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných
materiálů apod.

MARKETING
Obrovským generátorem odpadů je bohužel marketing jako nástroj pro určování
a ovlivňování chování spotřebitele.
Jde především o vytváření poptávky po
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktivnější, obvykle to znamená, že se na jeho výrobu
spotřebuje více materiálu, ze kterého bude
více odpadů. Například: když mají potahy
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DATA O ODPADECH
Základem pro pochopení, co se v odpadovém hospodářství děje, co má a za jakých
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít
k dispozici podrobné a snadno měřitelné
údaje. Nadnárodní ﬁrmy, jichž je v automobilovém průmyslu většina, ve svých
systémech shromažďují řadu informací, mezi nimi i data o odpadech. Z těchto
elementárních údajů je možno vytvořit
v podstatě libovolný ukazatel, přičemž
mezi těmi hlavními nejčastěji najdeme:
celkové náklady na zpracování odpadů,
náklady na jednotku produkce, náklady na
obrat, náklady na pracovníka, hmotnost
odpadu na jednotku produkce, hmotnost
odpadu na hmotnost suroviny, objem
odpadu na jednotku produkce, hmotnost
odpadu podle jeho ﬁnálního zpracování
aj. Vycházejí-li tyto parametry z jednoduchých základních údajů, jsou díky tomu
porovnatelné mezi jednotlivými výrobními závody po celém světě a lze z nich tedy
získat relevantní přehled.
Pro ilustraci je na obrázku uveden náhled na speciální software, ve kterém jsou
v nadnárodní ﬁrmě data zpracovávána
a který umožňuje rovněž generování zpráv.
Na základě výsledků analýzy dat může ﬁrma identiﬁkovat zdroje, kde odpady vznikají, a příčiny jejich vzniku. Reakce managementu a nápravné kroky mohou být cílené a přinášet předvídatelné a konkrétní
výsledky.
CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají ﬁrmy, a cíle, které sleduje společnost, nejsou stejné, někdy mohou
být dokonce v protikladu.
Z hlediska ﬁrmy je požadovaným výsledkem absolutní úspora nákladů na likvidaci odpadů, v reálu při rostoucí produkci
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování
nákladů na výrobní jednotku, případně
i produkce odpadů na výrobní jednotku.
Celkové náklady jsou dány nejenom objemem produkce, ale i jednotkovými náklady na zpracování a likvidaci odpadů, což
je položka, kterou určuje někdo jiný (např.
společnost – ukládání na skládky) a v čase
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme
s ﬁrmami, jejichž ﬁremní ﬁlozoﬁe zahrnuje
ohled na stav životního prostředí, aktivně
pracují na snižování negativních vlivů na
životní prostředí a jsou ochotné tímto směrem investovat.
Naproti tomu v zájmu společenském
je absolutní snižování množství odpadů.
Správnou deﬁnicí pravidel a například
i výší poplatků lze chování ﬁrem ovlivňovat požadovaným směrem. Významným,
dnes však pouze málo využívaným nástrojem může být i společenské ocenění ﬁrem,
které významně přispívají k ochraně životního prostředí, případně motivace formou
pobídek.
Zjednodušeně lze ﬁrmy působící v automobilovém průmyslu rozdělit do čtyř
základních skupin: dodavatelské (výrobci
dílů, součástek, komponentů), logistické
(doprava, logistika), ﬁnalisté (montážní zá-

vody) a obsluha výrobního procesu. Jejich
aktivity se často navzájem prolínají.

ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných
materiálů apod.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají materiály pro další zpracování, druhotné suroviny, odpady nebo nebezpečné odpady.
Významným faktorem, který ovlivňuje produkci odpadů, jsou nestabilní výrobní podmínky (například výpadky dodávky energií), kdy v odpadu skončí materiál založený
do strojů, nebo výpadky v zásobování, pokud je třeba přerušit chod výrobních linek.
Snižování odpadů přímo ve výrobním
procesu je svým způsobem limitováno.
Konstrukce výrobku a technologický postup jsou dány předem a zejména v sériové
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.
Druhou oblastí, bohužel však rovněž
s omezenými možnostmi, je příprava výroby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci
stroje, může být materiál dodáván ve velkém balení. V některých případech lze jistě
i vymyslet další využití pro použité nevratné obaly.
Největší prostor pro úspory dává promyšlená konstrukce (maximální využití polotovarů) a technologie (možnost recirkulace
materiálu, např. plastů, zpět do výroby),
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace
výrobních dávek).
Významný vliv na předcházení vzniku
odpadů má také kvalitní nákupčí, který
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po
zpracování vzniká málo odpadů.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování
vzniku odpadů na jednotlivých pracovištích má obsluha výroby. Třídění
odpadu z výrobních linek (např. oddělování odstřižků různých druhů oceli do samostatných kontejnerů, třídění
plastů) je sice prostorově náročnější a
mírně nákladnější, ale vytříděný materiál je lépe prodejný jako druhotná
surovina (s garantovanou kvalitou). Významného zlepšení lze dosáhnout použitím
vhodných
sběrných
nádob pro daný typ odpadu, kdy lze
nejenom
zjednodušit
manipulaci s odpadem, ale i vhodnou předúpravou snížení jeho množství a usnadnit zpracování (kontejner umožňující oddělení pilin a kapaliny u odpadů z broušení).
Další oblastí jsou osobní ochranné pomůcky a čisticí materiály (hadry, utěrky).
Dříve byla jejich velká část koncipována
pro jednorázové použití, ta obvykle končila v nebezpečném odpadu. Trend se
obrací: na trhu se objevují ochranné rukavice a čistící textil, které je možno prát,
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím
jsou vytvořeny předpoklady pro postupné významné snižování množství pevného nebezpečného odpadu – po praní
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme
poradit lépe a levněji.
Obecně pro všechny ﬁrmy platí, že vzniku odpadů lze dobře předcházet pravidelnou údržbou strojů a zařízení. Pokud se
dále věnuje dostatečná pozornost proškolení pracovníků, dá se jim k dispozici vhodná infrastruktura (dostatek dostupných
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se motivační a případně penalizační systém, jsou
otevřeny dveře pro zlepšování životního
prostředí.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlavním zdrojem odpadů nevratné obaly. V automobilovém průmyslu v České republice
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje.
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent.
Nevratné obaly se používají tam, kde je
to nákladově výhodnější, případně když
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou
variantu. Větší množství nevratných obalů
vzniká při změně dodavatele, nebo při náběhu nových výrobků, kdy se vratné obaly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet.
Dalším důvodem dočasného zvýšení podílu nevratných obalů mohou být výpadky
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku
poškození, kde může být na vině chyba
v konstrukci obalu nebo nevhodná manipulace s ním, chybně stanovené množství
(při zvyšování produkce) nebo špatně nastavená pravidla pro vracení.
Nevratné varianty obalů mají své stálé
místo při dodávkách dílů pro after-market
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie –
Evropa).
Logistické ﬁrmy mohou přispět k omezení vzniku odpadů, pokud se dodavatel
a příjemce domluví a společně zaﬁnancují systém vratných obalů nebo pokud je
takové řešení preferováno ze strany jejich
zákazníků.
FINALISTÉ
U čistě montážních ﬁrem jsou odpady
tvořeny především jednorázovými obaly,

1/3b

MARKETING
Obrovským generátorem odpadů je bohužel marketing jako nástroj pro určování
a ovlivňování chování spotřebitele.
Jde především o vytváření poptávky po
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktivnější, obvykle to znamená, že se na jeho
výrobu spotřebuje více materiálu, ze kterého bude více odpadů. Například: když mají
potahy na sedačky do autobusu složitý
vzor, který je třeba napojovat, vznikne daleko víc odpadní látky, než u vzoru jednoduchého.
Další rovinou je tlak na cenu, který vede
k obrovskému plýtvání zdroji materiálu
a energiemi. Levné věci jsou stále častěji jen
na jedno použití, i když to zpočátku tak nevypadá a samy o sobě se tak neprezentují.
Máme však naštěstí možnosti, jak marketingové nápady korigovat – selský rozum
a ekodesign, ovlivňující konstrukci a způsob výroby. Nedá se očekávat, že marketing
se změní a začne pracovat jiným způsobem, protože je nástrojem konkurenčního
boje. Mohli bychom se však pokusit zapojit
ho do změny spotřebitelského myšlení.
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Obecně se dá říci, že ﬁrmy mají při řešení
svých odpadů několik základních možností. Mohou je předat specializované
ﬁrmě a zbavit se tak všech starostí. Nebo
spolupracovat s externí ﬁrmou, která se
o odpadové hospodářství stará, přitom si
ale ponechat vliv na rozhodování a možnost prosazovat do nakládání s odpady
své postoje a ﬁlozoﬁi. Další možností je
mít své vlastní odborníky na odpadové
hospodářství. Toto řešení v sobě obsahuje
nemalé riziko konﬂiktu se státní správou
(včetně případných sankcí), pokud vlastní aparát ﬁrmy není dostatečně výkonný
nebo informovaný. Každé z těchto řešení
má své výhody a nevýhody a v konkrétních
podmínkách i různé náklady.
DATA O ODPADECH
Základem pro pochopení, co se v odpadovém hospodářství děje, co má a za jakých
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít
k dispozici podrobné a snadno měřitelné
údaje. Nadnárodní ﬁrmy, jichž je v automobilovém průmyslu většina, ve svých
systémech shromažďují řadu informací,
mezi nimi i data o odpadech. Z těchto elementárních údajů je možno vytvořit v podstatě libovolný ukazatel, přičemž mezi
těmi hlavními nejčastěji najdeme: celkové
náklady na zpracování odpadů, náklady na
jednotku produkce, náklady na obrat, náklady na pracovníka, hmotnost odpadu na
jednotku produkce, hmotnost odpadu na
hmotnost suroviny, objem odpadu na jednotku produkce, hmotnost odpadu podle
jeho ﬁnálního zpracování aj. Vycházejí-li
tyto parametry z jednoduchých základních
údajů, jsou díky tomu porovnatelné mezi
jednotlivými výrobními závody po celém
světě a lze z nich tedy získat relevantní
přehled.
Pro ilustraci je na obrázku uveden náhled na speciální software, ve kterém jsou
v nadnárodní ﬁrmě data zpracovávána
a který umožňuje rovněž generování zpráv.
Na základě výsledků analýzy dat může ﬁrma identiﬁkovat zdroje, kde odpady vznikají, a příčiny jejich vzniku. Reakce managementu a nápravné kroky mohou být cílené a přinášet předvídatelné a konkrétní
výsledky.
CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají ﬁrmy, a cíle, které sleduje společnost, nejsou stejné, někdy mohou
být dokonce v protikladu.
Z hlediska ﬁrmy je požadovaným výsledkem absolutní úspora nákladů na likvidaci odpadů, v reálu při rostoucí produkci
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování
nákladů na výrobní jednotku, případně
i produkce odpadů na výrobní jednotku.
Celkové náklady jsou dány nejenom objemem produkce, ale i jednotkovými náklady na zpracování a likvidaci odpadů, což
je položka, kterou určuje někdo jiný (např.
společnost – ukládání na skládky) a v čase
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme
s ﬁrmami, jejichž ﬁremní ﬁlozoﬁe zahrnuje
ohled na stav životního prostředí, aktivně

pracují na snižování negativních vlivů na
životní prostředí a jsou ochotné tímto směrem investovat.
Naproti tomu v zájmu společenském
je absolutní snižování množství odpadů.
Správnou deﬁnicí pravidel a například
i výší poplatků lze chování ﬁrem ovlivňovat požadovaným směrem. Významným,
dnes však pouze málo využívaným nástrojem může být i společenské ocenění ﬁrem,
které významně přispívají k ochraně životního prostředí, případně motivace formou
pobídek.
Zjednodušeně lze ﬁrmy působící v automobilovém průmyslu rozdělit do čtyř
základních skupin: dodavatelské (výrobci
dílů, součástek, komponentů), logistické
(doprava, logistika), ﬁnalisté (montážní závody) a obsluha výrobního procesu. Jejich
aktivity se často navzájem prolínají.

v konstrukci obalu nebo nevhodná manipulace s ním, chybně stanovené množství
(při zvyšování produkce) nebo špatně nastavená pravidla pro vracení.
Nevratné varianty obalů mají své stálé
místo při dodávkách dílů pro after-market
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie –
Evropa).
Logistické ﬁrmy mohou přispět k omezení vzniku odpadů, pokud se dodavatel
a příjemce domluví a společně zaﬁnancují systém vratných obalů nebo pokud je
takové řešení preferováno ze strany jejich
zákazníků.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají materiály pro další zpracování, druhotné suroviny, odpady nebo nebezpečné odpady.
Významným faktorem, který ovlivňuje produkci odpadů, jsou nestabilní výrobní podmínky (například výpadky dodávky energií), kdy v odpadu skončí materiál založený
do strojů, nebo výpadky v zásobování, pokud je třeba přerušit chod výrobních linek.
Snižování odpadů přímo ve výrobním
procesu je svým způsobem limitováno.
Konstrukce výrobku a technologický postup jsou dány předem a zejména v sériové
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.
Druhou oblastí, bohužel však rovněž
s omezenými možnostmi, je příprava výroby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci
stroje, může být materiál dodáván ve velkém balení. V některých případech lze jistě
i vymyslet další využití pro použité nevratné obaly.
Největší prostor pro úspory dává promyšlená konstrukce (maximální využití polotovarů) a technologie (možnost recirkulace
materiálu, např. plastů, zpět do výroby),
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace
výrobních dávek).
Významný vliv na předcházení vzniku
odpadů má také kvalitní nákupčí, který
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po
zpracování vzniká málo odpadů.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování vzniku
odpadů na jednotlivých pracovištích má
obsluha výroby. Třídění odpadu z výrobních linek (např. oddělování odstřižků různých druhů oceli do samostatných kontejnerů, třídění plastů) je sice prostorově
náročnější a mírně nákladnější, ale vytříděný materiál je lépe prodejný jako druhotná surovina (s garantovanou kvalitou).
Významného zlepšení lze dosáhnout použitím
vhodných
sběrných
nádob pro daný typ odpadu, kdy lze
nejenom
zjednodušit
manipulaci s odpadem, ale i vhodnou předúpravou snížení jeho množství a usnadnit zpracování (kontejner umožňující oddělení pilin a kapaliny u odpadů z broušení).
Další oblastí jsou osobní ochranné pomůcky a čisticí materiály (hadry, utěrky).
Dříve byla jejich velká část koncipována
pro jednorázové použití, ta obvykle končila v nebezpečném odpadu. Trend se
obrací: na trhu se objevují ochranné rukavice a čistící textil, které je možno prát,
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím
jsou vytvořeny předpoklady pro postupné významné snižování množství pevného nebezpečného odpadu – po praní
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme
poradit lépe a levněji.
Obecně pro všechny ﬁrmy platí, že vzniku odpadů lze dobře předcházet pravidelnou údržbou strojů a zařízení. Pokud se
dále věnuje dostatečná pozornost proškolení pracovníků, dá se jim k dispozici vhodná infrastruktura (dostatek dostupných
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se motivační a případně penalizační systém, jsou
otevřeny dveře pro zlepšování životního
prostředí.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlavním zdrojem odpadů nevratné obaly. V automobilovém průmyslu v České republice
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje.
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent.
Nevratné obaly se používají tam, kde je
to nákladově výhodnější, případně když
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou
variantu. Větší množství nevratných obalů
vzniká při změně dodavatele, nebo při náběhu nových výrobků, kdy se vratné obaly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet.
Dalším důvodem dočasného zvýšení podílu nevratných obalů mohou být výpadky
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku
poškození, kde může být na vině chyba

1/4a

FINALISTÉ
U čistě montážních ﬁrem jsou odpady
tvořeny především jednorázovými obaly,
ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných
materiálů apod.

MARKETING
Obrovským generátorem odpadů je bohužel marketing jako nástroj pro určování
a ovlivňování chování spotřebitele.
Jde především o vytváření poptávky po
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktivnější, obvykle to znamená, že se na jeho výrobu
spotřebuje více materiálu, ze kterého bude
více odpadů. Například: když mají potahy
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DATA O ODPADECH
Základem pro pochopení, co se v odpadovém hospodářství děje, co má a za jakých
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít
k dispozici podrobné a snadno měřitelné
údaje. Nadnárodní ﬁrmy, jichž je v automobilovém průmyslu většina, ve svých
systémech shromažďují řadu informací, mezi nimi i data o odpadech. Z těchto
elementárních údajů je možno vytvořit
v podstatě libovolný ukazatel, přičemž
mezi těmi hlavními nejčastěji najdeme:
celkové náklady na zpracování odpadů,
náklady na jednotku produkce, náklady na
obrat, náklady na pracovníka, hmotnost
odpadu na jednotku produkce, hmotnost
odpadu na hmotnost suroviny, objem
odpadu na jednotku produkce, hmotnost
odpadu podle jeho ﬁnálního zpracování
aj. Vycházejí-li tyto parametry z jednoduchých základních údajů, jsou díky tomu
porovnatelné mezi jednotlivými výrobními závody po celém světě a lze z nich tedy
získat relevantní přehled.
Pro ilustraci je na obrázku uveden náhled na speciální software, ve kterém jsou
v nadnárodní ﬁrmě data zpracovávána
a který umožňuje rovněž generování zpráv.
Na základě výsledků analýzy dat může ﬁrma identiﬁkovat zdroje, kde odpady vznikají, a příčiny jejich vzniku. Reakce managementu a nápravné kroky mohou být cílené a přinášet předvídatelné a konkrétní
výsledky.
CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají ﬁrmy, a cíle, které sleduje společnost, nejsou stejné, někdy mohou
být dokonce v protikladu.
Z hlediska ﬁrmy je požadovaným výsledkem absolutní úspora nákladů na likvidaci odpadů, v reálu při rostoucí produkci
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování
nákladů na výrobní jednotku, případně
i produkce odpadů na výrobní jednotku.
Celkové náklady jsou dány nejenom objemem produkce, ale i jednotkovými náklady na zpracování a likvidaci odpadů, což
je položka, kterou určuje někdo jiný (např.
společnost – ukládání na skládky) a v čase
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme
s ﬁrmami, jejichž ﬁremní ﬁlozoﬁe zahrnuje
ohled na stav životního prostředí, aktivně
pracují na snižování negativních vlivů na
životní prostředí a jsou ochotné tímto směrem investovat.
Naproti tomu v zájmu společenském
je absolutní snižování množství odpadů.
Správnou deﬁnicí pravidel a například
i výší poplatků lze chování ﬁrem ovlivňovat požadovaným směrem. Významným,
dnes však pouze málo využívaným nástrojem může být i společenské ocenění ﬁrem,
které významně přispívají k ochraně životního prostředí, případně motivace formou
pobídek.
Zjednodušeně lze ﬁrmy působící v automobilovém průmyslu rozdělit do čtyř
základních skupin: dodavatelské (výrobci
dílů, součástek, komponentů), logistické
(doprava, logistika), ﬁnalisté (montážní zá-

vody) a obsluha výrobního procesu. Jejich
aktivity se často navzájem prolínají.

ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných
materiálů apod.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají materiály pro další zpracování, druhotné suroviny, odpady nebo nebezpečné odpady.
Významným faktorem, který ovlivňuje produkci odpadů, jsou nestabilní výrobní podmínky (například výpadky dodávky energií), kdy v odpadu skončí materiál založený
do strojů, nebo výpadky v zásobování, pokud je třeba přerušit chod výrobních linek.
Snižování odpadů přímo ve výrobním
procesu je svým způsobem limitováno.
Konstrukce výrobku a technologický postup jsou dány předem a zejména v sériové
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.
Druhou oblastí, bohužel však rovněž
s omezenými možnostmi, je příprava výroby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci
stroje, může být materiál dodáván ve velkém balení. V některých případech lze jistě
i vymyslet další využití pro použité nevratné obaly.
Největší prostor pro úspory dává promyšlená konstrukce (maximální využití polotovarů) a technologie (možnost recirkulace
materiálu, např. plastů, zpět do výroby),
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace
výrobních dávek).
Významný vliv na předcházení vzniku
odpadů má také kvalitní nákupčí, který
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po
zpracování vzniká málo odpadů.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování
vzniku odpadů na jednotlivých pracovištích má obsluha výroby. Třídění
odpadu z výrobních linek (např. oddělování odstřižků různých druhů oceli do samostatných kontejnerů, třídění
plastů) je sice prostorově náročnější a
mírně nákladnější, ale vytříděný materiál je lépe prodejný jako druhotná
surovina (s garantovanou kvalitou). Významného zlepšení lze dosáhnout použitím
vhodných
sběrných
nádob pro daný typ odpadu, kdy lze
nejenom
zjednodušit
manipulaci s odpadem, ale i vhodnou předúpravou snížení jeho množství a usnadnit zpracování (kontejner umožňující oddělení pilin a kapaliny u odpadů z broušení).
Další oblastí jsou osobní ochranné pomůcky a čisticí materiály (hadry, utěrky).
Dříve byla jejich velká část koncipována
pro jednorázové použití, ta obvykle končila v nebezpečném odpadu. Trend se
obrací: na trhu se objevují ochranné rukavice a čistící textil, které je možno prát,
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím
jsou vytvořeny předpoklady pro postupné významné snižování množství pevného nebezpečného odpadu – po praní
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme
poradit lépe a levněji.
Obecně pro všechny ﬁrmy platí, že vzniku odpadů lze dobře předcházet pravidelnou údržbou strojů a zařízení. Pokud se
dále věnuje dostatečná pozornost proškolení pracovníků, dá se jim k dispozici vhodná infrastruktura (dostatek dostupných
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se motivační a případně penalizační systém, jsou
otevřeny dveře pro zlepšování životního
prostředí.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlavním zdrojem odpadů nevratné obaly. V automobilovém průmyslu v České republice
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje.
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent.
Nevratné obaly se používají tam, kde je
to nákladově výhodnější, případně když
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou
variantu. Větší množství nevratných obalů
vzniká při změně dodavatele, nebo při náběhu nových výrobků, kdy se vratné obaly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet.
Dalším důvodem dočasného zvýšení podílu nevratných obalů mohou být výpadky
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku
poškození, kde může být na vině chyba
v konstrukci obalu nebo nevhodná manipulace s ním, chybně stanovené množství
(při zvyšování produkce) nebo špatně nastavená pravidla pro vracení.
Nevratné varianty obalů mají své stálé
místo při dodávkách dílů pro after-market
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie –
Evropa).
Logistické ﬁrmy mohou přispět k omezení vzniku odpadů, pokud se dodavatel
a příjemce domluví a společně zaﬁnancují systém vratných obalů nebo pokud je
takové řešení preferováno ze strany jejich
zákazníků.
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FINALISTÉ
U čistě montážních ﬁrem jsou odpady
tvořeny především jednorázovými obaly,

MARKETING
Obrovským generátorem odpadů je bohužel marketing jako nástroj pro určování
a ovlivňování chování spotřebitele.
Jde především o vytváření poptávky po
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktivnější, obvykle to znamená, že se na jeho
výrobu spotřebuje více materiálu, ze kterého bude více odpadů. Například: když mají
potahy na sedačky do autobusu složitý
vzor, který je třeba napojovat, vznikne daleko víc odpadní látky, než u vzoru jednoduchého.
Další rovinou je tlak na cenu, který vede
k obrovskému plýtvání zdroji materiálu
a energiemi. Levné věci jsou stále častěji jen
na jedno použití, i když to zpočátku tak nevypadá a samy o sobě se tak neprezentují.
Máme však naštěstí možnosti, jak marketingové nápady korigovat – selský rozum
a ekodesign, ovlivňující konstrukci a způsob výroby. Nedá se očekávat, že marketing
se změní a začne pracovat jiným způsobem, protože je nástrojem konkurenčního
boje. Mohli bychom se však pokusit zapojit
ho do změny spotřebitelského myšlení.

19

1 / 2016

Odpady_0116_vnitrek.indd 19

24.10.2016 10:17:10

Uzávěrka

1

Znovuvyužití a předcházení odpadů

7. 12. 2018

2

Zpracování odpadů

17. 1. 2019

3

Zpětný odběr*

13. 2.

4

Energetické využití odpadů

14. 3.

5

Stavební a demoliční odpad

11. 4.

6

Obce a odpady*

16. 5.

7

Poradenství a inovace

13. 6.

8

Kompostárny a zemědělský odpad

18. 7.

72
x
297

9

Technika pro odpady

15. 8.

10

Průmyslové odpady

12. 9.

11

Sanace

17. 10.

12

Komunální technika, čistota obce a svoz
odpadů*

7. 11.

Znovuvyužití a předcházení odpadů

4. 12.

72
x
297

420 x 100
Dvo podva

Ko e n ce
TÉMA
TÉMA

1/2020

24.10.2016 10:17:10

11 000

1/1

Seriál

MARKETING
Obrovským generátorem odpadů je bohužel marketing jako nástroj pro určování
a ovlivňování chování spotřebitele.
Jde především o vytváření poptávky po
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktivnější, obvykle to znamená, že se na jeho
výrobu spotřebuje více materiálu, ze kterého bude více odpadů. Například: když mají
potahy na sedačky do autobusu složitý
vzor, který je třeba napojovat, vznikne daleko víc odpadní látky, než u vzoru jednoduchého.
Další rovinou je tlak na cenu, který vede
k obrovskému plýtvání zdroji materiálu
a energiemi. Levné věci jsou stále častěji jen
na jedno použití, i když to zpočátku tak nevypadá a samy o sobě se tak neprezentují.
Máme však naštěstí možnosti, jak marketingové nápady korigovat – selský rozum
a ekodesign, ovlivňující konstrukci a způsob výroby. Nedá se očekávat, že marketing
se změní a začne pracovat jiným způsobem, protože je nástrojem konkurenčního
boje. Mohli bychom se však pokusit zapojit
ho do změny spotřebitelského myšlení.
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DATA O ODPADECH
Základem pro pochopení, co se v odpadovém hospodářství děje, co má a za jakých
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít
k dispozici podrobné a snadno měřitelné
údaje. Nadnárodní ﬁrmy, jichž je v automobilovém průmyslu většina, ve svých
systémech shromažďují řadu informací, mezi nimi i data o odpadech. Z těchto
elementárních údajů je možno vytvořit
v podstatě libovolný ukazatel, přičemž
mezi těmi hlavními nejčastěji najdeme:
celkové náklady na zpracování odpadů,
náklady na jednotku produkce, náklady na
obrat, náklady na pracovníka, hmotnost
odpadu na jednotku produkce, hmotnost
odpadu na hmotnost suroviny, objem
odpadu na jednotku produkce, hmotnost
odpadu podle jeho ﬁnálního zpracování
aj. Vycházejí-li tyto parametry z jednoduchých základních údajů, jsou díky tomu
porovnatelné mezi jednotlivými výrobními závody po celém světě a lze z nich tedy
získat relevantní přehled.
Pro ilustraci je na obrázku uveden náhled na speciální software, ve kterém jsou
v nadnárodní ﬁrmě data zpracovávána
a který umožňuje rovněž generování zpráv.
Na základě výsledků analýzy dat může ﬁrma identiﬁkovat zdroje, kde odpady vznikají, a příčiny jejich vzniku. Reakce managementu a nápravné kroky mohou být cílené a přinášet předvídatelné a konkrétní
výsledky.

Obecně se dá říci, že ﬁrmy mají při řešení
svých odpadů několik základních možností. Mohou je předat specializované
ﬁrmě a zbavit se tak všech starostí. Nebo
spolupracovat s externí ﬁrmou, která se
o odpadové hospodářství stará, přitom si
ale ponechat vliv na rozhodování a možnost prosazovat do nakládání s odpady
své postoje a ﬁlozoﬁi. Další možností je
mít své vlastní odborníky na odpadové
hospodářství. Toto řešení v sobě obsahuje
nemalé riziko konﬂiktu se státní správou
(včetně případných sankcí), pokud vlastní aparát ﬁrmy není dostatečně výkonný
nebo informovaný. Každé z těchto řešení
má své výhody a nevýhody a v konkrétních
podmínkách i různé náklady.
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DATA O ODPADECH
Základem pro pochopení, co se v odpadovém hospodářství děje, co má a za jakých
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít
k dispozici podrobné a snadno měřitelné
údaje. Nadnárodní ﬁrmy, jichž je v automobilovém průmyslu většina, ve svých
systémech shromažďují řadu informací,
mezi nimi i data o odpadech. Z těchto elementárních údajů je možno vytvořit v podstatě libovolný ukazatel, přičemž mezi
těmi hlavními nejčastěji najdeme: celkové
náklady na zpracování odpadů, náklady na
jednotku produkce, náklady na obrat, náklady na pracovníka, hmotnost odpadu na
jednotku produkce, hmotnost odpadu na
hmotnost suroviny, objem odpadu na jednotku produkce, hmotnost odpadu podle
jeho ﬁnálního zpracování aj. Vycházejí-l
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CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají ﬁrmy, a cíle, které sleduje společnost, nejsou stejné, někdy mohou
být dokonce v protikladu.
Z hlediska ﬁrmy je požadovaným výsledkem absolutní úspora nákladů na likvidaci odpadů, v reálu při rostoucí produkci
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování
nákladů na výrobní jednotku, případně
i produkce odpadů na výrobní jednotku.
Celkové náklady jsou dány nejenom objemem produkce, ale i jednotkovými náklady na zpracování a likvidaci odpadů, což
je položka, kterou určuje někdo jiný (např.
společnost – ukládání na skládky) a v čase
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme
s ﬁrmami, jejichž ﬁremní ﬁlozoﬁe zahrnuje
ohled na stav životního prostředí, aktivně
pracují na snižování negativních vlivů na
životní prostředí a jsou ochotné tímto směrem investovat.
Naproti tomu v zájmu společenském
je absolutní snižování množství odpadů.
Správnou deﬁnicí pravidel a například
i výší poplatků lze chování ﬁrem ovlivňovat požadovaným směrem. Významným,
dnes však pouze málo využívaným nástrojem může být i společenské ocenění ﬁrem,
které významně přispívají k ochraně životního prostředí, případně motivace formou
pobídek.
Zjednodušeně lze ﬁrmy působící v automobilovém průmyslu rozdělit do čtyř
základních skupin: dodavatelské (výrobci
dílů, součástek, komponentů), logistické
(doprava, logistika), ﬁnalisté (montážní zá1 / 2016
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vody) a obsluha výrobního procesu. Jejich
aktivity se často navzájem prolínají.

ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných
materiálů apod.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají materiály pro další zpracování, druhotné suroviny, odpady nebo nebezpečné odpady.
Významným faktorem, který ovlivňuje produkci odpadů, jsou nestabilní výrobní podmínky (například výpadky dodávky energií), kdy v odpadu skončí materiál založený
do strojů, nebo výpadky v zásobování, pokud je třeba přerušit chod výrobních linek.
Snižování odpadů přímo ve výrobním
procesu je svým způsobem limitováno.
Konstrukce výrobku a technologický postup jsou dány předem a zejména v sériové
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.
Druhou oblastí, bohužel však rovněž
s omezenými možnostmi, je příprava výroby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci
stroje, může být materiál dodáván ve velkém balení. V některých případech lze jistě
i vymyslet další využití pro použité nevratné obaly.
Největší prostor pro úspory dává promyšlená konstrukce (maximální využití polotovarů) a technologie (možnost recirkulace
materiálu, např. plastů, zpět do výroby),
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace
výrobních dávek).
Významný vliv na předcházení vzniku
odpadů má také kvalitní nákupčí, který
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po
zpracování vzniká málo odpadů.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování
vzniku odpadů na jednotlivých pracovištích má obsluha výroby. Třídění
odpadu z výrobních linek (např. oddělování odstřižků různých druhů oceli do samostatných kontejnerů, třídění
plastů) je sice prostorově náročnější a
mírně nákladnější, ale vytříděný materiál je lépe prodejný jako druhotná
surovina (s garantovanou kvalitou). Významného zlepšení lze dosáhnout použitím
vhodných
sběrných
nádob pro daný typ odpadu, kdy lze
nejenom
zjednodušit
manipulaci s odpadem, ale i vhodnou předúpravou snížení jeho množství a usnadnit zpracování (kontejner umožňující oddělení pilin a kapaliny u odpadů z broušení).
Další oblastí jsou osobní ochranné pomůcky a čisticí materiály (hadry, utěrky).
Dříve byla jejich velká část koncipována
pro jednorázové použití, ta obvykle končila v nebezpečném odpadu. Trend se
obrací: na trhu se objevují ochranné rukavice a čistící textil, které je možno prát,
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím
jsou vytvořeny předpoklady pro postupné významné snižování množství pevného nebezpečného odpadu – po praní
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme
poradit lépe a levněji.
Obecně pro všechny ﬁrmy platí, že vzniku odpadů lze dobře předcházet pravidelnou údržbou strojů a zařízení. Pokud se
dále věnuje dostatečná pozornost proškolení pracovníků, dá se jim k dispozici vhodná infrastruktura (dostatek dostupných
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se motivační a případně penalizační systém, jsou
otevřeny dveře pro zlepšování životního
prostředí.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlavním zdrojem odpadů nevratné obaly. V automobilovém průmyslu v České republice
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje.
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent.
Nevratné obaly se používají tam, kde je
to nákladově výhodnější, případně když
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou
variantu. Větší množství nevratných obalů
vzniká při změně dodavatele, nebo při náběhu nových výrobků, kdy se vratné obaly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet.
Dalším důvodem dočasného zvýšení podílu nevratných obalů mohou být výpadky
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku
poškození, kde může být na vině chyba
v konstrukci obalu nebo nevhodná manipulace s ním, chybně stanovené množství
(při zvyšování produkce) nebo špatně nastavená pravidla pro vracení.
Nevratné varianty obalů mají své stálé
místo při dodávkách dílů pro after-market
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie –
Evropa).
Logistické ﬁrmy mohou přispět k omezení vzniku odpadů, pokud se dodavatel
a příjemce domluví a společně zaﬁnancují systém vratných obalů nebo pokud je
takové řešení preferováno ze strany jejich
zákazníků.
FINALISTÉ
U čistě montážních ﬁrem jsou odpady
tvořeny především jednorázovými obaly,

72
x
297

MARKETING
Obrovským generátorem odpadů je bohužel marketing jako nástroj pro určování
a ovlivňování chování spotřebitele.
Jde především o vytváření poptávky po
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktivnější, obvykle to znamená, že se na jeho
výrobu spotřebuje více materiálu, ze kterého bude více odpadů. Například: když mají
potahy na sedačky do autobusu složitý
vzor, který je třeba napojovat, vznikne daleko víc odpadní látky, než u vzoru jednoduchého.
Další rovinou je tlak na cenu, který vede
k obrovskému plýtvání zdroji materiálu
a energiemi. Levné věci jsou stále častěji jen
na jedno použití, i když to zpočátku tak nevypadá a samy o sobě se tak neprezentují.
Máme však naštěstí možnosti, jak marketingové nápady korigovat – selský rozum
a ekodesign, ovlivňující konstrukci a způsob výroby. Nedá se očekávat, že marketing
se změní a začne pracovat jiným způsobem, protože je nástrojem konkurenčního
boje. Mohli bychom se však pokusit zapojit
ho do změny spotřebitelského myšlení.

19

24.10.2016 10:17:10

Pravidla a podmínky inzerce
Pravidla zveřejňování textové inzerce
a firemních článků

Vkládaná inzerce
Cena inzerce (kromě týdeníku Zemědělec): 25 000 Kč + cena vložení/kus
Gramáž vkládaného materiálu

do 20 g

21–50 g

51–100 g

Cena: vložení/kus

0,90 Kč

2,20 Kč

4 Kč

101–250 g 250 g a výše
5,10 Kč

6,50 Kč

Hmotnostní rozlišení vkládaného materiálu vychází z platných tarifů České pošty

Slevy
Varianta tituly

Varianta vydavatelství

Sleva se řídí celkovou výší součtu ceníkových cen
Sleva se řídí počtem opakování inzerátů v jedzávazné objednávky inzerce do libovolných titulů
nom časopisu v daném ročníku a je případně
našeho vydavatelství a je stanovena jako bonus za
počítána i zpětně.
překročení stanovené hranice následovně:
50 000

5%

Počet opakování

Sleva

70 000

7%

3x

5%

100 000

10 %

6x

7%

200 000

11 %

9 a více opakování

10 %

300 000

12 %

a dále za každých sto tisíc + jedno procento atd.
Při objednání inzerce reklamní agenturou je maximální výše slevy pro klienta 15 %

Přirážky
2. strana obálky

25 %

3. strana obálky

20 %

4. strana obálky

30 %

5. strana (vedle obsahu)

10 %

Příplatek za netradiční formát

40 %

Příplatek za přesné umístění inzerátu

20 %

Příplatek za tisk páté barvy

10 %

1. Textová inzerce – cena odpovídá cenám klasické
plošné inzerce
Textová inzerce je ekvivalent klasické plošné inzerce.
Textová inzerce placená v plné výši podle ceníku nemusí být vyrobena v grafické úpravě časopisu a může být
dodána hotová od zadavatele (firma, reklamní agentura). Součástí textové inzerce mohou být loga a kontakty na výrobce nebo prodejce. Článek je označen jako
inzerce. Textová inzerce musí být dodána kompletně
připravená objednatelem. Redaktoři vydavatelství tuto
textovou inzerci nepřipravují.
2. Firemní text placený 50 % ceny plošné inzerce
podle ceníku
Jedná se o komerční článek, který však neobsahuje
logo ani kontakt na výrobce nebo prodejce. Téma by
mělo alespoň rámcově odpovídat tématu časopisu.
U podpisu je uvedeno jméno autora a název firmy.
Článek je označen jako inzerce. Článek je upraven
podle grafiky časopisu a vyroben v grafickém studiu
vydavatelství. Firemní text musí být dodán kompletně
připravený objednatelem. Redaktoři vydavatelství tuto
textovou inzerci nepřipravují.
3. Pravidla pro zveřejňování neplacených PR článků
dodaných společně s grafickou inzercí
Požaduje se dodržovat stanovený rozsah v poměru
1 : 1/reklama : PR článek. V případě požadavku na
překročení rozsahu u článku bude individuálně řešen
způsob jeho úhrady.

Cena grafického zpracování inzerce: 700 Kč
Technické požadavky pro podání inzerce
Platforma PC
Podklady dodávejte: CD/DVD, e-mail (do 30 MB), FLASH disk
a) GRAFICKY ZPRACOVANÉ REKLAMY: PDF (300 DPI, uloženo jako CMYK,
vhodné pro výstup z InDesignu, min. 3 mm spad), TIFF, JPG (300 DPI, CMYK), AI,
EPS, CDR (vše v křivkách, CMYK, 300 DPI), dokumenty INDESIGN CS5 (a nižší)
včetně zdrojových dat
b) INZERCE DODÁVANÁ K VÝROBĚ:
Texty a tabulky: Microsoft Word
Grafy: Microsoft Excel
Loga: EPS (vykřivkovaná, uložena bez pozadí)
Fotografie ke scanu: předlohy pro scan do formátu A3
Fota v datech: TIFF, JPG (vše ve 300 DPI)
Po dohodě možnost nahrát data na FTP server.
Uvedené formáty na spad jsou po ořezu, je třeba počítat minimálně 3 mm
navíc z každé strany na ořez.
Podrobné informace na vyžádání zašleme e-mailem.

Upozornění
Zadavatel inzerátu ručí za to, že se v dokumentu (ai, eps, pdf) nebudou
vyskytovat neviditelné znaky a budou správně definovány atributy.
Pokud inzeráty ve formátech pdf, eps nebudou mít patřičné parametry,
převedeme dokument do bitmapy v rozlišení 300 dpi, což může zapříčinit nečitelnost drobného písma a změnu barevnosti. Za tyto změny
nenese vydavatelství odpovědnost a případné reklamace padají na
vrub zadavatele inzerátu. Nepřijatelná jsou loga a grafické podklady
z faxu. Nekvalitní podklady jako kopie z rozmnožovacích strojů, vizitky
či dopisní papíry, výjezdy z barevných inkoustových tiskáren, rastrované fotografie atd. budou přijaty s upozorněním na špatnou kvalitu
v tisku. Neručíme za chyby způsobené špatnou čitelností textu nebo
jiné skryté vady dodaných podkladů. V případě nedodání barevného
náhledu (cromaline, digitální nátisk) k inzerátu neručí vydavatelství za
dodržení barevnosti.

Všeobecné podmínky inzerce
1. Zadání inzerátu
a) Vydavatel přijímá inzeráty pouze na základě písemné objednávky
nebo smlouvy a dodaných podkladů. Objednávka musí obsahovat
tyto náležitosti: obchodní jméno firmy, sídlo firmy, místo podnikání nebo bydliště, IČO, DIČ, razítko a podpis zadavatele, datum
podpisu.
b) Za včasné dodání textu inzerátu a bezchybných podkladů pro tisk je
odpovědný zadavatel.
c) Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových podkladů pro inzerci.
d) Vydavatel neodpovídá za správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva
třetích osob.
2. Vracení podkladů a korektura nátisku
a) Podklady pro tisk se zadavatelům inzerce vracejí jen na vyžádání.
Korektury inzerátů vyrobených ve vydavatelství se zasílají zadavateli
k odsouhlasení. Pokud zadavatel neoznámí souhlas s úpravou inzerátu v určenou dobu, předpokládá se, že souhlasí.
b) Vydavatel ručí za běžnou kvalitu tisku v rámci možností, které poskytuje podklad pro tisk a použitá technologie.
3. Úpravy a umístění inzerátu v titulu
Inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou rozeznatelné jako inzeráty, budou označeny slovem „inzerce“.

4. Právo odmítnout inzerát
a) Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerát z důvodu obsahu
nebo technické kvality, jestliže je v rozporu s platnými právními či
úředními normami, dobrými mravy a zvyklostmi, danými technickými podmínkami či v rozporu se zájmy vydavatele.
b) Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, popř. pozastavit
plnění až do zaplacení dlužné částky.
5. Placení inzerátu
a) Cenu za inzerát fakturuje vydavatel do 5 dnů po jeho zveřejnění. Fakturu zasílá zadavateli spolu s kontrolním výtiskem. Faktura je běžně
splatná do 14 dnů. Smluvně lze dohodnout i jiný termín.
b) V případě, že je zadavatel v prodlení s placením faktury, je vydavatel oprávněn fakturovat zadavateli úrok z prodlení v dohodnuté
výši. Není-li v konkrétním případě dohodnuta, činí 0,1 % dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
6. Reklamace – náhradní plnění
a) Zadavatel má v případě otištění zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo bezchybný náhradní inzerát.
b) Reklamovat inzerci je možno do 14 kalendářních dnů od zveřejnění.
7. Ceny uvedené v ceníku jsou v Kč bez DPH
Smlouvou lze sjednat odlišné podmínky zveřejnění inzerce. Smlouva je
podmínkou pro dojednání jiných než běžných podmínek spolupráce.

