
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA 

Institut environmentálního inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE 

SPOLEČNOSTI FREMACH MORAVA s.r.o.  

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Josef Gába 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jaroslav Závada, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2017 



Josef Gába: Systém nakládání s odpady ve společnosti Fremach Morava s.r.o. 

 
 

 



Josef Gába: Systém nakládání s odpady ve společnosti Fremach Morava s.r.o. 

 
 

 

 



Josef Gába: Systém nakládání s odpady ve společnosti Fremach Morava s.r.o. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: Rád bych poděkoval vedení společnosti Fremach Morava s.r.o. za možnost 

vypracovat tuto práci a aktivně se podílet na změnách systému odpadového hospodářství 

ve firmě Fremach Morava s.r.o. Dále bych chtěl poděkovat vedoucímu práce panu Ing. 

Jaroslavu Závadovi, Ph.D. a panu doc. Ing. Vladimíru Čáblíkovi, Ph.D. za odborné vedení, 

cenné rady a konzultace. 



Josef Gába: Systém nakládání s odpady ve společnosti Fremach Morava s.r.o. 

 
 

 ANOTACE 

Bakalářská práce se zaměřuje na představení systému odpadového hospodářství ve firmě 

Fremach Morava s.r.o.  Práce ukazuje možnosti využití moderních environmentálních 

nástrojů na řízení systému odpadového hospodářství, a využití těchto nástrojů pro snížení 

množství produkovaného odpadu. Na základě výsledků odpadového hospodářství jsou 

ukázány možnosti praktického použití nástrojů vizuálního managementu a projektu Čisté 

produkce. Kombinace nástrojů environmentální politiky se ukázala jako klíčová pro 

celkové snížení nákladů na odpadové hospodářství ve firmě. 

 

Klíčová slova: nakládání s odpady, automotive, čistá produkce 

 

 

ANOTACE 

This Bachelor thesis focuses on an introduction of waste management system in 

company Fremach Morava s.r.o. This thesis shows possibilities of modern environmental 

tools utilization in waste management system control and utilization of these tools 

for reduction of produced waste amount. Practical use of visual management tools and 

"Clean hands" project are presented based on the results. Combination of environmental 

policy tools proved itself to be the key one for overall reduction od costs for company 

waste management. 
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1 ÚVOD 

Průmyslová výroba a nakládání s odpady jsou dva pojmy, které spolu úzce souvisí. 

V minulosti byl proces nakládání s odpady opomíjený a byl považován za něco, co při 

výrobě vzniká, ale nelze ovlivnit. Samotný způsob nakládání s průmyslovými odpady se 

stává častým tématem diskuzí. Tyto diskuze jsou podloženy řadou faktorů. Jedním z nich 

jsou změny v legislativě, které pozitivně působí na ekologičtější uvědomění firem. 

Pozitivní přístup a zapojení pracovníků do environmentální politiky se velmi kladně odráží 

na celkovém hodnocení firmy v oblasti ochrany životního prostředí. Další tlak na původce 

odpadu vzniká z řad jejich odběratelů. Mnoho z nich má environmentální politiku 

zařazenou ve svých firemních profilech a na základě certifikací podmiňují případnou 

spolupráci zavedením těchto ekologických standardů. Velmi důležitý aspekt představuje 

růst nákladů na likvidaci vzniklých odpadů. Velké množství firem si v současné době 

uvědomuje, že zodpovědný přístup k nakládání s odpady, mezi něž řadíme předcházení 

jejich vzniku i jejich opětovné používání. Recyklace a popřípadě jejich jiné využití může 

v krátké době znamenat kromě ekologického i ekonomický přínos. Díky tomu se stává 

nakládání s odpady vyprodukovanými ve výrobě nedílnou součástí výroby. 

Implementace moderních environmentálních nástrojů, zavádění a dodržování 

standardů usnadňují firmám zavádět účinné postupy pro zlepšení environmentální politiky 

a minimalizovat výdaje potřebné k nakládáním s odpady. Nástroje environmentální 

politiky patří mezi vhodné a účinné nástroje pro vyhledávání rizik a příležitostí. Při 

správné a pravidelné aktualizaci environmentálních aspektů lze získat velké množství 

podnětů pro snížení možných rizik a využití potenciálu příležitostí.  Dobře zvolená 

environmentální politika se v takových případech stává závazkem vůči společnosti, který 

naplňuje vizi udržitelného rozvoje.    

Cílem bakalářské práce je poukázat na činnost a aktivity v oblastí odpadového 

hospodářství společnosti zbývající se produkcí automobilových dílů. Předkládá způsoby 

nakládání s jednotlivými položkami. Zaměřuje se na aktuální změny v oblasti značení a 

dopravy nebezpečných odpadů. Přibližuje systém nakládání s odpady ve firmě Fremach 

Morava s.r.o. a upozorňuje na některé možnosti, které přináší využití moderních nástrojů 

environmentálního managementu v praxi. Pomocí těchto nástrojů, v tomto případě projektu 

MŽP Čistá produkce, a s využitím vizuálního managementu, jsou v práci představeny 

možnosti jejich využití v praxi.  Pomocí správné implementace vznikají během průmyslové 

výroby nové možnosti a směry i v oblasti nakládání s odpady. 

2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI FREMACH MORAVA 

S.R.O. 

Když v roce 1969 vznikla v Belgii Kuhbier plast pro průmyslové dodávky 

plastových výlisků, nikdo netušil, že o 30 let později bude Fremach NV Plastic koncernem 

s pobočkami v Belgii (Diepenback, Izegem), České republice (Kroměříž), Francii 
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(Dieppe), Německu (Weilmümster), na Slovensku (Trnava) a v Číně. V současné době 

zaměstnává přes 1800 pracovníků v Evropě a Asii (viz Umístění závodů skupiny Fremach 

obr. č. 1.)  

 

Obrázek č. 1: Rozšíření závodů skupiny Fremach NV Plastic v Evropě. (Zdroj: Fremach Presentation) 

Výrobky skupiny Fremach představují především interiérové pohledové díly, 

panely rádií a ovládací prvky, jež můžeme najít v automobilech značek BMW, KIA, Fiat, 

Audi, Mercedes, Porsche, Jaguar nebo Land Rover. S ohledem na strukturu 

automobilového průmyslu se dodávky provádějí formou subdodávek pro dodavatelské 

firmy, které jsou přímými dodavateli automobilek.  

Závod v Kroměříži byl otevřen v roce 1998, kdy se zde začala provádět montáž 

dílů. V roce 2000 byla výroba rozšířena o vstřikování plastových komponentů a o pět let 

později také o lakování. Další velké rozšiřování proběhlo v letech 2010 a 2011, kdy přibyla 

třetí lakovací linka a dostavbou se montážní prostor zvětšil dvojnásobně. Díky těmto 

změnám se stal kroměřížský závod, jehož výrobní budova je na obrázku č. 2, největší 

závodem ve skupině Fremach Plastic NV. (1)   

 

Obrázek 2: Výrobní budova závodu Fremach Morava. (Zdroj: Fremach Presentation) 



Josef Gába: Systém nakládání s odpady ve společnosti Fremach Morava s.r.o. 

 

2017    3     
 
 

2.1 Hlavní části výrobního závodu a rozložení prostorů 

Z výrobního hlediska se závod v Kroměříži dělí na tři výrobní střediska – 

vstřikovnu plastů, lakovnu a montáž. Nedílnou součást představují i nevýrobní střediska – 

údržba, oprava forem, sklady a středisko odpadového hospodářství. 

Základ výrobního procesu na středisku lisovna spočívá v tom, že se polymer ve 

formě granulí odebere do pracovní části vstřikovacího stroje, kde za současného účinku 

tření a ohřevu plastová granule změkne. Takto vzniklá tavenina se vtlačuje do formy. Plast 

předává formě teplo a během následného ochlazování ztuhne do finálního tvaru. 

Vylisovaný výrobek se pak zbaví přebytečného materiálu, vtoků. V současné době je na 

středisku vstřikovna (obr. č. 3) 53 vstřikovacích lisů od firem Arburg a Engel se zavíracím 

tlakem od 50 do 250 tun. (2) 

 

Obrázek 3: Střediska vstřikovna plastů.  (Zdroj: Fremach Presentation) 

Středisko lakovna disponuje třemi lakovacími linkami od firmy Venjakob (obr. č. 

4). Dvě linky mají vlastní spalovací zařízení, které při dodržování zákonných limitů pro 

vypouštění škodlivin do ovzduší umožňuje používání rozpouštědlových (solventních) 

nátěrových hmot. Lakovací linka označená jako linka 3 je využívána pro práci s vodou 

ředitelnými nátěrovými hmotami. Zmíněné linky doplňují přídavná zařízení, mezi něž 

řadíme opalovací pistole, ionizační lišty sloužící ke snižování povrchového napětí plastu 

nebo k čištění pomocí suchého ledu.  
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Obrázek 4: Lakovací linka od firmy Venjakob 

Středisko montáž disponuje kromě specializovaných montážních linek na jednotlivé 

výrobní projekty, také lasery k laserování symbolů a tampoprintem pro potisk dílů. 

Z hlediska procesu posuzování životního prostředí (EIA - Environmental Impact 

Assessment) a zákona č. 256 / 2016 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů spadá výroba námi zvolené firmy do skupiny 7.1 Výroba 

nebo zpracování polymerů a syntetických kaučuků, výroba a zpracování výrobků na bázi 

elastomerů s kapacitou nad 100 t/rok. Fremach Morava jako dodavatel pro automobilový 

průmysl má certifikát ISO 9001 a ISO 14001. (3) 

3 POUŽÍVANÉ LÁTKY A MATERIÁLY VE VÝROBNÍM PROCESU 

Vzhledem k charakteru výroby a orientaci na výrobu plastových komponentů (obr. 

č. 5) je základním materiálem plastový polymer. Nejčastěji používané plasty pro výrobu 

plastových interiérových dílů v automobilovém průmyslu představují skupiny 

polykarbonátů (PC), akrylonitrile butadiene styrenů (ABS), polyamidů (PA), 

polypropylenů (PP), polybutylen teraphalatů (PBT), polyoximethykenů (POM) a 

polymethyl methacrylatů (PMMA). Plasty přinesly do automobilového průmyslu zejména 

zrychlení a zlevnění výroby. Plastové díly vykazují také mnohem lepší fyzikální a 

chemické vlastnosti, jedná se především o nižší hmotnost a odolnost vůči klimatickým 

podmínkám. Tyto vlastnosti lze dále zlepšovat přidáním různých příměsí, například 

retardéry na snížení hořlavosti, minerálními či skelnými vlákny. Na jednu stranu se 

použitím těchto aditiv zvyšuje celková bezpečnost a trvanlivost výrobku, na stranu druhou 

se snižuje možnost recyklace. Použití regenerovaných plastů je v rámci automobilového 

průmyslu velmi problematické a firmy preferují nový panenský granulát.  
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  Samotný průběh vstřikování vypadá na první pohled velmi jednoduše. Materiál se 

nasype (v případě pytlů) nebo pod tlakem nasaje (v případě dodání v balení nazývaném 

oktabín) do sušící jednotky, kde je vysušen na požadovanou vlhkost. Podstatným faktorem 

pro kvalitu vstřikovaných dílů je vlhkost vstupního materiálu, proto se vstupní materiál 

(granulát) suší na vlhkost, kterou předepisuje technologický postup. Takto připravený 

materiál se dopraví přes vstřikovací trysky do formy. Ta se musí předehřát na požadovanou 

teplotu, aby nedocházelo ke vzniku vad ve vstřikování. Po uzavření a znovu otevření 

formy je výrobek vyjmut robotem a položen na dopravník. Některé formy jsou 

konstruovány a osazeny tzv. horkým vtokem na vstřikování bez zbytkového materiálu. 

U některých výlisků požaduje následný výrobní proces zbytkový materiál tzv. vtok. 

Zbytkový materiál se nachází i u forem, pro něž by osazení horkým vtokem nebylo 

ekonomicky výhodné. Tento vtok představuje v podstatě odpad, resp. druhotnou surovinu. 

Kvalitu vstřikování dílů velmi významně ovlivňuje kvalita vstupního materiálu, zejména 

jeho teplota a stav formy, zavírací rychlost vstřikolisu a samotný vstřikovací tlak. Správné 

nastavení těchto parametrů je důležité pro kvalitní výrobu.  (4)  

Vzhledem k velikosti lakoven reprezentují další velkou skupinu materiálů 

používaných ve výrobě nátěrové hmoty. Na základě použitého rozpouštědla se rozdělují na 

dvě skupiny - barvy vodou ředitelné a rozpouštědlové, někdy označované jako barvy 

solventní. V poslední době sledujeme, díky menší ekologické závadnosti, zřetelný příklon 

k barvám vodou ředitelným, 

Samotný princip lakování spočívá ve správné přípravě lakovací směsi, která se ve 

stříkací kabině stříkacími pistolemi nanese na jednotlivé díly. Po pásovém dopravníku 

projdou nalakované díly přes vytvrzovací pec, kde teplota dosahuje až 80 ˚C. Po dokončení 

oběhu v lakovací lince a následném zkontrolování vizuálních vad jsou díly baleny. 

Vzhledem k náročnosti výroby a častému střídání výrob a barev se do vod přidávají různá 

promývací ředidla a flotační chemikálie. Jejich správné používání umožňuje kvalitní 

proces a provoz lakovacích linek. Na barvy, včetně ředidel, tužidel a různých pomocných 

látek k úpravě jejich vlastností, mezi které patří například přípravky na úpravu lesku 

(matovadla), se vztahují předpisy o nakládání s chemickými látkami. Veškeré tyto látky 

musí být schválené a mít platné osvědčení Reach. Toto osvědčení se vztahuje na pomocné 

chemické látky sloužící k úpravě vody v lakovací lince, patří mezi ně kolagulaty a 

floktulanty V současné době firma Fremach používá cca 3500 různých chemických látek.  

Dalším výrobním materiálem jsou pryže, kovové piny a další komponenty. Tyto 

materiály se nakupují u subdodavatelů, anebo je dodávají ostatní výrobní závody skupiny 

Fremach Plastic NV. 

Mezi nevýrobní látky, které firma používá, patří mazací a údržbové oleje. Samotná 

olejová náplň, která slouží k chlazení částí vstřikolisu, obsahuje v závislosti na velikosti a 

tonáže samotného stroje 50 l až 350 l hydraulického oleje. V současné době není umožněn 

zpětný odběr olejů výkupem, proto jsou dnes oleje považovány za nebezpečný odpad (NO) 

a musí být předány k likvidaci odpovědné osobě. Tato povinnost je legislativně ukotvena 
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v zákoně č.185/2001 o odpadech a ve vyhlášce č. 351/2008, kterou se mění vyhláška 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.  (5) 

(6) (7) (8) (9) (10)  (11) 

 

 
Obrázek 5: Příklad výrobků firmy Fremach Morava. Zdroj:Fremach Presentation 

4 DRUHY ODPADU Z VÝROBNÍHO PROCESU 

Produkovaný odpad firmou Fremach Morava lze dle platné legislativy zařadit do 

dvou základních kategorií. Jedná se o kategorii nebezpečných odpadů (NO) a kategorii 

ostatních odpadů (OO). Na obě kategorie se vztahuje povinnost nakládat s nimi dle platné 

legislativy. Je velmi podstatné vzniklý odpad správně kategorizovat a průběžně sledovat 

jeho množství. Zcela běžným jevem se stává, že se vlivem změn technologie a druhu 

výrobků mění charakter a skladba odpadu. Rozložení nebezpečného a ostatního odpadu ve 

firmě znázorňuje obr. č. 6.  

Tato kapitola charakterizuje všechny firmou produkované odpady. Rozdělení do 

kategorií vychází z katalogu odpadů, což je jeden z hlavních nástrojů pro správnou 

evidenci a následné nakládání s odpady. Vychází ze zákonu č. 185/2001 Sb., zákona o 

odpadech a je přílohou vyhlášky č. 93/2016Sb. o katalogu odpadů. Kapitola stručně 

popisuje způsob jejich vzniku, způsob nakládání, produkované množství a u klíčových 

odpadů taky provedené nebo plánované akce pro snížení jejich objemu. Skutečný objem 

vyprodukovaného odpadu je graficky zpracován. Vzhledem k tomu, že samotné množství 

nemusí vypovídat o faktickém stavu odpadového hospodářství a provedených akcí, je u 

některých klíčových odpadů množství vyprodukovaného odpadu přepočítáno na objem 

výroby pomocí přepočtu reálných nákladů na nakládání s odpady na 1000 Kč produkce. 

Tento přepočet ukazuje skutečný nákladový podíl a účinnost provedených akcí. (7) (8) (9) 

(10) (11) (12) 
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Obrázek 6: Graf rozložení nebezpečného a ostatního odpadu za období 2012-2016. (Zdroj: ISPOP) 

4.1 Nebezpečný odpad (NO) 

NO představuje kategorii odpadů, která patří vzhledem k charakteru výroby mezi 

nejpočetnější. Náklady na práci s touto skupinou patří mezi nejvyšší. Je nezbytně nutné 

dbát při manipulaci s touto kategorii odpadů zvýšené opatrnosti. Tyto odpady vznikají 

především ve středisku lakovna, při samotné operaci lakování. Typickým příkladem 

výrobních odpadů jsou odpady s názvem vodní kaly, obsahující barvy nebo laky 

(katalogové číslo 080115), odpadní barvy a laky obsahující rozpouštědla (katalogové číslo 

080111), obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (katalogové číslo 150101) a jiná 

organická rozpouštědla a promývací kapaliny (katalogové číslo 070104). Do další skupiny 

zmiňované kategorie řadíme nebezpečné odpady vznikající při vedlejší činnosti, převážně 

se jedná o filtry z lakovacích linek – absorpční činidla a filtry (150202), prací vody 

(120301), zaolejovaná voda z odlučovačů oleje (130507). V areálu závodu se nachází 

parkoviště, jehož součástí je lapol, proto zařazujeme do této kategorie i odpad v něm 

zachycený - kal z odlučovače oleje (130502). Přehled množství produkovaného odpadu a 

výši přímých nákladů na manipulaci s nimi ve firmě Fremach Morava za období 2012 – 

2013 uvádí tabulka č. 1 a č. 2. (7) (8) (9) (10)  (11) (13) (14) (15) 

Tabulka 1: Přehled množství nebezpečných odpadů za období 2012-2016. (Zdroj: ISPOP) 

Kat. 

číslo 
Název odpadu/množství odpadu 

v kg 
2012 2013 2014 2015 2016 

070104 
Jiná organická rozpouštědla, 

promývací kapaliny 
51676 46146 42688 47866 55798 
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080111 
Odpadní barvy, laky obsahující 

organická rozpouštědla 
2056 8156 7078 6482 8121 

080115 
Vodné kaly obsahující barvy nebo 

laky 
214644 250366 211580 143652 162225 

120301 Prací voda 0 0 4933 11879 3550 

130502 
Kaly z odlučovačů oleje (lapol 

parkoviště) 
0 0 0 11800 11000 

130507 
Zaolejovaná voda z odlučovačů 

oleje 
0 0 610 9608 8150 

150110 Obaly obsahující zbytky NL 18893 19399 13388 9594 9606 

150202 Absorpční činidla, filtry 18334 21743 21082 8513 6738 

 

Tabulka 2: Náklady na likvidaci odpadů. (Zdroj: Roční bilance odpadů) 

Kat. 

číslo 
Název odpadu / náklady na 

likvidaci odpadů v Kč 
2012 2013 2014 2015 2016 

070104 
Jiná organická rozpouštědla, 

promývací kapaliny 
217039 193813 179290 201037 234352 

080111 
Odpadní barvy, laky obsahující 

organická rozpouštědla 
16448 65248 56624 51856 64968 

080115 
Vodné kaly obsahující barvy nebo 

laky 
1717152 2002928 1537000 722256 811125 

120301 Prací voda 0 0 13319 32073 9585 

130502 
Kaly z odlučovačů oleje (lapol 

parkoviště) 
0 0 0 15340 14300 

130507 
Zaolejovaná voda z odlučovačů 

oleje 
0 0 1647 25942 22005 

150110 Obaly obsahující zbytky NL 151144 155192 107104 76752 76848 

150202 Absorpční činidla, filtry 154006 182641 145537 71509 56599 

 

4.1.1 Vodní kaly obsahující barvy nebo laky (08 01 15) 

Vodní kaly vznikají přímo při výrobě, v lakovací lince při procesu lakování. Jedná 

se o vysrážené zbytky vystříkané barvy do vody. Jejich množství je závislé na druhu 

použité barvy a způsobu výroby. Běžný postřik barvy do vody zaujímá 60 % až 70 % 

plochy v lakovací kabině. Tento odpad produkují všechny lakovací linky. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o nejvíce zastoupený NO odpad, je mu věnována největší pozornost. 

Periférie lakovacích linek jsou osazeny kontinuálním technologií na čištění 

oběhové vody v lakovací lince. Výrobcem tohoto zařízení je firma EWAC s.r.o., České 
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Budějovice. Zařízení má vysokou účinnost při separaci koagulátu vzniklého při koagulaci 

barev a laků. Čištění probíhá na principu chemického srážení pomocí tekutých 

koagulačních a flotačních kapalin, poté následuje samotná flotace na Ewacflotu. Obr. č. 7 

zobrazuje flotační zařízení na lince číslo 1 včetně chemie a odkalovacího vozíku.  

 

Obrázek 7: Flotační zařízení Ewacflot na lakovací lince č. 1 

V zařízení jsou vysrážené zbytky barvy vynášeny na povrch a stahovány ramenem (obr. 

č. 8). Vysrážený vodní kal může obsahovat i velké množství vody, jejíž množství je závislé 

na druhu aplikované směsi barvy a použité pomocné chemie. Vzhledem k častým změnám 

výroby, a tím i používaných nátěrových hmot, není technicky možné používat jedno 

nastavení flotačních chemií, a proto je zde dosahováno různých výstupů.  

 

Obrázek 8: Detail vysráženého vodního kalu na lince č. 3 
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V rámci snižování množství nebezpečného odpadu je zařazen za flotaci proces 

filtrace a následného odvodnění kalu, který pak probíhá v odvodňovacích kontejnerech 

se sítem. Z kontejnerů od firmy Ewac (obr. č. 9) se odvodněný kal vysypává do 

velkoobjemových kontejnerů a vyfiltrovaná voda se vrací zpět do lakovací linky. 

 

Obrázek 9: Odkalovací vozík firmy Ewac 

Při správném používání flotačního zařízení: 

 nedochází k zanášení potrubí, čerpadel a vzduchotechniky zbytky barev, 

 prodlužuje se interval vypouštění oběhové vody a snižuje se náklady na její 

likvidaci, 

 dochází ke snížení spotřeby chemických produktů určených ke koagulaci barev a 

laků, 

 projevuje se pokles provozních nákladů na čištění stříkacích kabin, 

 nastává úbytek zmetkovitosti v procesu povrchových úprav, 

 prodlužuje se životnosti celé stříkací linky. 

Co se týče akcí na snížení - udržení produkovaného množství, tak ty probíhají ve dvou 

úrovních. V první technologické, kdy se ve spolupráci s techniky firem Ewac s.r.o, 

Wieds/Ecochem a Hebro se neustále kontroluje účinnost dodávané chemie a při změnách 

dodávaných nátěrových hmot se optimalizuje činnost této pomocné chemie. Optimálně 

upravená pomocná chemie nezpůsobuje přílišné pěnění vody a na sebe dobře váže zbytky 

barvy. Tyto vlastnosti aplikované chemie jsou nezbytně nutné pro správnou činnost 
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zařízení. Proto má velký význam správně vyladit poměr odpěňovací složky a složky 

flotační. Druhá úroveň probíhá při samotné manipulaci s vodním kalem. Před 2 roky byly 

kaly odváženy firmou Purum v ocelových sudech. Vzhledem k množství a velkému podílu 

vodní složky (až 60 %) byl v roce 2015 spuštěn pilotní projekt Snížení objemu vodní kalu 

na lakovacích linkách. Základní myšlenkou tohoto projektu bylo zvýšení pevné složky 

vodního kalu. Pro snížení bylo vytipováno optimální řešení v poměru účinnost – cena za 

použití odkalovacích vozíků od firmy Ewac. Toto jednoduché zařízení pracující na 

principu fyzikálního odkalení se ukázalo jako velmi účinné a za pomocí vhodné chemie se 

podařilo snížit množství kalu přibližně o jednu třetinu. Výsledek tohoto projektu ilustruje 

obr. č. 10. (7) (8) (9) (10) (11) (16) 

 

Obrázek 10: : Graf množství NO 080115 vodní kaly za období 2012-2016 (Zdroj: ISPOP, roční bilance 

odpadů) 

4.1.2 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny (07 01 04) 

Uvedená skupina odpadů patří ve firmě Fremach Morava mezi druhý nejpočetnější 

nebezpečný odpad. Vzniká při čištění lakovacích linek mezi jednotlivými výrobami. Linku 

resp. samotné lakovací zařízení – stříkací pistole, mísící zařízení a přívodní trubky barvy je 

nutné při každé změně výroby nebo i při přerušení lakovacího procesu na dobu delší než 

cca 5 minut (záleží na druhu nátěrové hmoty) propláchnout a vyčistit. Vzhledem k důrazu 

automobilového průmyslu na kvalitu pohledových dílů a velkému množství druhů barev 

odpadů se stává tato činnost nesmírně důležitou, pro výslednou kvalitu lakování jednou 

z klíčových. Snížení tohoto odpadu je tedy velmi náročné. Nelze vycházet jen ze samotné 

snahy rozplánovat výrobu tak, aby k těmto technologicky nutným odstávkám docházelo co 

nejméně. Existují však možnosti, jak to uskutečnit. Jednou z nich je použít regenerované 

ředidlo, které je při zachování stejných vlastností dostupné za výrazně nižší pořizovací 

náklady. Vzhledem k tomu, že se chemické vlastnosti promývacího ředidla nemění a je 

pouze znečištěno zbytky nátěrové hmoty, jedná se o ideální proces čištění destilace ředidla. 
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Přibližně 80 % promývacího ředidla převážně z mísícího zařízení je zachyceno jako 

znečištěná separovaná kapalina. Tato kapalina neskončí jako nebezpečný odpad, ale je 

v nádobách splňující požadavky ADR zachycena, následně odvezena do firmy Colorlak ve 

Starém Městě u Uherského Hradiště, kde probíhá samotná destilace. Na základě analýzy 

pomocí chromatografu a destilačních křivek je vytipováno rozmezí destilačních teplot, při 

kterých lze vydestilované ředidlo znovu použít. Díky tomu lze až 85 % takto zachyceného 

promývacího ředidla znovu použít do výroby. Zbývajících cca 15 % ze začátku a konce 

destilace (tzv. destilační zbytek) je předáván oprávněné osobě k likvidaci. Ta s ním 

nakládá dle platné legislativy jako nebezpečný odpad. Množství tohoto odpadu graficky 

znázorňuje obr. č. 11. (7) (8) (9) (10)  (11) (17) 

 

 
Obrázek 11: Graf množství nebezpečného odpadu 070104 jiná organická rozpouštědla a promývací 

kapaliny za období 2010-2016. (Zdroj: ISPOP, roční bilance odpadů) 

4.1.3 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla (08 01 11) 

Významnou položkou v oblasti NO jsou barvy s končící expirační dobou. Barvy po 

skončení expirační doby se nesmí na výrobky používat. Vzhledem k tomu, že cena nových 

barev je vysoká, je tato položka důsledně sledována a každý měsíc reportována. Dalším 

nástrojem kromě dobré logistiky a plánování je komunikace s výrobcem barev ohledně 

prodloužení expirační doby. (7) (8) (9) (10) (11)  

4.1.4 Absorpční činidla, filtry (15 02 02) 

Jedná se především o filtry z lakovacích linek. Lakovací linky mají kvůli emisním 

limitům stanovený přesný harmonogram výměny filtrů. Důležitým faktorem pro včasné 

výměny filtrů jsou požadavky na kvalitu lakování. Čistota samotného procesu a zajištění 

co nejmenší prašnosti představují důležité aspekty. Díky zkráceným intervalům výměny 

filtrů se je daří prašnost udržovat na nízké úrovni, ale zvyšuje množství vzniku tohoto 
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nebezpečného odpadu. Filtry tvoří cca 85 % tohoto odpadu. Zbývajících 15% připadá na 

různé čistící hadry, které vznikají na lakovně a tampoprintu.   

Velmi účinným způsobem snížení nákladů při práci s touto kategorií je používání 

pratelných čistících utěrek a záchytných rohoží. Tyto utěrky a rohože se pronajímají od 

servisních firem. V České republice tuto službu poskytuje například firma Mewa či firma 

Bim. Fremach Morava využívá služby firmy Mewa. Tyto utěrky a rohože se používají na 

střediscích nástrojárna a vstřikovna pro čištění strojů a vstřikovacích forem. Jejich velkou 

výhodou oproti levným jednorázovým textilním utěrkám je stálá kvalita a jejich vysoká 

savost. Velmi pozitivně se osvědčilo i používání záchytných rohoží. Tyto rohože se 

používají na zachytávání úkapů u vstřikolisů. 

Ve výrobních prostorech, kde jsou utěrky používány, se vždy nachází dvě nádoby, 

jedna na použité (znečištěné) utěrky, jedna na čisté (obr. č. 12). Firma Mewa organizuje 

v pravidelných intervalech jejich výměnu. Interval výměny lze individuálně přizpůsobit 

potřebám. Ve firmě Fremach probíhá výměna rohoží každý měsíc, výměna čistících utěrek 

pro vstřikovnu 1x za 2 měsíce a výměna speciálních jemných utěrek pro nástrojárnu 1 x za 

6 měsíců. 

 

Obrázek 12: Nádoby firmy Mewa na čistící utěrky a záchytné rohože na středisku vstřikovna 

Systém čistících utěrek Mewa, který spočívá v jejich praní a opětovném používání má 

pozitivní vliv na objem NO. Vzhledem k tomu, že je výroba textilií pro životní prostředí 

velmi zátěžová, má tento systém příznivý dopad i na životní prostředí. Dalším přínosem je 

samotná manipulace s utěrkami a celkový dobrý dojem, jež samotná místa s nádobami 

vyvolávají, což bývá pravidelně kladně hodnoceno při EMS auditech. Obr. č. 13 ukazuje 

vývoj tohoto za období 2012 - 2016. (7) (8) (9) (10)  (11) (18) 
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Obrázek 13: Graf množství nebezpečného odpadu 150202 absorpční činidla a filtry za období 2012 – 2016. 

(Zdroj: ISPOP, roční bilance odpadů) 

4.1.5 Obaly obsahující zbytky NL (15 01 10) 

Mezi tento druh nebezpečného odpadu spadají veškeré prázdné obaly od 

nátěrových hmot, laků, ředidel a dalších materiálů používaných při výrobě. Patří sem 

prázdné obaly od mazacích sprejů, od pomocné chemie a od tiskařských klišé. Obaly, i 

když jsou většinou celokovové, se nemohou likvidovat jako železný odpad, protože 

obsahují vždy nějaký zbytek nebezpečné látky, a proto se s ním musí nakládat jako 

s nebezpečným odpadem. Vymývání a lisování je pro firmu, vzhledem k požadavkům na 

ekologii a s ohledem na objem odpadu, finančně náročnější než likvidace v režimu NO. (7) 

(8) (9) (10) (11) 

4.1.6 Ostatní nebezpečné odpady  

Ostatní nebezpečné odpady se zde nevyskytují ve velkém množství, i přes to je 

třeba dbát na dodržování platné legislativy - zákon č.185/2001 Sb., o odpadech. Velká 

většina těchto odpadů byla klasifikována dodatečně při pravidelném hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů. Toto hodnocení upravuje vyhláška č. 94/2016 Sb. 

o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.  (7) (8) (9) (10) (11) 

Firma Fremach Morava s.r.o produkuje následující další nebezpečné odpady:  

• Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje (13 05 07) - vzniká úkapy oleje ze 

vstřikolisů. Vzhledem k vytíženosti, technickému stavu a stáří vstřikolisů nelze 

těmto úkapům zabránit. Úkapy u vstřikolisů představují podstatný environmentální 

aspekt v rámci EMS (Systém environmentálního managementu). Předchází se mu 

preventivní údržbou a v případě úniku jsou pod vstřikolisy umístěny záchytné vany. 

Pokud dojde k havárii, mimořádné situaci, poruše nebo údržbě, lze operativně řešit 

úkap pomocí záchytné rohože od firmy Mewa (obr. č. 14). 
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Obrázek 14: Příklad použití záchytných rohoží Mewatex 

• Prací vody (12 03 01) - vznikají při pravidelném půlročním čištění lakovací linky. 

Tato odpadní technická voda obsahuje kromě zbytků nátěrových hmot zbytky 

kyseliny citronové, jež slouží k odstranění vodního kamene, který vzniká i přes 

používání demineralizované vody. 

• Kaly z odlučovačů oleje (13 05 02). Vzhledem k tomu, že součástí firemního 

parkoviště je ORL (odlučovač ropných látek), má firma povinnost minimálně 1x 

ročně nechat odvést a zneškodnit odbornou firmou s oprávněním k nakládání 

s odpady tyto kaly. Další povinností provozovatele je zajistit údržbu odlučovače a 

vést provozní deník. 

4.2 Ostatní odpad 

Ve firmě Fremach Morava se jedná především o netříděný plastový odpad, směsný 

komunální odpad, recyklovatelné odpady jako jsou plastové obaly, tříděný plastový odpad 

z výrobních procesů, papír a železný odpad. V současné době je snaha vytříděný plastový 

materiál zhodnocovat jako druhotnou surovinu. Tímto krokem pak odpadá nutnost 

evidovat tříděný plast jako odpad v systému integrovaná prevence plnění ohlašovacích 

povinností (ISPOP). Množství odpadů za období 2012 až 2016 ukazuje tabulka č. 3., 

finanční náročnost uvádí tabulka č. 4. Červená čísla označují částky, které firma musela 

uhradit za likvidaci odpadů, zeleně jsou zobrazeny tržby z prodeje těchto odpadů. Obrázek 

č. 15 graficky znázorňuje vývoj některých ostatních odpadů za období 2012 – 2016. (7) (9) 

(10) (11) 
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Tabulka č. 3: Množství kategorie ostatní odpad za období 2012- 2016. (Zdroj: ISPOP) 

Kat. 

číslo 
Název odpadu/množství odpadu v 

kg 
2012 2013 2014 2015 2016 

190809 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků 0 0 0 2990 2100 

200301 Směsný komunální odpad 36230 23180 26440 22200 22080 

120105 Plastové třísky 181892 126253 92014 98937 117178 

150102 Plastové obaly 0 0 9094 18146 16748 

070213 Plastový odpad 55272 116409 165645 136502 153118 

150101 Papírové obaly 0 15861 25201 28250 22810 

170405 Železný odpad 0 16950 25940 6900 11140 

 

Tabulka č. 4: Náklady na nakládání kategorie ostatní odpady za období 2012- 2016. (Zdroj: 

ISPOP, roční bilance) 

Kat. 

číslo 
Název odpadu/náklady na 

nakládání s odpadem v Kč 
2012 2013 2014 2015 2016 

190809 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků 0 0 0 2990 2100 

200301 Směsný komunální odpad 36230 23180 26440 22200 22080 

120105 Plastové třísky 181892 126253 92014 98937 117178 

150102 Plastové obaly 0 0 9094 18146 16748 

070213 Plastový odpad 55272 116409 165645 136502 153118 

150101 Papírové obaly 0 15861 25201 28250 22810 

170405 Železný odpad 0 16950 25940 6900 11140 

 

• Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků (19 08 09) tvoří odpad, který vznikl po 

dostavbě závodů a zavedení závodního stravování. Odpadní voda z jídelny končí 

v  tukovém lapolu. Na jeho používání se vztahují některé zákonné povinnosti, které 

ukládají odvést obsah minimálně 1x za půl roku, provádět údržbu a vést provozní 

deník. Tato problematika je řešena vyhláškou 428/2001 Sb., která provádí zákon č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a nařízením vlády č. 

401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 

odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací. (7) (9) (10) (11) (19) (20) (21) (22) 
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• Směsný komunální odpad (20 03 01) - dle definice pojmů, které jsou obsaženy 

v zákoně 185/2001 Sb., o odpadech, by správné označení mělo znít odpad podobný 

komunálnímu, protože původcem je právnická osoba. Jedná se o klasický 

komunální odpad, který končí ve velkoobjemovém kontejneru, jenž je pravidelně 

2x týdně vyvážen firmou Marius Pedersen. Tento odpad končí na skládce 

v Otrokovicích. Projevuje se trvalá snaha o jeho snižování. Jedna z možností, jak 

snížit množství tohoto odpadu je osvěta a dostatek odpadových nádob na tříděný 

odpad. Dříve se společnost potýkala s problémem, kdy v tomto odpadu končívalo 

zbytečně mnoho papírů a PET lahví, tyto potíže se podařilo eliminovat. 

Produkované množství tohoto odpadu je přímo úměrné množství pracovníků ve 

firmě a míře osvěty. (7) (10)  

• Papírové obaly (15 01 01) – 99 % procent odpadního papíru tvoří lepenkové 

krabice a obaly, ve kterých jsou dodávány komponenty, popř. se do nich interně 

ukládají meziprodukty. Ve firmě platí pracovní instrukce vytvořena s cílem 

opakovaně používat papírové krabice. V případech, kdy z výrobního hlediska 

existuje možnost nahradit papírový obal, se používají krabice z plastokartonu, které 

se jeví na balení meziproduktu vhodnější. Další složku papírového odpadu tvoří 

kancelářský papír, který vzniká při administrativní činnosti. Interní nakládání a 

následná manipulace s tímto druhem odpadu se řídí firemním skartačním řádem, 

který definuje OS č. 5 Archivní a skartační řád. Tato směrnice zabraňuje úniku 

technologických dat v oblasti ochrany osobních dat, navazuje na zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních dat. (7) (10) (23) (24)     

• Železný odpad (17 04 05) - vzniká při likvidaci výrobního zařízení nebo 

lakovacích přípravků. Vznik tohoto odpadu je nepravidelný a množství nelze 

dopředu ovlivnit, nelze s ním předem počítat v rozpočtech.  

 

Obrázek 15: Graf množství některých druhů ostatního odpadu za období 2012-2016 (Zdroj: ISPOP) 
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4.3 Plastový odpad  

Plastový odpad představuje další velmi důležitou a objemnou položku odpadového 

hospodářství. Rozčleňuje se do tří velkých skupin: 

 netříděný plastový odpad (katalogové číslo 120105) 

 tříděný plastový odpad (katalogové číslo 070113) 

 plastové obaly (katalogové číslo 150101) 

V případě plastového odpadu je vždy diskutabilní jeho zařazení z hlediska 

katalogového čísla, kde různí odběratelé požadují evidenci pod různým číslem. Další 

otázkou je, jestli se v případě vytříděného plastu stále jedná o kategorii odpadů nebo 

o vedlejší produkt tak, jak ho definuje § 3 odstavce 5 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a 

směrnice evropského parlamentu a rady (ES) č. 98/2008 o odpadech.  (7) (10) (25)  

4.3.1 Netříděný plastový odpad – plastové hobliny a třísky (12 01 05) 

Netříděná směs plastů zahrnuje především neshodné komponenty z výroby, díly 

z rozjezdu a díly z reklamací. Většina těchto dílů obsahuje více druhů plastů nebo má 

přidané další komponenty, jimiž jsou filce nebo kovové piny. Z uvedeného důvodu je 

recyklace obtížná a přes veškerou snahu se pro tyto kusy nenašlo, dle hierarchie nakládání 

s odpady, uplatnění formou recyklace. Jedná se o kusy vhodné pro energetické zhodnocení 

formou tuhého alternativního paliva, proto se předávají prostřednictvím oprávněné osoby – 

firmy Purum s.r.o. k dalšímu využití. Firma Globalrecykling z nich připravuje alternativní 

palivo. Plastový odpad firmy Fremach Morava v současné době nekončí na skládce.   

 

4.3.2 Plastové obaly (15 01 02) 

Vzhledem k tomu, že velká část materiálu se ukládá do regálů, je potřeba tento 

materiál zajistit proti pohybu. Ve firmě a u řady dodavatelů se používá pro toto zajištění 

tzv. strech fólie. Vzhledem ke složení tohoto materiálu a způsobu nakládání s ním, lze 

velmi lehce separovat poměrně velké množství PE (polyetylen), konkrétně PE-LD 

(polyetylen s nízkou hustotou). PE - LD je materiál, který je při dodržení požadavků na 

kvalitu, jednobarevnost a čistotu dobře obchodovatelný. Část granulátů se dodává 

v plastových pytlích, což je pro změnu tzv. PE-HD (polyetylen s vysokou hustotou). Po 

tomto materiálu je také na trhu stálá poptávka. Pro shromažďování tohoto materiálu se 

osvědčily velkokapacitní stojany (obr. č. 16). Takto shromážděnou fólii je možno z důvodu 

sníženého objemu a lepší manipulace lisovat v paketovacím lisu. Tato operace se vzhledem 

k výkupní ceně materiálu stává pro firmu nerentabilní.  

4.3.3 Tříděný plastový odpad, drcení 

Vzhledem k tomu, že vtoky a vyřazené výrobky s vadou z procesu vstřikování a 

lakování jsou v okamžiku identifikování neshody nepomíchány, získá se při dodržení 

směrnice č. 22 nakládání s odpady, velké množství separovaného materiálu. Tento materiál 
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lze následně prodat buď jako surovinu, nebo je možno tyto kusy rozdrtit, a takto získaný 

materiál použít na výrobu nových výrobků. Protože ale požadavky zákazníků firmy 

Fremach Morava neumožňují používání tohoto materiálu na výrobky z důvodu různých 

chemických reakcí, které mohou ovlivnit některé fyzikální vlastnosti plastů, nemá takto 

získaný materiál potřebné zákaznické atesty. Tento materiál používá firma na výrobu 

pomocných lakovacích přípravků. Vzhledem k výrobnímu programu činí průměrná 

měsíční spotřeba takto připraveného materiálu cca 4 tun. 

 

Obrázek 16: Velkokapacitní stojan na PE-LD 

 

Níže uvedená graf (obr. č. 17) představuje vývoj skladby plastového odpadu. 

Z grafu je zřejmá patrná závislost odpadu na množství výroby a obrácení poměru 

separovaného vůči neseparovaného plastu. 
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Obrázek 17: Graf vývoje složení plastového odpadu za období 2012 - 2016. (Zdroj: ISPOP, roční bilance 

odpadů) 

            V případě následného zpracování  tříděného plastového odpadu se rozlišují dle 

velikosti výstupního materiálu dva způsoby zpracování - mletí a drcení. Samotný proces 

drcení probíhá na drtičích nebo mlýnech. Dle rychlosti otáčení se dělí na rychloběžné nebo 

pomaloběžné. Obecně se rychloběžné drtiče používají na drcení drobných kusů a 

pomaloběžné na velké kusy. Drtiče a mlýny dělíme také dle způsobu drcení, a to na nožové 

(viz schéma obr. č. 18), čelisťové, kuželové, válcové nebo kladívkové. Součástí každého 

drtiče nebo mlýnu bývá cyklon, který slouží k odprášení drceného materiálu. Vhodné je 

cyklón osadit magnetickým separátorem k zachycení drobných kovových dílů.  

Firma používá pro své potřeby rychloběžné nožové drtiče. Jednodruhové plastové 

přetoky, nazývané vtoky, ze kterých jsou vyřazeny velké díly, které by ucpávaly drtič a 

mohly poškodit nože, jsou vhazovány do násypky drtiče, kde pomocí nožů dochází 

k rozmělnění materiálu. Rozdrcený materiál propadává sítem na dno drtiče. Oka v sítě 

určují výstupní frakci materiálu. Obecně se ve firmě používají síta o otvorech 6 a 8 

milimetrů. Velikost frakce je odvozena od požadavku následného procesu vstřikování.  

Takto podrcený materiál je nasáván do sila, kde dochází k jeho odprášení. Síla vzduchu při 

odprašování přímo ovlivňuje množství a čistotu drti, běžná výtěžnost bývá mezi 80 až 95 

%. Takto odprášený materiál je pomocí cyklonu dopravován do pytle. Náklady na interní 

drcení jsou nižší než náklady na nákup granulátu nebo drtí. To i přesto, že kapacitně 

množství podrceného materiálu nedosahuje výkonového množství externích drtíren. Na 
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druhou stranu je plastový odpad kontinuálně drcen a nemusí se čekat na kapacitu externí 

drtírny. Pracovník obsluhující drtič odpad zná a může při drcení vyřadit pomíchaný, 

kontaminovaný nebo jinak nevhodný materiál. Vzhledem k neustále rostoucím 

požadavkům na vstupní materiál a s ohledem na vývoj trhu s plastovým odpadem se 

v současné době značně uvažuje o možnosti regranulovat plastový odpad. (26) (27) (28) 

(29) (30) (31)  

 

 
Obrázek 18: Schéma nožového drtiče. (Zdroj: vlastní) 

 

4. 4 VODA 

Voda se používá jak v technologii pro chlazení výlisků (jedná se o uzavřený systém 

s možností doplňování), tak i pro sociální účely. Firma uzavřela smlouvu, na jejímž 

základě je voda odebírána z místního vodovodu. Odpadní vodu odvádí kanalizace na 

základě smlouvy v souladu s kanalizačním řádem města Kroměříže. Se znečištěnou vodou 

z technologie je nakládáno v režimu zákona o odpadech. Srážková voda z parkovišť a voda 

z provozu kantýny je odváděna do kanalizace přes odlučovače lehkých kapalin (OLK) a 

odlučovač tukových látek (OTL). Nakládání s vodou probíhá v souladu s platnou 

legislativou, pro případ úniku je zpracován havarijní plán. (19) (20) (21) (32) (33)   



Josef Gába: Systém nakládání s odpady ve společnosti Fremach Morava s.r.o. 

 

2017    22     
 
 

4.4.1 Odlučovač lehkých kapalin (OLK)  

Odlučovač lehkých kapalin (OLK) se používá k čištění odpadních vod 

z komunikací, parkovišť, zpevněných odstavných ploch. Činnost spočívá v tom, že voda 

s obsahem ropných látek přitéká do sedimentačního prostoru. Pevné a suspendované látky 

se usazují v sedimentačním prostoru. Ropné látky vystupují k hladině a jsou unášeny 

vodou vystupující z odlučovacího prostoru přes přelivnou hranu sběrného žlabu do 

koalescenční sekce. Gravitací se odloučené ropné látky shromažďují na hladině sběrné 

šachty za koalescenční sekcí, odkud jsou těženy. Voda vyčištěná od lehkých kapalin 

odtéká od dna sběrné šachty troubou pod sorpční jednotku, kde je dočištěna. Po průtoku 

sorpcí odtéká vyčištěná voda přes prostor havarijního uzávěru do výstupní (vzorkovací) 

šachty a potrubím pryč (obr. č. 19).  

 

 
 

Obrázek 19: Schéma Odlučovače lehkých kapalin OLK. (Zdroj: Provozní řád odlučovače lehkých kapalin 

výrobce EKO Pardubice) 

 

Každý OLK má zpracovaný provozní řád, kde je popsána jeho obsluha a údržba. 

Odloučené látky jsou nebezpečnými odpady, které mohou kontaminovat velké množství 

vody a půdy. Se vzniklými odpady se musí nakládat podle platné legislativy, řídí se 

Zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., příslušnými vyhláškami a pokyny příslušných 

orgánů životního prostředí v místě provozu. Pohyb odpadů je evidován a kontrolován. 

Porušování zásad a pravidel je postihováno Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). 

(7) (8) (9) (10)  (11) (34) 
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V provozním deníku Odlučovače lehkých kapalin musí provozovatel vést následné 

údaje: 

• jména a funkce osob pověřených údržbou a jejich nadřízených, 

• výsledky pravidelných kontrol odlučovače, 

• záznamy o mimořádných událostech jako jsou např. olejové havárie, povodně, 

• záznamy o provedených opatřeních po mimořádných událostech, 

• záznamy o opravách, servise a školení obsluhy, 

• požadavky na rozsáhlejší údržbu a pomoc odborné firmy, 

• provozní deník, jehož předložení si mohou vyžádat vodohospodářské orgány, 

dodavatelé, auditoři, inspektoři nebo autorizované servisní firmy.  

 

4.4.2 Odlučovač tukových látek (OTL) 

Velmi často se také nazývá tukový lapol. Je to odpadní jímka, na kterou je napojen 

odpad ze stravovacích zařízení a jídelen. Tato jímka zabraňuje úniku tuků a olejů 

z kuchyňských provozů do kanalizace. Jestliže by se tuky dostávaly do kanalizace, hrozilo 

by nebezpečí jejího ucpání. V praxi se celý obsah tukového lapolu odsaje sací cisternou, 

pomocí tlakové vody a ekologického odmašťovacího přípravku, ošetří se stěny lapolu a 

vizuálně zkontroluje jeho stav. I v případě odlučovače tukových látek je povinnost vést 

provozní deník a provádět laboratorní rozbor pročištěné odpadní vody. Čištění tukových 

lapolů se musí provádět minimálně 2× za kalendářní rok. Termín čištění a kontroly 

tukového lapolu je vhodné plánovat při příznivých klimatických podmínkách. (7)  (9) (10)  

(11) (35) 

 

4. 5 Emise 

V areálu existuje pět stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně náhradního 

zdroje pro případ výpadku elektřiny. Významnými polutanty jsou kromě tuhých 

znečišťujících látek (TZL) a oxidu dusíku, těkavé organické látky, kdy se od roku 2000 

jejich spotřeba snižuje (jak u barev, tak i ředidel). Jde o všeobecný trend vývojem nových 

barev s nižším obsahem VOC (volatile organic compoud – těkavé organické látky). 

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu (KÚ) patří mezi zmíněné zdroje 

znečišťující ovzduší (ZZO) i výrobní linky lakovny, vstřikolisy na středisku vstřikovna, 

kotelna. Malými zdroji je mycí stůl na omývání forem na nástrojárně a tampoprint. Každá 

linka má svou koncovou spalovnu. Měření se provádí 1× ročně. Na všech provozech byly 

splněny zákonné limity. Množství VOC je dáno technologií spalování a použitým typem 

barev. (22) (36) (37) (38)  
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5 SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ SPOLEČNOSTI 

Společnost Fremach Morava je povinna dodržovat legislativu EU a její platné 

normy. Ty jsou nadřazené platné legislativě České republiky. Veškeré související právní 

předpisy jsou uloženy na interním webu v rámci povinností k získání certifikátu ISO 14001 

pod názvem Registr právních a jiných požadavků. Aktualizace zmíněného registru probíhá 

v pravidelných čtvrtročních intervalech nebo v souladu s nutnými  legislativními změnami 

v oblasti životního prostředí. Za správnost a aktualizaci odpovídá zmocněnec EMS 

(Management ochrany životního prostředí dle ISO 14001). 

Nakládání s odpady ve firmě podléhá v rámci systému EMS příslušné směrnici. Ta 

ukládá každému zaměstnanci povinnost předcházet vzniku odpadu a omezovat jeho 

množství. S odpady může dle směrnice zaměstnanec nakládat pouze dle stanovených 

legislativních a ostatních požadavků. Pracovníci jsou pravidelně v rámci EMS školeni, a to 

minimálně jednou ročně. Směrnice kromě základních povinností řeší i postup v případě 

zavedení nových projektů, technologií, výrobních zařízení a nových materiálů. Díky těmto 

změnám se mění i povaha a objem odpadů. Velmi osvědčeným se jeví ustanovit pro 

monitorování těchto případů odpovědnou osobu, která na změny reaguje a vyhodnocuje je.  

Tuto činnost ve firmě zastává interní podnikový ekolog, který spolupracuje se 

zmocněncem pro EMS.  

Jestliže není pracovník schopen vzniklou změnu sám posoudit, spolupracuje 

s externím ekologem z firmy VOUT Olomouc. Odpad se v těchto případech porovná 

s odpady z platného interního seznamu odpadů. Pokud není nalezena shoda, je nově 

identifikovaný odpad porovnáván s platným katalogem odpadů, který je součástí registru 

právních požadavků. Podle současné legislativní verze už nemusí původce žádat 

o povolení nakládat s novým NO a následně ho zasílat na příslušný orgán státní správy. Pro 

určení nebezpečných vlastností odpadu se vychází z informací uvedených v bezpečnostním 

listu látek,ze kterých odpad vznikl nebo kam byl zařazen podle provádějícího předpisu pro 

zjišťování nebezpečných vlastností odpadů. V případě, že se podle těchto informací jedná 

o nebezpečný odpad, musí toto zařazení provést oprávněná osoba – tedy externí ekolog. 

Uvedený odpad je nutno shromažďovat podle předpisů, vytvořit ILNO (identifikační list 

nebezpečného odpadu) a identifikační štítek. Na provozní úrovni zodpovídá za správné 

značení odpadů vedoucí výrobního úseku. Dopad nového odpadu se také posuzuje 

z hlediska registru environmentálních aspektů.  

Vzhledem k povinnostem, které firmě jako původci odpadu ukládá zákon 

č.185/2001 Sb. o odpadech, musí firma s takto produkovanými odpady patřičně nakládat. 

Využívá služeb firem, které mají oprávnění převzít odpad a specializují se na tuto činnost. 

Systém nakládání s těmito odpady tedy spočívá v předání odpadů oprávněné osobě. 

Vzhledem k tomu, že náklady na manipulaci s odpady tvoří nezanedbatelnou položku 

rozpočtu, je pro zajištění nejvýhodnějších podmínek využíváno služeb od různých 

subjektů. Část plastových dílů si firma drtí a znovu je využívá ve výrobě na vstřikování 
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přípravků pro lakování. Podobným způsobem postupuje většina firem zabývajících se 

dodávkami pro automobilový průmysl. Firem specializujících se na práci s odpady existuje 

velké množství, zákazník má možnost vybrat si z řady produktů. Služby se snaží pružně 

reagovat na konkurenci, bohužel se tak v mnohých případech děje na úkor kvality.   

Existují dva rozdílné přístupy k nakládání s odpady v průmyslových firmách. První 

je založen na tzv. kompletním odpadovém hospodářství, které zajistí, včetně pracovníků, 

specializovaná odpadářská firma. Tato služba a její realizace je velmi oblíbená u řady 

firem, které se nechtějí hlouběji věnovat odpadovému hospodářství. Za předem 

dohodnutou cenu dostává firma kompletní servis, který kromě samotného nakládání 

s odpadem obsahuje i zajištění dodržování související legislativy. Otázkou zůstává, jestli se 

tak skutečně děje za nejlepších podmínek, které si firma může vyjednat. Konkrétní 

specializovaná firma se kompletně stará o všechny odpady, odpadá tedy možnost 

konkurenčního srovnání.  

Druhá možnost je mít ve firmě pracovníka, který se kromě zákonných povinností 

původce bude starat o odpadové hospodářství, hledat nejoptimálnější variantu nakládání 

s odpady, vyhodnocovat a kontrolovat nabídky odpadářských firem. Tento systém se jeví 

na první pohled náročnější, ale v podmínkách tržního hospodářství dokáže firmě přinést či 

ušetřit nemalé finanční prostředky. (7) (8) (9) (10) (11) (31) (39) (40) (41) (42) (43) (44) 

(45) (46) 

5.1 Způsob nakládání odpadů ve firmě 

Nakládání s odpady se ve firmě Fremach Morava řídí dle platného zákona č. 185 

/2001 Sb. Jakožto původce odpadů musí splňovat dle § 16 následující požadavky:  

• Zařazovat odpady podle katalogu odpadů – odpady se zařazují pomocí 

katalogových čísel. Tato čísla označují skupinu, podskupinu a druh odpadu. 

Samotný způsob zařazování odpadů dle katalogu odpadů popisuje vyhláška 

č. 93/2016 Sb., ze dne 23. 03. 2016 o katalogu odpadů. 

• Zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením nebo únikem – podle § 16 

zák. č. 185/2011 Sb. o odpadech by nádoby a shromažďující prostory měly chránit 

odpad proti případnému úniku a kontaminaci životního prostředí, měly by bránit 

nepovolené manipulaci s nimi a v některých případech odcizení.  

• Dodržovat hierarchii způsobu nakládání s odpady, který spočívá v: 

   a) „předcházení vzniku odpadu“  

b) „přípravě k opětovnému použití“ 

c) „recyklaci odpadů“ 

d) „jiném využití odpadů, například energetickém zhodnocení“ 

e) „odstranění odpadů“  
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• Předávat odpad dalším osobám či firmám – protože odpad může převzít pouze 

osoba oprávněná. Povinností původce odpadů je si ověřit, jestli osoba, které předá 

odpad, má příslušná platná povolení k nakládání s odpady.  

• Kontrolovat vliv nakládání s odpady na životní prostředí. 

 Balit nebezpečné odpady podle platných zvláštních předpisů - zákon 

o chemických látkách a přepravcích; silniční doprava ADR; železniční doprava 

RID - zvláštními právními předpisy zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách 

a přepravcích silniční a železniční dopravy se řídí balení nebezpečných odpadů. 

Další požadavky na shromažďovací prostředky jsou stanoveny ve vyhlášce 

o podrobnostech nakládání s odpady. Jedná se o podmínku dodržování požadavků 

specifikovaných vyhláškou č. 351/2008 Sb.  (7) (8) (9) (10) (11) (31) (47)  

Třídění odpadů je řízeno OS 22 – nakládání s odpady. Vzhledem k tomu, že 

největší podíl na správném vytřídění mají samotní výrobní pracovníci, je kladen velký 

důraz na pravidelné proškolováni pracovníků a vizualizaci. Probíhá každoročně, kdy je 

vždy na konkrétním úseku identifikován nový odpad.  

Veškeré správné třídění odpadů lze shrnout do tří bodů: 

• Pracovníci musí chtít správně třídit – hlavní záměr osvěty a prevence.  

• Pracovníci musí vědět, kam co patří, k čemuž slouží školení a vhodně nastavený 

vizuální management. 

• Pracovníci musí vědět, na koho se mohou obrátit, v případě, že něco nevědí, nebo si 

nejsou v některých situacích něčím jistí.  

 

Při nakládání s odpady je velmi důležité mít odpady správně označeny. Správným a 

přehledným značením se dá poměrně jednoduše předejít jejich pomíchání. Je velmi 

důležité správně zvolit nádoby podle frekvence plnění a následné manipulace. Odpad se 

sám od sebe nepomíchá, většinou je již na samém vzniku provedena jeho kategorizace. 

Kontaminace nastává většinou při další manipulaci, při špatném nebo nedostačujícímu 

nastavení toku odpadu. Nejvhodnější je použít vizualizace v místě vzniku odpadu a jasně 

stanovit způsob nakládání s odpadem s ohledem na výrobní proces. Daná instrukce musí 

být přehledná a jednoduchá, měla by brát ohled na individualitu místa vzniku. Obrázek č. 

20 zobrazuje příklad instrukce třídění střediska montáž, kde jsou instrukce přizpůsobeny 

jednotlivým montážním linkám.  
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Obrázek 20: Návodka na třídění na montážní lince střediska montáže 

Správným krokem v oblasti vizualizace je také přiblížení a používání zažitých 

barev nádob s barvy systému Eko-kom, který známe z měst a obcí. Příklad takového 

seřadiště je vidět na obrázku 21. Tato vizualizace spolu s jednoduchým popiskem na 

nádobách usnadňuje správné třídění odpadů. (48) 
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Obrázek 21: Seřadiště odpadů na středisku montáž 

Seřadiště odpadů musí kapacitně odpovídat druhu a vzniklému množství odpadů. 

Například pro velkoobjemové plastové komponenty ze vstřikolisovny se velmi osvědčily 

plastové KTP boxy (viz obr. č. 22). Počty a pozice odpadových nádob odpovídají vždy 

aktuálním výrobním potřebám výroby, ale každá změna počtu a druhu musí být 

zaznamenána v layoutu, který tvoří přílohu směrnice číslo 22 – Nakládání s odpady. (31)   

 

Obrázek 22: Seřadiště plastového odpadu střediska vstřikovna plastů 
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5.2 Značení shromaždišť nebezpečných odpadů 
 

Povinnost značit odpady ukládá původcům odpadu platná legislativa. Místa, na 

kterých jsou umístěny nádoby na nebezpečný odpad, musí být označené dle platné 

legislativy. Místo musí označovat příslušné symboly a na shromaždišti musí být 

k dispozici aktuální identifikační list odpadů (ILNO). Veškeré shromažďovací prostředky 

musí splňovat technické požadavky, které opět stanovuje vyhláška Ministerstva životního 

prostředí č. 351/2008 Sb., podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů, kterou se změnila vyhláška č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. 

Nakládání s chemickými látkami, kam vzhledem ke své povaze nebezpečné odpady náleží, 

upravuje také Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a 

o změně některých zákonů (chemický zákon). (7) (8) (9)  (10) (11) (49) 

V případě, že se nebezpečné odpady shromažďují mimo chráněné prostory, 

například venku, je povinností firmy zajistit je před působením povětrnostních vlivů. Může 

být použito shromažďujících prostředků, například přepravních obalů. V tomto případě 

vzniká povinnost splnit další požadavky, které ukládají vyhlášky, zákony a normy 

upravující přepravu nebezpečných věcí a zboží, mezi které patří je například zákon 

o silniční dopravě a dohoda ADR pro dopravu po silnici nebo RID pro dopravu po 

železnici. (50)   

5.3 Značení nebezpečných odpadů  

Požadavky na značení nebezpečných odpadů a nebezpečných vlastností odpadů 

obsahuje vyhláška č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a to v příloze č. 29. 

Tato vyhláška má platnost od 1. 6. 2016. Toto označení prostředků a míst pro 

soustřeďování nebezpečných odpadů vychází z předpisu Evropské unie, a to konkrétně z 

nařízení komise Evropské unie č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, které nahrazuje 

přílohu č. III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech. (9) (11) 

(25) (51)  (52)  Vzhledem k tomu, že část produkovaných odpadů má nebezpečné 

vlastnosti a na základě těchto vlastností jsou nebezpečné pro své okolí a pro pracovníkům, 

kteří s nimi mohou přijít do styku nebo již s nimi ve styku jsou, je nezbytně nutné tyto 

odpady správně značit.  

Každý pracovník firmy Fremach jednou za rok prochází školením na nakládání 

s chemickými látkami, jejíž součástí je i nakládání s odpady, a to do míry, která odpovídá 

jeho pracovnímu a zařazení a styku s nebezpečnými látkami.  

Označovací štítek musí být umístěn tak, aby byl viditelný pro osobu, která s nádobou 

manipuluje.  

Štítek musí obsahovat následující informace: 

• Slovní název odpadu, 

• katalogové číslo odpadu, 
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• kód a název nebezpečné vlastnosti odpadu, 

• nápis nebezpečný odpad, 

• odpovídající grafický symbol. 

Grafický symbol vychází z předpisu Evropské Unie o klasifikaci, označování a balení 

látek a směsí. Grafické symboly vychází z Evropské dohody ADR. (53) 

Vyhláška stanovuje také minimální rozměry štítku, které jsou uvedené v tabulce č. 5. Do 

těchto minimálních rozměrů se nepočítá plocha, kde je uveden název odpadu a jeho 

katalogové číslo. V případě, že je název odpadu a jeho katalogové číslo součástí štítku, 

musí mít stejnou velikostí písma jako nápis „nebezpečný odpad".  

 

Tabulka č.  5: Minimální rozměry štítků na nebezpečný odpad. (Zdroj: Vyhláška Ministerstva 

životního prostředí 83/2016 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů) 

Velikost obalu (L) Nejmenší rozměr štítku (mm) Rozměr každého 

z výstražných symbolů (mm) 

Menší nebo rovno 3 Pokud je možné minimálně 

 52 x 74 

Větší než 10 x 10 

Větší než 3 a menší nebo 

rovno 50 

Minimálně 74 x 105 Minimálně 23 x 23 

Větší než 50 a menší nebo 

rovno 500 

Minimálně 105 x 148 Minimálně 32 x 320 

Větší než 500 Minimálně 148 x 210 Minimálně 46 x 46 

 

Grafické symboly nebezpečných vlastností mají černý znak na bílém podkladu 

s červeným rámečkem pro jasnou viditelnost. Zákon ukládá povinný barevný tisk. 

V tabulce č. 6 jsou uvedeny symboly nebezpečných vlastností odpadů. 

 

Tabulka č. 6: Grafické symboly nebezpečných odpadů 

(Zdroj: Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 83/2016 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady, ve znění pozdějších předpisů.) 

 

Pořadové 

číslo 

Grafický symbol Nebezpečná 

vlastnost 

poznámka 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

HP 1 Výbušné 
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2 

 

 

 

 

 

HP 2 Oxidující 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

HP 3 Hořlavé 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP 4 Dráždivé 

HP 8 Žíravé 

Doplňkové označení H314 Skin 

Corrosion - žíravost pro kůži se 

používá pro látky a směsi, které 

způsobují těžké poleptání kůže a 

očí. 

Doplňkové označení H318 Eye 

Damage se používá pro látky a 

směsi, které způsobující vážné 

poškození očí. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

HP 4 Dráždivé 

HP 15Následně 

nebezpečný 

 

Doplňkové označení H315 Skin 

Irritations se používá pro látky a 

směsi dráždící kůži. 

Doplňkové označení H319 Eye 

Irritations se používá pro látky a 

směsi, které způsobující vážné 

podráždění očí. 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

HP 6 Akutní 

toxicita 

HP 12 Uvolňování 

akutně toxického 

plynu 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

HP 5 Toxicita pro 

specifické cílové 

orgány/Toxicita 

při vdechnutí 

HP 7 Karcinogenní 

HP 10 Toxické pro 

reprodukci 

HP 11 Mutagenní 

HP 13 

Senzibilizující 
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8 

 

 

 

 

 

HP 9 Infekční 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

HP 14 Ekotoxický 

 

 

 

 

10 

 

Grafický symbol se 

doplní podle 

projevující se 

nebezpečné vlastnosti, 

kterou v době vzniku 

neměl. 

 

 

HP 15 Následně 

nebezpečný 

 

Nebezpečné vlastnosti odpad 

vykazuje až při následném 

nakládání s ním. V době vzniku 

je neměl. Štítek následně nese 

označení nebezpečný.
 
 

 

Při samotném balení nebezpečných odpadů je nutné dodržovat několik základních 

požadavků. Jeden z nich je zabránění samovolnému úniku nebezpečné látky. Na obal je 

využit druh materiálu podle to, aby při kontaktu s odpadem nemohlo dojít k reakci, při níž 

by vznikly další nebezpečné sloučeniny. Nežádoucí je také poškození obalu působením 

skladované nebezpečné látky a jejího následného úniku. Obal určený pro odpad musí být 

odolný běžnému zacházení a nesmí dojít k jeho samovolnému otevření. Na balení 

nebezpečných odpadů se také nesmí používat obaly, které se běžně používají k balení 

potravin, vody nebo léků. Obaly určené pro nebezpečné odpady nesmí vypadat jako 

hračky. Mezi další požadavky patří dodržení odlišností tvaru, barvy, popisu. Musí se lišit 

od jiných obalů a nádob, které jsou určeny pro nakládání s ostatním odpadem. Díky 

uvedeným náležitostem by nemělo docházet k míchání nebezpečných a ostatních odpadů. 

Původce odpadu by měl také zabránit jeho případnému odcizení. (51)    

5. 4 Identifikační listy nebezpečných odpadů (ILNO) 

Další nedílnou součástí shromaždiště nebezpečného odpadu je vyvěšení 

identifikačního listu nebezpečného odpadu tzv. ILNO. Zpracování ILNA vychází 

z legislativy, která je uvedena v zákoně č. 185 /2001 o odpadech, konkrétně v § 13 odst. 3. 

Samotné zpracování ILNA ukládá vyhláška  83/2016 Sb. 

 Obsahem ILNA je:  

• katalogové čísla odpadu, 

• příslušný grafický výstražný symbol pro daný druh odpadu, 

• H věty, které specifikují vlastnosti odpadu, 

• jméno odpovědné osobu za nakládání s daným druhem odpadu, 
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• stručný návod pro likvidaci případné havárie, 

• způsob poskytnutí první pomoci v případě havárie.  

Nebezpečné vlastnosti odpadů posuzuje a určuje pouze osoba, která má příslušné 

pověření pro určování nebezpečných vlastností odpadu. V příloze 2 zákona o odpadech 

jsou uvedeny nebezpečné vlastnosti odpadů. Samotné hodnocení nebezpečných vlastností 

nebezpečných odpadů upravuje vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů. Obsahem této vyhlášky je zpracování předpisu Evropské unie. Mezi 

nejdůležitější změny, které přinesla novelizace vyhlášky, patří odpadnutí povinnosti uvádět 

jméno odpovědné osoby za provoz shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu. 

Další změnou je rozšíření informací uváděných v ILNU. (7) (8) (10) (11) (51)      

 Jedná se o:  

• podrobnější údaje o fyzikálních a chemických vlastnostech odpadu, jimiž je vzhled, 

možné nebezpečné reakce a chemická stabilita, 

• uvedení výstražného symbolu odpadu s identifikací všech nebezpečných vlastností, 

Informace o nebezpečných látkách podle CLP (předpis EU o klasifikaci, označení a 

balení nebezpečných látek a směsí). (5)   

• opatření pro bezpečnou přepravu a soustřeďování odpadu, 

• rozšířené požadavky na popisy postupů v případě mimořádného situace, jimiž jsou 

havárie, nehoda, požár. 

5.5 Průběžná evidence odpadů 

Vést průběžnou evidenci odpadů a nakládání s nimi ukládá zákon č.185/2001 Sb.  

a upravuje ji vyhláška č. 383 /2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady. Pro 

průběžnou evidenci firma Fremach používá software od firmy Inisoft. Do programu 

s názvem Envi 8 se po každém odvozu, resp. po odsouhlasení množství a druhu, se zadají 

takto zkontrolovaná data, obsahující název druhu odpadu, katalogové číslo, způsob 

naložení, množství a firmu, které byl odpad předán. Na základě těchto dat se provádí 

interní měsíční vyhodnocení odpadového hospodářství a příslušná hlášení na orgány státní 

správy. Je velmi důležité, aby jak původce odpadu, tak oprávněná osoba, která převzala 

odpad vykázala shodné množství odpadu. (7) (9) (10) (11) (51)  (54)    

5.6  ISPOP - Integrovaná prevence ohlašovacích povinností  

Ohlašovací povinnost opět vyplývá ze zákon č. 185 /2001 Sb. a zákona č. 255/ 

2016, který je novelou č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního 

prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 

prostředí. Pomocí integrovaného systému ISPOP se podávají elektronickou formou 

příslušná hlášení. Tento systém zaručuje, že hlášení budou správně odeslána na příslušná 

místa. Hlášení se podává pomocí interaktivních formulářů na základě registrace. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o každoroční povinnost, je možno některá data například adresu 
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provozovny vyplnit podle minulého hlášení. Od 1. 9. 2016 bylo umožněno podávat hlášení 

jen elektronickou podobou. Po odeslání hlášení příslušný orgán státní správy potvrdí jeho 

přijetí. Toto hlášení úřad zkontroluje, popřípadě může požádat o doplnění pomocí tzv. 

opravného hlášení. (3) (7) (10) (11) (55)  

Firma Fremach podává přes ISPOP následující hlášení: 

• Hlášení o produkci a nakládání s odpady. 

• Hlášení souhrnné provozní evidence.  

• Oznámení o počtu systémů požární ochrany a hasicích přístrojů s halony.  

• Hlášení do Integrovaného registru znečišťování. 

5.7 Evidence a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů 

Povinnost ohlašovat přepravu ukládá zákon č.185/2001 o odpadech. Od roku 2012 

do konce roku 2016 platil způsob, který určovala vyhláška č.383/2001 Sb., a udával 

povinnost příjemci a odesilateli vyplnit evidenční list přepravy nebezpečných odpadů – 

ELPNO.  

Od roku 1. 1. 2017 podle zákona č. 169/2013 Sb. vzniká povinnost pro odesilatele a 

příjemce tuto evidenci vést v elektronické podobě systémem ISPOP. Přeprava se ohlašuje 

před zahájením. Ke každé přepravě se přikládá evidenční list přepravy odpadů. V případě, 

že se přeprava neuskuteční v ohlášeném termínu, vzniká povinnost ji do 3 pracovních dnů 

zrušit. Evidenční list se musí předvyplnit a zaslat na ISPOP. Při nakládce by měl odesilatel 

zkontrolovat, jestli ohlášený stav odpovídá skutečnému stavu, jestli je správně zadán druh 

a množství odpadu. Doprava by se měla zahájit do 24 hodin od ohlášení, potom evidenční 

list zaniká. Příjemce potvrzuje přijetí odpadu do konce následného dne, případně má 

možnost poupravit množství, doplnit druh nebo počet obalů. V případě, že příjemce 

nepotvrdí přijetí, je povinností odesilatele zjistit, jak bylo s odpadem naloženo.  

Řada odvozů odpadů probíhá pomocí mobilních zařízení, změny platí i pro ně. 

Provozovatelé mobilních zařízení vyplňují příjmovou část evidenčního listu před, anebo 

při přijetí odpadu, do 24 hodin zadávají data do sytému ISPOP. Platí, že při přepravě 

nebezpečných odpadů mobilním zařízením určeným ke sběru odpadu je odesilatelem 

provozovatel tohoto zařízení.  

V případě poruchy ISPOPU by přeprava měla normálně proběhnout s tím, že se 

evidenční listy vyplní ručně. Jednu kopii si nechá odesilatel, jednu dopravce, další 

příjemce a poslední se předá obecnímu úřadu podle místa ukončení přepravy. Po obnovení 

ISPOPu se musí data zadat do zpětně systému.  

Evidenční listy má povinnost odesilatel odpadu a příjemce archivovat minimálně 5 

let. Tato povinnost neplatí pro vnitropodnikovou přepravu. Když do 20 dní od převzetí 

odpadu nevrátí příjemce odesilateli potvrzený evidenční list, musí toto odesilatel ohlásit na 

ČIŽP, která toto ohlášení začne prošetřovat.  (3) (55) (56)  
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5.8 Program snížení odpadů ve firmě Fremach Morava s.r.o. 

Při řešení problematiky odpadového hospodářství a samotného snížení množství 

odpadů firma Fremach Morava používá nástroje environmentálního managementu. Při 

správné aplikaci těchto nástrojů jsou projekty na snížení množství vyprodukovaného 

odpadu podporovány vedením společnosti. V opačném případě řada projektů končí 

z důvodu nedostatečné podpory – jak vedení, tak po finanční stránce.  

Jeden velmi dobrý, v praxi vyzkoušený a účinný nástroj environmentálního 

managementu je projekt ministerstva životního prostředí s názvem Oborový manuál pro 

prevenci a minimalizaci odpadu. Tento projekt pracuje s ideou programu čisté produkce, 

jeho jednotlivé kroky zobrazuje grafické znázornění kroků v programu projektu prevence 

(obr. č. 23). (57) Tento manuál lze s úspěchem použít nejen při zavádění systému 

environmentálního managementu, ale také později, kdy je sice systém environmentálního 

managementu zaveden, je stanovena politika, ale je potřeba tento systém udržovat a 

rozvíjet. Vzhledem k neustálým změnám ve složení výroby a environmentálním 

požadavkům na firmu je potřeba neustále analyzovat množství vzniklých odpadů, jejich 

toky a možnosti, jak toto množství snižovat. Postupy, které se používají na stanovení 

indikátorů při zavádění systému environmentálního managementu, lze tedy použít i později 

při řešení nových případů. Nelze nikdy považovat stav za konečný a neustále je nutno 

pracovat na dalších řešeních a reagovat na nové skutečnosti a podněty, které lze získat jak 

z interních, tak externích zdrojů, jimiž jsou audity a rozbory dosažených výsledků. (57) 

(58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) 

5.8.1 Čistá prevence 

Program čisté prevence se skládá ze sedmi na sebe navazujících logických kroků. 

U každého kroku je určeno, co má být jeho výstupem a jaké opatření je potřeba v daném 

kroku provést. Jednotlivé kroky je potřeba dodržovat a nelze žádný z nich přeskočit nebo 

vynechat. (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) 
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Obrázek 23: Grafické znázornění kroků v programu prevence. (Zdroj: Manuál pro prevenci a 

minimalizaci odpadů) 
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5.8.2 Krok 1 - Stanovení cíle a strategie projektu 

V prvním kroku se stanovuje, čeho chce vlastně podnik v oblasti environmentální 

problematiky dosáhnout. Může to být zavedení standardů EMS či další snížení nákladů na 

vznik a na nakládání s konkrétním druhem odpadu. V tomto kroku je také nutné stanovit 

obecný cíl a obecnou strategii, jak tohoto cíle dosáhnout. Takto stanovený projekt je 

potřeba přijmout a schválit. Nezbytnou součást všech projektů představuje podpora vedení 

podniku, a to jak organizační, personální, tak i finanční. 

Velkou chybou bývá stanovení si cíle projektu jako odpovědi na požadavek zákona 

o omezování spotřeby nebezpečné látky, nebo jako reakci na výši nákladů na manipulaci 

s odpady, které se zřetelně promítají do ceny výrobku. Častým cílem bývá snížení 

množství produkovaného odpadu. Tento cíl se snaží co nejrychleji najít takové řešení, které 

na první pohled přinese výsledek. V tomto případě ale existuje riziko, že tento postup 

nevyřeší kořenovou (skutečnou) příčinu vzniku odpadu. Takové řešení často nepřináší 

dlouhodobý výsledek, a tak se množství odpadu dříve nebo později znovu vrací do 

původních hodnot. K situaci dochází v případě, kdy odpad, který má být minimalizován, 

není vybrán na základě celkové analýzy materiálových toků v podniku. V praxi to 

znamená, že se řeší vedlejší problém z důvodu nedostatku, neúplnosti nebo chybovosti 

vstupních indikátorů (dat). 

Základem správného postupu je definování skutečné příčiny vzniku odpadu. 

K tomu slouží vypracovaný plán odpadového hospodářství nebo jeho zveřejnění v rámci 

jiné části environmentální politiky. Podnik mající přehled o produkovaných odpadech 

považuje projekt prevence za přirozenou a logickou část své celkové koncepce. Slouží 

k řešení konkrétního problému a má tím potřebné vazby na řízení podniku.  

Základní pravidlo pro stanovení cíle spočívá v tom, že stanovený cíl musí být vždy 

reálný a měřitelný. K tomu, aby byl cíl projektu naplněn, musí strategie a průběh projektu 

podstupovat kroky a opatření, která jsou zobrazena na schématu programu čisté produkce. 

(obr. č. 24)  

 

Obrázek 24: Schéma řešení programu čistá produkce. (Zdroj: Manuál pro prevenci a minimalizaci 

odpadů. Úprava: vlastní) 
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5.8.3 Krok 2 – vazba na environmentální politiku a plán odpadového 

hospodářství 

Každý plánovaný projekt musí být navázán na plán dalšího rozvoje podniku 

v oblasti životního prostředí a firemní environmentální politiky. Environmentální politika 

představuje písemný, dlouhodobý a obecně formulovaný závazek podniku, který je 

v souladu s obchodní strategií a oslovuje zaměstnance a obchodní partnery. Zveřejnění je 

obecným závazkem pro okolí. Pozitivně působí na okolí a obchodní partnery. 

Environmentální politika stanovuje obecný směr, kterým se firma chce ubírat v oblastech 

ochrany životního prostředí. 

5.8.4 Krok 3 – rozhodnutí o dalším kroku podle postupu při stanovení cíle a 

strategie projektu. 

Z provedené analýzy se zjistí potenciál ke zlepšení klíčových problémů v oblasti 

životního prostředí v podniku. Na základě této analýzy se stanoví, vybere a schválí reálný 

cíl. Zjistí se příčina řešeného problému např. vzniku odpadu. Správného závěru v tomto 

kroku se dosahuje pomocí řádné analýzy procesů a materiálových toků. Na základě této 

analýzy se může zjistit, že množství sledovaného odpadu vzniká v jiném procesu. Tato 

situace nastává v  případech, kdy cíl nebyl stanoven na základě analýzy, ale jako reakce na 

vnější podnět, jak bylo uvedeno v kroku 1 (např. pokutu ČIŽP, stížnosti sousedů nebo 

požadavku krajského odboru životního prostředí). Cílem předběžného hodnocení je určit 

nejvýznamnější suroviny, nebezpečné látky a odpady v podniku.  

Příklad materiálového toku znázorňuje tzv. Senkeyův diagram. Následující kapitola 

bude pojednávat o snížení nebezpečného odpadu na středisku lakovna, proto zobrazuje 

níže uvedený obrázek materiálový tok lakovací linky (obr. č. 25). 

 

Obrázek 25: Materiálový tok lakovací linky. (Zdroj: Manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů. Úprava: 

vlastní) 
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Potřebná data pro stanovení významu znečištění, surovin a energie lze zjistit: 

 z množství spotřebovaných surovin, energií a pomocných materiálů, 

 z negativního vlivu na životní prostředí, 

 z nákupní ceny materiálu, 

 z množství a nákladů na odstranění odpadů. 

Na základě tohoto hodnocení zjišťujeme, jaké odpady při sledovaném procesu 

vznikají, v jakém množství, v kterém výrobním kroku a za jakých podmínek. Pomocí dat 

získaných pomocí hodnocení se sestavují tabulky, které uvádějí nejvýznamnější suroviny, 

nebezpečné látky a odpady. Pomocí těchto tabulek lze spočítat objem vzniklých odpadů a 

odhadnout možnosti zlepšení.  

Mezi základní tabulky patří: 

 Tabulka nejvýznamnějších používaných surovin, která udává množství a podíl 

využitelnosti nejvýznamnějších používaných surovin. V tabulce č. 7 jsou pro 

ilustraci použity tři nejvýznamnější suroviny ve firmě Fremach za rok 2016. 

Tabulka č. 7: TOP 3 nevýznamnější suroviny firmy Fremach Morava s.r.o. (Zdroj: firemní 

program Catalyst) 

Název látky Měrná 

jednotka 

Spotřeba 

za rok 

Cena za 

jednotku 

Cena 

celkem 

(A) 

Využitý 

podíl 

Nevyužitý 

podíl (B) 

Ztráta 

Kč 

Nátěrová 

hmota 

kg 178 000 540 96 120 

000 

71 200 106 800 57 672 

000 

Bayblend 

T85XF 

kg 106 350 71 7 550 850 85 080 21 270 1 510 

170 

Makrolon 

2458 

kg 89 200 84 7 492 800 71 360 17 840 1 498 

560 
 

 Tabulka nejvýznamnějších surovin s obsahem nebezpečných látek. Příkladem je 

tabulka č. 8, která udává množství a podíl využitelnosti nejvýznamnějších suroviny 

s obsahem nebezpečných látek ve firmě Fremach Morava s.r.o. za rok 2016.   

Tabulka č. 8: TOP 3 nejvýznamnější suroviny s obsahem nebezpečných látek ve firmě Fremach 

Morava s.r.o. (Zdroj: firemní program Catalyst) 

Název látky Měrná 

jednotka 

Spotřeba 

za rok 

Cena za 

jednotku 

Cena 

celkem 

(A) 

Využitý 

podíl 

Nevyužitý 

podíl (B) 

Ztráta 

Kč 

Nátěrová 

hmota 

Kg 178 000 540 96 120 

000 

71 200 106 800 57 672 

000 

Eskanol Kg 96 000 40 384 000 34 800 61 200 2 448 000 

Eska C513 Kg 57 800 214 12 369 

200 

17 340 40 460 8 658 440 

 



Josef Gába: Systém nakládání s odpady ve společnosti Fremach Morava s.r.o. 

 

2017    40     
 
 

Pro sestavení těchto tabulek se nepoužívají jen informace odpadového 

hospodářství, ale také popisy technologií, předpisy, normy a účetní doklady o dodaných 

vstupních surovinách a veškerých materiálech včetně evidence nebezpečných látek, 

spotřeby materiálů a energií. Data musí být ověřena kontrolou v provozu, protože se velmi 

často stává, že se při nedodržování nebo změnách technologických postupů mění dost 

podstatně objem spotřebovaných materiálů a objem odpadů. Počet řádků lze upravovat dle 

potřeby. 

V případě, že známe všechny vstupní data, můžeme stanovit objektivně ověřitelné 

ukazatele, prostředky pro ověření a možná rizika. K tomu slouží metoda logického rámce 

(tabulka č. 9). 

Tabulka č. 9: Tabulka logického rámce projektu (Zdroj: Manuál pro malé a střední projekty) 

Popis projektu Objektivně 

ověřitelné ukazatele 

Prostředky ověření Předpoklady/rizika 

prostředí 

Cíl – popisuje 

požadovanou změnu 

Ukazatele dosažení 

cíle – jak se 

požadovaná změna 

objektivně projeví 

Popis  

postupu/způsobu, 

kterým se ověří, že 

byly splněny ukazatele 

dosažení cíle 

 

Účel – vnitřní důvod, 

pro který je projekt 

realizován 

Ukazatele dosažení 

účelu – požadovaný 

stav po ukončení 

projetu 

Popis 

postupu/způsobu, který 

ověří, že byly splněny 

ukazatele dosažení 

účelu 

Předpoklady, za 

kterých se dosáhne 

cíle, jestliže bylo 

dosaženo účelu. 

Výstupy – to, co musí 

být vytvořeno, aby byl 

splněn účel projektu. 

Ukazatele dosažení 

výstupů – podmínky, 

které stanoví, v jakém 

množství, jakosti a 

termínu je třeba 

jednotlivé výstupy 

dodat 

Popis 

postupu/způsobu, který 

ověří, že byly splněny 

ukazatele dosažení 

výstupů. 

Předpoklady, za 

kterých se dosáhne 

účelu, jestliže bylo 

dosaženo výstupu. 

Činnosti – soubory 

hlavních činností, 

které je 

bezpodmínečně nutno 

vykonat k dosažení 

výstupů. 

Vstupy a zdroje – 

potřeba materiálů a 

pracovníků 

Popis 

postupu/způsobu, 

kterým ověří, že byly 

splněny ukazatele 

dosažení činností. 

Předpoklady, za 

kterých se dosáhne 

výstupu, jestliže byla 

provedena činnost. 

 

Po provedení navržených opatření se vyhodnocuje environmentální přínos. Vychází 

absolutní hodnoty znečištění – množství. Hodnocení probíhá pomocí environmentálních 
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indikátorů, které odpovídají konkrétní činnosti. Indikátorem je spotřeba surovin a energií 

nebo množství odpadů. Jako environmentální přínos lze kromě snížení nákladů na likvidaci 

odpadů považovat také zvýšení bezpečnosti a snížení pracovních rizik na pracovišti, jako 

je hluk, prach apod, popřípadě nahrazení látek nebezpečných pro osoby přicházející 

s látkami do styku či nahrazení látek nebezpečných pro životní prostředí. 

Na začátku projektu je důležité jasně definovat veličiny, jednotky, časové intervaly 

a způsob monitorování. Hodnoty indikátorů se musí vztahovat na stejný objem výroby. 

V případě, že se objem výroby změní, je nutné indikátory přepočítat tak, aby mohly být 

tyto hodnoty před a po zavedením opatření porovnatelné. Je chybou považovat změnu 

množství za odpovídající ukazovatele provedeného opatření. 

Důležitý údaj k vyhodnocení preventivního opatření je ekonomické hledisko. 

Vzniklý odpad představuje výrobní ztrátu nakoupené suroviny, k níž dochází v případě, že 

se nenašla možnost ji přeměnit ve výrobek. Hodnocení ekonomického přínosu má formu 

účetnictví. Hodnocení předchází ve fázi projektu „analýza proveditelnosti“ (Feasibility 

Study). Celkový ekonomický přínos se počítá pomocí metodiky sledování celkových 

nákladů (TCA – Total Cost Assessment). Při posuzování investiční nákladů je nutné vzít 

v úvahu všechny investiční náklady, které opatření vyžaduje. 

 Jedná se o: 

 organizační opatření, 

 úpravu stávající technologie, 

 nákup nové technologie. 

Vyhodnocují se celkové hodnoty vstupů, procesů a výstupů za časovou jednotku. Také je 

dobré vyhodnotit změnu v provozních nákladech po provedení opatření. Velmi vhodné se 

jeví dané hodnoty vztahovat na výši roční produkce.  

5.8.5 Krok IV – vstup externích informací 

Při řešení tohoto kroku se vychází z platné legislativy. V případě nakládání 

s odpady se jedná o zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, 188/2004 Sb. o změně zákona 

o dopadech a vyhlášky č. 383/2001 a 351/2008 Sb. o některých podrobnostech nakládání 

s odpady. Mezi další důležité zákonné požadavky patří zákon o ovzduší, vodní zákon, 

zákon o integrované prevenci a jejich příslušné vyhlášky, které uvádějí zákonné limity a 

omezení.  

Krok IV spočívá v porovnání stavu podniku se stavem v odvětví. Prověřují se a 

porovnávají nové technologie a směry. Pro získávání těchto informací je vhodným zdrojem 

databáze nejlepších dostupných technik (BAT) nebo kontakty s odbornými pracovními 

skupinami k referenčním dokumentům BAT (BAT Reference Dokuments – BREF’s) a 

zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Velké množství informací bývá 

zpracovaných v projektech MŽP. (7) (9) (11) (67) (68)  
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5.8.6 Krok V. – návrh preventivního opatření včetně interní recyklace a výběr 

optimálního řešení 

Úkolem je vypracování, schválení a finanční zajištění plánu preventivního opatření. 

Hodnocení probíhá z pohledu: 

 technického jako je bezpečnost práce, nová zařízení, prostory, 

 životního prostředí – jaký to bude mít dopad na životní prostředí. 

 ekonomického – návratnost, provozní náklady. 

Výběr opatření se dá provést pomocí: 

 výběru kritérií, která jsou pro podnik závažná (např. limity), 

 pomocí environmentálních aspektů. 

Mezi účinné nástroje v případě, že nelze omezit vznik odpadu patří interní 

recyklace. Spočívá v možnosti odpad dále využít. V případě, že se toto provádí interně, 

mluví se o interní recyklaci. Její používání je odvozeno z požadavků na kvalitu výrobku, 

kdy přidaný recyklát nesmí ovlivnit kvalitu a mechanické vlastnosti výrobku.  

Interní recyklaci hodnotíme z hlediska: 

 BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 

 požadavků na kvalitu výrobků, 

 prostorů potřebných k recyklaci, 

 technických požadavků na opětovné použití, 

 finanční náročnosti samotné recyklace. 

5.8.7 Krok VI. – externí recyklace  

Velmi často se však odpad nemůže vrátit do stejného procesu. V tento okamžik se 

bavíme o externí recyklaci. Odpad se pak využívá pro jiný výrobní proces v rámci podniku 

nebo mimo něj. Firma Fremach používá část svého plastového odpadu na výrobu 

pomocných lakovacích přípravků a zbytek prodává externím firmám, které plastový odpad 

jako druhotnou surovinu následně zpracovávají. 

Výstupem kroku šest je provedení výběru, schválení a finanční zajištění externí 

recyklace nebo energetického využití odpadu. V případě externí recyklace se opět vychází 

z analýzy materiálového toku, kde se především porovnávají vlastnosti a množství 

vzniklého odpadu. Velmi důležitou roli má prověření fyzikálních vlastností výrobku 

z hlediska životní cyklu, jeho bezpečnost a životnost. Je nutné stanovit environmentální 

aspekty a zhodnotit jak dopady této činnosti, tak i produkty z ní vzniklých. Velmi důležité 

je zhodnotit externí recyklaci z hlediska ekonomického, z pohledu investic i provozu. 

Externí recyklace musí přinášet ekonomický přínos. 
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5.9 Projekt na snížení množství odpadu ve Firmě Fremach Morava s.r.o. 

Na základě provedených analýz, které vycházely z dat ročních bilancí odpadů za 

roky 2012 a 2013 byl v druhé polovině roku 2014 přehodnocen přístup firmy Fremach 

Morava s.r.o. Z tohoto přehodnocení vyplynulo jmenování osoby, která odpovídá 

kompletně za odpadové hospodářství a jejím úkolem je, mimo jiné, udržovat systém EMS 

a pracovat na zlepšení stavu odpadového hospodářství. Na základě dostupných dat z roční 

balance 2012 – 2013, která jsou uvedená v tabulce č. 10, je sestavena tabulka č. 11. Tato 

tabulka ukazuje výši investic na nakládání s odpady za tyto dva roky.  

Tabulka č. 10: Přehled nejvýznamnější odpadů za období 2012- 2013 (Zdroj: ISPOP, roční bilance 

odpadů) 

Kat. číslo 
Název odpadu / množství odpadu v kg 2012 2013 

08 11 15 Vodné kaly obsahující barvy nebo laky 214 644 250 366 

12 01 05 Plastové třísky 181 892 126 253 

70 01 04 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny 51 676 46 146 

20 03 01 Směsný komunální odpad 36 230 23 180 

15 02 02 Absorpční činidla, filtry 18 334 21 743 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky NL 18 893 19 399 

 

Tabulka č. 11:  Výše nákladů na nakládání s odpady za období 2012-2013(Zdroj: ISPOP, roční 

bilance odpadů) 

Kat. číslo 
Název odpadu / množství odpadu v kg 2012 2013 

08 11 15 Vodné kaly obsahující barvy nebo laky 1717 152 2 002 928 

12 01 05 Plastové třísky 709 379 155 192 

70 01 04 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny 217 039 193 813 

15 02 02 Absorpční činidla, filtry 154 006 182 641 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky NL 151 144 155 192 

20 03 01 Směsný komunální odpad 44 925 28 743 
 

Na základě analýz těchto tabulek byl vypracován a schválen program na snížení 

nákladů na odpadové hospodaření. 

Byla navržena následující opatření a akce: 

 Pro odpad vodní kaly obsahující barvy nebo laky byl vypracován projekt na snížení 

obsahu vodní složky pomocí účinnější flotace a odkalování vodního kalu.  

 Pro plastový odpad došlo k zlepšení systému nakládání s plastovým odpadem. 

 Pro organická rozpouštědla a promývací kapaliny vznikla možnost regenerace 

promývacích ředidel. 

 Pro odpad absorpční činidla, filtry došlo k zavedení systému pratelných utěrek od 

firmy MEWA. 
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5.9.1 Projekt na snížení množství nebezpečného odpadu – 80 01 15 Vodní kaly 

obsahující barvy nebo laky 

Cíl projektu se skládal z následujících kroků: 

 snížení nákladů na likvidaci NO 80 01 15 Vodné kaly obsahující barvy nebo laky, 

 snížení množství NO 80 01 15 Vodné kaly obsahující barvy nebo laky, 

 snížení environmetálního rizika při manipulaci s NO 80 01 15 Vodní kaly 

obsahující barvy nebo laky. 

Na základě dostupných dat byla sestavena tabulka č. 12.  

Tabulka č. 12: Analýza projektu na snížení množství nebezpečného odpady katalogové číslo 08 

01 15 Vodní kaly obsahující barvy nebo laky 

Název opatření Snížení množství nebezpečného odpadu – 80 01 15  

Vodné kaly obsahující barvy nebo laky 

Výrobní fáze Lakovna 

Popis opatření Největší a nejnákladnější položkou v oblasti likvidaci NO ve firmě 

Fremach je položka 80 01 15 Vodní kaly obsahující barvy nebo 

laky. Vzhledem k tomu, že po průchodu průmyslové vody přes 

flotační zařízení Ewac dochází k separaci vody a kalu, je důležité 

snížit vodní složku v odpadu a zvýšit podíl sušiny v něm.  

Ke snížení objemu vodních kalů lze použít mechanické odkalení 

nebo snížit obsah vodné složky v odpadu pomocí chemických 

přípravků – flokulatů. Velmi účinná je kombinace obou postupů. 

Optimálně zvolená koalugační chemie dokáže minimalizovat podíl 

vody v odpadu a nezpůsobí zvýšení zmetkovitosti při lakování. 

V odkalovacím vozíku dochází pomocí gravitace k separaci vody  

a pevných zbytků laku. Přefiltrovaná voda se pak vrací zpět do 

lakovací linky. 

 

Vliv opatření na životní 

prostředí 

 

Snížení produkce odpadů – tuhých i kapalných. 

Ekonomický přínos Snížení nákladů na likvidaci nebezpečných odpadů. 

 

Následně stanovený logický rámec projektu, je patrný v tabulce č. 13. 

 

Tabulka č. 13: Logický rámec projektu na snížení obsahu vodné složky v odpadu 800115 Vodní 

kaly obsahující barvy nebo laky 

 

Popis projektu Objektivně 

ověřitelní ukazatelé 

Prostředky ověření Předpoklady/rizika 

prostředí 

Cíl – snížení 

množství NO 80 01 
• Měsíční 

množství NO 

• Měsíční hlášení 

množství NO 
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15 Vodní kaly 

obsahující barvy 

nebo laky 

  

800115 Vodní 

kaly obsahující 

barvy nebo laky. 

• Rozbor odpadů – 

obsah vody. 

800115 Vodní 

kaly obsahující 

barvy nebo 

laky a přepočet 

na množství 

produkce. 

Účel – snížení 

nákladů na likvidaci 

NO   

 

• Testování 

flotační chemie. 

• Nákup 

kontejnerů do 6 

měsíců. 

• Vyhodnocení 

testů. 

• Rozbor 

odpadu. 

• Byla /nebyla dodána 

účinná chemie. 

• Byla/nebyla vyšší 

zmetkovitost. 

• Byla/nebyla funkční 

chemie. 

• Bylo/nebylo funkční 

odkalovacího 

zařízení. 

Výstupy 

• Prověření 

technologie – 

chemie 

v lakovací lince. 

• Navrhnutí 

odkalovací 

zařízení. 

 

• Prověření nové 

chemie. 

• Zakoupení 

odkalovací 

vozíky a 

kontejneru. 

 

• Zápisy z testů. 

• Rozbor odpadů. 

• Doklady o 

likvidaci 

odpadů. 

 

• Chemie funguje 

/nefunguje. 

• Odkalovací vozíky 

fungují/nefun-gují. 

Činnosti 

• Test chemie 

• Vytipování 

technologie 

• Provedení testů 

 

• Chemie 

otestována. 

• Zakoupené 

vozíky a 

kontejner. 

 

• Srovnání 

přepočtu 

množství NO 

před zavedení a 

po zavedení 

změn. 

  

 

 Kvalifikace 

odborníků na 

chemie v 

lakovací lince 

odpovídá/neodpo

vídá požadované 

výstupním 

hodnotám. 

 

Jediný investiční náklad byl v tomto případě pouze nákup odkalovacích vozíků.  Rozpočet 

nákladů projektu je uvedena v tabulce č. 14. 

 

Tabulka č. 14: Investiční náklady projektu na snížení obsahu vodné složky v odpadu vodní kaly, 

zdroj: interní dokumentace firmy Fremach Morava s.r.o. 

Náklady Kč Zdroj informace 

příprava  projekt 

- zpracování projektové dokumentace 0 projekt 

- demontáž starého zařízení 0 projekt 

- stavební příprava 0 projekt 
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- nakládání s odpadem - demoliční odpad 0 projekt 

Investice  projekt 

- pořizovací cena technologie 150 000 Cenová nabídka firmy Ewac 

- instalace  0 projekt 

Příjem z prodeje starého zařízení 0 Projekt 

CELKOVÉ NÁKLADY 150 000  

 

K investičním nákladům je nutné spočítat jejich návratnost. Doba návratnosti lze 

spočítat na základě jednoduché vztahu. V případě projektu na snížení obsahu vody ve 

vodním kalu byl použit následný vzorec. 

Doba návratnosti = 
         

ú       ří    
 (roky) 

  

Doba návratnosti = 
      

       
 = 0,65 roku 

Celkový výsledek projektu je dobře patrný z následující tabulky č. 15. 

Tabulka č. 15: Vývoj množství a nákladů na nakládání NO 80 11 15 před a po provedení 

nápravných opatření (Zdroj: ISPOP, roční bilance odpadů) 

Název / rok 2012 2013 2014 2015 2016 

Množství odpadu vodní kaly 214 644 250366 211 580 143 652 162 225 

Náklady na likvidaci 1 717 152 2 002 928 1 537 000 722 256 811 125 

 

5.9.2 Třídění plastového odpadu  

V druhé polovině roku 2014 firma Fremach Morava s.r.o. začala po provedených 

změnách v konceptu odpadového hospodaření řešit nakládání s plastovým odpadem. Na 

základě provedené analýzy zde byl zjištěn velký nevyužitý potenciál tohoto odpadu, a to 

jak z hlediska jeho zobchodovatelnosti, tak případné recyklace. 

V případě plastového odpadu je využit prvek vizuálního managementu. Za 

předpokladu, že velká část plastového odpadu na samotném místě vzniku je 

nekontaminovaná a tříděná, bylo v první fázi proškoleno středisko vstřikovna, kde tento 

odpad vzniká v největší míře. 

Vytvoření pracovních návodek a předpisů způsobem, který je popsán v kapitole 4. 

3, přineslo změnu v poměru tříděný – netříděný plast. S tímto krokem také souvisí analýza 

trhu ohledně uplatnění méně žádaných plastů jako je například POM, PBT nebo 

polakovaného plastu, jehož produkce činí cca 6 tun měsíčně. Výsledek těchto opatření je 

patrný z porovnání grafů na obrázcích č. 26 a č. 27. V roce 2012 (viz obr. č. 26) nebyl 

jasně definován způsob třídění odpadů a nebyl proveden průzkum trhu a možností 

uplatnění některých druhů plastového odpadu. 
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Obrázek 26: Graf skladby plastového odpadu rok 2012 (Zdroj: ISPOP) 

 

V roce 2016 (viz obr. č. 27) se přibližuje separace plastového odpadu a samotné 

třídění k pomyslnému vrcholu. V současné době je už velmi problematické snížit netříděný 

odpad. Při rozjezdech výrob a přechodech mezi nimi bude vždy vznikat určité procento 

nerecyklovatelného materiálu. Stejně tak budou na středisku montáž vznikat chybně 

montované komponenty, které bohužel musí skončit v nerecyklovatelném plastu, protože 

nakládání s nimi by bylo finančně náročné. Ale i zde se naskýtá možnost v budoucnosti 

pracovat například s chráněnými dílnami a vhodné neshodné výrobky rozebírat. Dalším 

negativním faktorem ovlivňujícím procento vytřídění je samotná skladba výroby 

a v poslední době používání více komponentních plastů. Nicméně vzhledem k neustálým 

změnám ve výrobě a zavádění nových výrobků je nutné instrukce na třídění udržovat 

v aktualizované podobě. 

 

Obrázek 27: Graf skladby plastového odpadu rok 2016 (Zdroj:  ISPOP) 
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5. 10 Celkové náklady 

Celkové náklady na odpadové hospodářství se obecně skládají z přímých nákladů 

na likvidaci odpadů a nákladů režijních. Vývoj těchto nákladů zaznamenává obrázek č. 28. 

V okamžiku, kdy byl změněn systém odpadového hospodářství, byl zvolen aktivní přístup 

k otázce nakládání s odpady, došlo k podstatnému zlepšení stavu a snížení množství 

produkovaných odpadů. 

 

Obrázek 28: Graf skladby celkových finančních nákladů na likvidaci odpadů za období 2012-2016 (Zdroj: 

roční bilance odpadů) 

Obrázek č. 29 ukazuje vývoj poměru nákladů a tržeb. Je z něho dobře patrný trend 

snižování nákladů na likvidaci a rostoucích zisků z prodeje obchodovatelných položek. 

Objem zisku z prodeje ovlivňuje situace na trhu a vývoj tržních cen. Nejmarkantnější 

výkyvy cen jsou v oblasti kovového odpadu a plastu. 

 

Obrázek 29: Graf nákladů a tržby na nakládání s odpady za období 2012-2016 (Zdroj: roční bilance 

odpadů) 
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Nejvíce vypovídá o stavu odpadového hospodářství a nákladech obrázek č. 30 - 

Procentuální náklady na likvidaci odpadů vázané na tržbu. Na tomto grafu je nejlépe vidět 

pozitivní trend ve firmě Fremach Morava s.r.o. po provedení změn v systému odpadového 

hospodářství.    

 

Obrázek 30: Graf vývoje nákladů na nakládání s odpady v procentech k tržbě za období 2012-2016 (Zdroj: 

roční bilance odpadů) 
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6 ZÁVĚR 

V bakalářské práci byl představen vývoj a stav odpadového hospodářství ve firmě 

Fremach Morava s.r.o., která patří do mezinárodní skupiny Fremach Plastic NV. Práce 

poukazuje na důležitou součástí výrobních společností, jimiž je oblast životního 

prostředí  a nakládání s odpady. 

Změny legislativy, zvyšující se ceny vstupních surovin, zvyšující se dostupnost 

nových technologii v oblasti nakládání s odpady a zvyšující se obecné podvědomí v oblasti 

environmentální problematiky pozitivně působí na neustále se zlepšující stav. Otevřený 

přístup k celkovému pojetí environmentální problematiky a využívání nástrojů 

environmentálního managementu otevírají nové možnosti a příležitosti v oblasti 

průmyslové a podnikové ekologie. Bohužel i přes to existuje řada předsudků, přístupů 

a názorů, které stojí v opozici. Východiskem je nepovažovat tyto předsudky za rizika, ale 

využít jejich potenciál jako motivační prvek pro stálé zlepšování stavu a hledání nových 

příležitostí a výzev.  

V práci jsou využity osobní zkušenosti autora, jelikož se od roku 2014 osobně 

podílí na prováděných změnách, za které nese osobní zodpovědnost, a které vznikají z jeho 

podnětů. 

Po představení společnosti, kterému se věnuje druhá kapitola, a charakteristice 

základních materiálů v části třetí, se věnujeme již samotnému systému odpadovému 

hospodářství ve firmě Fremach Morava s.r.o.   

Čtvrtá část popisuje jednotlivé druhy odpadů, způsob nakládání s nimi a porovnání 

jejich vývoje za období 2012 – 2016. 

Pátý oddíl představuje úspěšnou aplikaci nástrojů environmentálního managementu 

v praxi, a to vizuální management a metodiku projektu MŽP Čistá produkce. Pomocí 

vizuálního managementu se podařilo dost podstatně zvýšit podíl recyklovatelného 

plastu a tím zvýšit profit z jeho prodeje. Program Čistá produkce byl zpracován s cílem 

snížit náklady na likvidaci nebezpečného odpadu. Na základě provedených analýz byla 

přijata konkrétní opatření, která upravila způsob nakládání s tímto odpadem. Tyto kroky 

dost podstatně snížily jeho objem a přinesly úsporu nákladů na likvidaci tohoto odpadu.  

Změna koncepce v oblasti odpadového hospodářství přinesla během 4 let snížení 

nákladů. Tyto náklady jsou v současné době o 1/3 nižší oproti roku 2012. Mimo samotné 

snížení nákladů na nakládání s odpadem došlo k poklesu jeho objemu. Tento pokles 

naplňuje závazky podniku v oblasti environmentální politiky. Změny jsou pozitivně 

hodnoceny pravidelnými environmentálními audity. Nicméně i zde se otevírá prostor 

k dalšímu zlepšení. Kromě neustálého monitoringu a kontroly stavu, může být další 

možností oblast regranulace plastového odpadu, čímž se zvýší jeho hodnota a možnost 

uplatnění na trhu. 

Další velmi zajímavou možností pro další finanční úspory a vylepšení 

environmentálního profilu firmy představuje regenerace promývacích ředidel. Regenerace 

ředidel je oblast, která skrývá obrovský potenciál nejen pro producenty odpadu v oblasti 

opětovného použití, ale i pro samotné firmy, které se likvidací odpadů a regenerací ředidel 

zabývají.
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