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ANOTACE 

 Ve své diplomové práci se budu zabývat tím, jak můţe aktivní přístup podniku 

v otázce odpadového hospodářství ovlivnit produkci odpadů, ekonomiku podniku a její 

pozitivní vnímání ve světě konkurence, potenciálních zákazníků a veřejnosti. K tomuto 

zkoumání jsem si vybrala stavební firmu Herkul a.s. Tato firma má ve stavebnictví 

v severních Čechách jednoznačně významné postavení a z informací, které jsem měla 

moţnost dodnes získat je postoj firmy v oblasti ochrany ţivotního prostředí opravdu velmi 

pozitivní. Náplní praktické části práce je celková analýza produkce odpadů v letech  

2005 – 2009. Dále také zhodnocení ekonomických přínosů firmě. Popsání konkrétních 

příkladů, kde firma vyuţila některou ze strategií týkající se odpadového hospodářství  

a ochrany ţivotního prostředí. Cílem diplomové práce je analyzovat stav odpadového 

hospodářství ve společnosti HERKUL a.s. a navrhnout další moţný postup při nakládání 

s odpady ze stavební činnosti.  

Klíčová slova: odpadové hospodářství, analýza, recyklační plocha, recyklace, stavební 

odpad. 

  

ANNOTATION 

In my work I will discuss how the active business' access on the issue of waste 

management to affect the production waste, economics, business and their positive 

perception of the world competition, potential customers and the public. In this study, 

I chose the construction firm HERKUL corp. This construction company  

in North Bohemia uniquely important position, and information that I had the opportunity 

today to get the position of the company in the area of environmental protection really  

well positive. The contents of the practical part is an overall analysis of waste  

production in 2005 - 2009. Then also assess the economic benefits of the  

company. Describe specific examples where the company used some of the  

strategies relating to waste managementand environmental protection. The aim of this 

thesis is to analyze the state of waste management in the company as HERKUL corp. and 

suggest possible ways for waste management from construction activities. 

Key words: waste management, analysis, recyklation area, recyklation, construktion 

waste.
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1. ÚVOD 

 Zahlcování ţivotního prostředí odpadem je jedním ze základních problémů, které je 

při ochraně ţivotního prostředí potřeba řešit. Kaţdý občan by měl pochopit svou 

zodpovědnost v této otázce. To znamená, ţe bychom se všichni měli v tomto směru snaţit 

vyuţívat takové přístupy ke sniţování produkce odpadů, které pomohou k menšímu 

zatěţování ţivotní prostředí. Domnívám se, ţe v moderní současnosti, kdy je ochrana 

ţivotního prostředí často diskutovaným tématem, většina lidí svou odpovědnost chápe  

a mnozí ji berou opravdu váţně. To samé pravidlo v přijímání odpovědnosti platí určitě 

také pro daleko větší producenty odpadů, kterými jsou bezpochyby podniky, provozující 

svou podnikatelskou činnost v nejrůznějších oblastech. 

Ve své diplomové práci se budu zabývat tím, jak můţe mít aktivní přístup podniku 

v otázce odpadového hospodářství, pozitivní vliv na sníţení produkce odpadů, ekonomiku 

podniku a její celkové pozitivní vnímání ve světě konkurence, potenciálních zákazníků  

a obecné veřejnosti. K tomuto zkoumání jsem si vybrala stavební firmu Herkul a.s. Tato 

firma má ve stavebnictví v severních Čechách jednoznačně významné postavení  

a z informací, které jsem měla moţnost dodnes získat je postoj firmy v oblasti ochrany 

ţivotního prostředí opravdu velmi pozitivní. Podle mého názoru by mohl tento podnik 

v oblasti podnikatelské činnosti, a to nejen ve stavebnictví, působit jako příklad ostatním 

podnikům. Aktivní přístupy tohoto podniku mají prokazatelný vliv na jeho prosperitu, 

mnoţství zakázek, ekonomický růst a v neposlední řadě také na jeho image. 

To, co mě bude při práci na daném úkolu zajímat je, jaké strategie firma při ochraně 

ţivotního prostředí a nakládání s odpady vyuţívá a jak se to na produkci odpadů projevuje. 

Dále také to, jaké s sebou zvolené strategie nesou výhody a nevýhody a zároveň, jaké jsou 

ekonomické dopady na firmu.  

Náplní praktické části práce je celková analýza produkce odpadů v letech  

2005 – 2009. Dále také zhodnocení ekonomických přínosů firmě. Popsání konkrétních 

příkladů, kde firma vyuţila některou ze strategií týkající se odpadového hospodářství  

a ochrany ţivotního prostředí.  

Cílem diplomové práce je analýza stavu odpadového hospodářství ve společnosti 

HERKUL a.s. a navrţení dalšího moţného postupu při nakládání s odpady ze stavební 

činnosti. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Podnik a životní prostředí 

 Základním motivem podnikání je snaha o dosaţení zisku. Orientace podniku na zisk 

by však neměla sniţovat společenské poslání podniku, kterým je především sluţba 

zákazníkovi a ostatním zainteresovaným stranám, kterými jsou např. stát, obce, 

zaměstnanci a management podniku.  

 Na podnik působí jako vnější činitel okolí. Mezi prvky okolí řadíme například prvky 

geografické, politické, právní, sociální, ekonomické a další. V neposlední řadě jsou 

důleţité a stále na významu nabývající, prvky environmentální. Ochrana ţivotního 

prostředí představuje faktor, který musejí podniky respektovat stále více. Je to dáno 

mezinárodními vlivy, např. legislativou EU, normami mezinárodní standardizační 

organizace (International Standard Organization - ISO) v oblasti systémů 

environmentálního managementu a jinými nadnárodními organizacemi. Tlak na podniky 

vyvíjí státní instituce či občanská sdruţení, ale také regionální struktury a veřejnost.  

Zohlednění otázky ochrany ţivotního prostředí proniká také do činností finančních 

institucí (bank, pojišťoven, burz), které jsou pro podniky velice významnou 

zainteresovanou stranou, a hraje také významnou roli při výběru obchodních partnerů. 

Aktivní přístupy podniku k ochraně ţivotního prostředí mohou mít velice příznivý vliv na 

utváření image podniku a otevírají mu nové moţnosti, například na nových trzích.  

Přístup podniku k ţivotnímu prostředí ovlivňují vlastníci, management  

i zaměstnanci podniku. Aktivity podniku v oblasti ochrany ţivotního prostředí musejí být 

vţdy v souladu se zákony a nařízeními státních institucí. Zákony týkající se ţivotního 

prostředí vytvářejí na jedné straně řadu bariér a zároveň představují pro podnik 

ekonomickou zátěţ, ale na druhé straně dávají také mnoho moţností a šancí, jak vyuţít 

šetrný přístup k ţivotnímu prostředí jako výhody v boji s konkurencí. Z toho důvodu 

začleňuje řada podniků v posledních letech aspekty ochrany ţivotního prostředí do svých 

podnikatelských strategií i do kaţdodenního rozhodování dobrovolně a nikoli jen pod 

tlakem okolních faktorů. 
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2.1.1 Přístupy podniků k ochraně ŽP 

Na první pohled se můţe zdát, ţe environmentální legislativa je pouze prostředkem 

k zvyšování nákladů podniku, avšak její uplatňování můţe mít naopak nemalé ekonomické 

přínosy. V chování podniků lze sledovat dva základní směry: 

 pasivní 

 aktivní (reaktivní, proaktivní) 

V oblasti přístupu podniku k ţivotnímu prostředí je v první řadě potřeba dosáhnout 

souladu se zákony na ochranu ţivotního prostředí. Zákony jsou determinujícím faktorem  

a prostor pro jejich ovlivňování konkrétním podnikem je minimální. Přístup, kdy se podnik 

snaţí dosáhnout pouze souladu se zákony a vykonává úkoly uloţené mu zákonem, je 

přístupem pasivním. 

 

Pasivní chování 

 Podnik vykonává uloţené úkoly a snaţí se dodrţovat zákony a předpisy. Jedná se  

o nejzákladnější způsob, odráţející malé znalosti o problematice ţivotního prostředí. 

Podstatou pasivního chování jsou předpoklady, ţe odpady jsou technologickou 

nezbytností. Vzhledem k tomu, ţe při pasivním přístupu se podnik o problematiku 

ţivotního prostředí prakticky nestará, nemůţe tento přístup sám o sobě být podstatou 

strategie na ochranu ţivotního prostředí.  

Pokud podnik zvolí odpovědný přístup k ochraně ţivotního prostředí, potom bude 

realizovat přístup reaktivní či proaktivní. To pro něj můţe znamenat určitou příleţitost, 

například ve zmírnění dopadů jeho činností na ţivotní prostředí či zlepšení image, ale 

můţe to s sebou přinést také pozitivní ekonomické dopady. A ekonomický faktor je určitě 

pro kaţdý podnik velice důleţitý a zajímavý. 

Podnik sledující své materiálové a energetické toky a vznikající odpadní proudy, 

můţe snadno identifikovat činnosti a místa, kde dochází ke vzniku odpadů. S tím zároveň 

souvisí to, ţe je potom podnik schopen navrhnout taková opatření, která povedou ke 

zmírnění dopadů na ţivotní prostředí a k významným ekonomickým úsporám. Pokud 

hovoříme o ekonomických úsporách, můţe mezi ně patřit např. zvýšení účinnosti 

výrobních procesů, sníţení nákladů na spotřebu materiálů a energií, sníţení poplatků za 

znečišťování ţivotního prostředí atd. 
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Reaktivní chování 

Podnik řeší problémy ţivotního prostředí jen proto, aby se dostal do souladu se 

zákony a nařízeními. Aktivně nevyhledává cesty, jak by zabránil svému negativnímu 

působení na ţivotní prostředí. Parametry výroby jsou určeny charakterem výrobku, vliv 

výroby na ţivotní prostředí se řeší dodatečně, nezvaţuje se spolu s volbou výrobku. Vedení 

organizace se o problematiku ţivotního prostředí nezajímá, neboť tato nepatří mezi faktory 

ovlivňující postavení podniku na trhu. 

 

Proaktivní chování 

Kromě aktivit, popsaných v předešlém odstavci se podnik snaţí být „první v čele“  

a aktivně přispívat k testování nových technik v oblasti ochrany ţivotního prostředí. 

Pokouší se předpovědět budoucí vývoj trhu a zařídit se podle něho. Tyto podniky si 

uvědomují, ţe podobná opatření jsou nezbytná pro udrţení vůdčího místa na trhu i do 

budoucna. Podnik sám aktivně hledá cesty, kterými by dopad svých činností na ţivotní 

prostředí neustále sniţoval. Proaktivní přístup podniku vede k zavádění systémů ochrany 

ţivotního prostředí (EMS, EMAS). Podstatou těchto systémů je zabudování aspektů 

ochrany ţivotního prostředí do stávajícího řídicího systému podniku na všech jeho 

úrovních.  

Za hlavní příčiny, které vedly ke změně přístupu podniku k ochraně ţivotního prostředí lze 

povaţovat: 

 Rozšíření informací o pozitivním dopadu preventivního přístupu na ekonomiku 

podniku. 

 Pojem trvalá udrţitelnost zdůraznění nutnosti jeho realizace v praxi vedly jak  

k široké podpoře preventivních přístupů na mezinárodním poli, tak i ke zvýšení 

informovanosti veřejnosti. 

 Rostoucí tlak veřejnosti, jeţ pochopila, ţe ekonomický růst a ochrana ţivotního 

prostředí nejsou v protikladu.  

 Průmyslové havárie. 

 

 „Důleţitým rysem uplatnění aktivní strategie je přechod od koncových opatření k 

preventivním. Preventivní přístup je v kaţdém případě pro podnik ekonomicky výhodnější 

a měl by být podporován vhodnými nástroji.“ (Ritschelová et al., 2002) 
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K usnadnění řízení podniků s ohledem na ţivotní prostředí byla v roce 1990 

vypracována Mezinárodní obchodní komorou Podnikatelská charta pro trvale udrţitelný 

rozvoj, která obsahuje 16 zásad pro správný environmentální management. Ve své práci 

prezentuji alespoň některé z nich: 

 společné priority – opatření k ochraně ţivotního prostředí patří mezi nejvyšší 

společenské priority, 

 integrovaný management – nutnost integrace politiky ochrany ţivotního prostředí 

do kaţdého podnikání, 

 vzdělávání zaměstnanců – vzdělávat a motivovat zaměstnance tak, aby prováděli 

všechny činnosti s ohledem na ţivotní prostředí, 

 před zahájením nové činnosti nebo jejím zastavením provádět předběžné posouzení 

dopadů na ţivotní prostředí, 

 zařízení a provoz - vyvíjet a provozovat nařízení a provádět činnosti, které 

respektují efektivní vyuţití energie a materiálu, minimalizaci a bezpečnou likvidaci 

odpadů, 

 výrobky a služby – podnik by se měl zaměřovat na výrobky a sluţby, které mají 

minimální dopad na ţivotní prostředí, 

 preventivní přístup – při výrobě a spotřebě předcházet závaţným či nevratným 

poškozením ţivotního prostředí. 

2.1.2 Dobrovolné aktivity  

Současný stav ţivotního prostředí vyţaduje kromě vyuţívání klasických 

legislativních nástrojů i nové postupy, které zohledňují dopady činnosti podniku na ţivotní 

prostředí, ale zároveň posilují ekonomiku podniku. Podniky mohou vyuţívat řadu 

dobrovolných aktivit, které jsou podporovány mezinárodní environmentální politikou  

i politikou Evropské unie. Mezi nejčastěji vyuţívané dobrovolné aktivity lze zařadit 

realizaci projektů čistší produkce a následné označování výrobků, které jsou šetrné 

k ţivotnímu prostředí. Velice často vyuţívaným přístupem je zavádění systémů 

environmentálního managementu. Tyto aktivity jsou povaţovány za významný nástroj, 

který by měl pomoci podniku při určení správného směru v oblasti ochrany ţivotního 

prostředí. Podniky zavádějí tato preventivní opatření dobrovolně, na vlastní náklady. 

Spotřebitelé jim potom dávají přednost z těchto důvodů: 
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- „Výrobce i spotřebitel chce přispět ke zlepšení kvality ţivotního prostředí. 

- Vyuţívání postupů nebo výrobků, zohledňujících dopady na kvalitu ţivotního 

prostředí, se stává nástrojem konkurenceschopnosti na významných evropských 

i světových trzích.“ (Sucharovová et al., 2001) 

 

Označování ekologicky šetrných výrobků  

Program označování ekologicky šetrných výrobků byl vyhlášen jako Národní 

program označování výrobků ochrannou známkou „Ekologicky šetrný výrobek (logo EŠV 

viz Obrázek 1)“. Je schválen vládou České republiky a je kompatibilní s existujícími 

zahraničními programy zemí OECD a s programem EU. Program je zcela dobrovolný pro 

všechny výrobce. Eko – značka EŠV dává spotřebiteli státní garanci, ţe na základě 

ekologického hodnocení vlastností výrobků jsou u označeného 

výrobku minimalizovány nepříznivé vlivy na ţivotní prostředí a 

přírodní zdroje. Značka zajišťuje bezpečnou orientaci 

ekologicky uvědomělého spotřebitele v široké škále 

rovnocenných výrobků. Měla by také zvýšit odbyt těchto 

výrobků a vyvolat soutěţení mezi výrobci. 

 

 

Čistší produkce 

„Čistší produkce je preventivní nástroj ochrany ţivotního prostředí, který posuzuje 

dopady činnosti člověka na ţivotní prostředí jako celek – integrovaně. Nepodporuje 

přenášení znečištění z jedné sloţky ţivotního prostředí do druhé a dává moţnost volby 

způsobu, jakých stanovených cílů v ochraně ţivotního prostředí dosáhnout s vyuţitím 

preventivních metod. Čistší produkce patří k nástrojům podporujícím aplikaci preventivní 

ochrany ţivotního prostředí a přispívá k udrţitelnému rozvoji v České republice.“ 

(Sucharovová et al., 2001) 

Obrázek 1 Logo EŠV (http://www.cenia.cz/web/www/webpub2.nsf/$pid/MZPMSFGRIOAW) 
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„Čistší produkci je moţné charakterizovat následovně: 

- Je zaměřena na prevenci, tedy sníţení mnoţství a toxicity odpadů přímo u 

zdroje jejich vzniku. 

- Vyuţívá efektivněji energii, suroviny, materiály, vede k jejich úspoře a je tedy 

ekonomicky přínosná. 

- Aplikuje se opakovaně, vede tedy k neustálému sniţování dopadů výroby na 

ţivotní prostředí. 

- Umoţňuje sníţit kapacitu koncových technologií. 

- Sniţuje dopady výroby nejen na ţivotní prostředí, ale i na lidské zdraví. 

- Dotýká se nejen výrobního procesu, ale vyţaduje také změny v systému řízení 

podniku“ (Sucharovová et a.l., 2001) 

„Přijetím usnesení vlády (č. 165 z roku 2000) k Národnímu programu čistší produkce 

(NPCP) vytvořila vláda ČR prostor k širšímu uplatnění tohoto dobrovolného preventivního 

nástroje k ochraně ţivotního prostředí v ČR a pro plnění Mezinárodní deklarace o čistší 

produkci, ke které se ČR přihlásila v roce 1999.“ (Sucharovová et al., 2001) 

 

EMS a jejich zavádění v podnicích ČR 

 Zavedení EMS je progresivním přístupem, kterým lze dosáhnout souladu řízení 

výrobních aktivit s řešením jejich negativních vlivů na ţivotní prostředí. Výsledkem je jak 

zvyšování ekonomických efektů, tak i pozitivní dopad na ţivotní prostředí. Systém řízení 

podniků z hlediska ochrany ţivotního prostředí je součástí celkového systému řízení 

podniku. Podniky k zavedení EMS přistupují dobrovolně a na vlastní náklady, zejména 

proto, ţe podporuje jejich konkurenceschopnost. 

2.1.3 EMS – environmentální manažerské systémy 

Podnikový management je vysoce specializovaná činnost, která zabezpečuje veškeré 

funkce organizace. Odpovědný a aktivní přístup firmy k ţivotnímu prostředí vyţaduje 

opatření týkající se nejen technologií ale také celého systému managementu podniku. 

Rozšiřování snahy podniků o integraci opatření zohledňujících ţivotní prostředí do 

systémů managementu, mělo za následek vytvoření tzv. systémů environmentálního 

managementu (Environmental Management Systems – EMS). Principy EMS se postupně 

staly prestiţní záleţitostí pro management podniků. Dle ČSN EN ISO 14001 jsou EMS 
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definovány jako „součást systému managementu organizace pouţitá k vyvíjení a zavedení 

její environmentální politiky a řízení environmentálních aspektů“. Pro začlenění aktivního 

přístupu do podnikové praxe je nutné zajistit implementaci environmentálních aspektů do 

celého systému managementu podniku. Cílem je dosaţení ekonomické výkonnosti, ale také 

environmentálního profilu firmy. 

„Přístup podniku k ţivotnímu prostředí musí být zakotven v podnikové strategii, 

environmentální aspekty a dopady podnikových činností, výrobků a sluţeb na ţivotní 

prostředí se musejí stát součástí manaţerských úkolů a rozhodování v rovině taktické  

i operativní. Environmentální hledisko musí představovat nedílnou součást všech fází 

řídícího cyklu, musí být obsaţeno v plánování, implementaci i kontrole. Ochrana ţivotního 

prostředí musí být zakotvena do všech podnikových činností na všech organizačních 

úrovních podniku. Environmentální aspekty musejí být nedílnou součástí rozhodovacích 

procesů řídících pracovníků na kaţdém stupni managementu a musejí se promítnout do 

chování všech zaměstnanců podniku. Vliv na ţivotní prostředí musí být vyhodnocován  

u kaţdé nově zaváděné činnosti, u kaţdého nově připravovaného výrobku. 

Podstatou EMS je zařazení poţadavků na ochranu ţivotního prostředí do systému 

managementu podniku tak, aby výsledkem bylo zajištění ekonomického růstu při 

současném zmírňování negativních dopadů podnikových činností, výrobků a sluţeb na 

ţivotní prostředí. Filozofií EMS je posílení prevence týkající se ochrany ţivotního 

prostředí v podnikové sféře v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. 

Doplňuje integrovaný systém managementu podniku tak, aby v co moţná největší míře 

respektoval vztahy podniku k ŢP (i nad rámec právních poţadavků) a vztahy k okolí 

podniku, k zaměstnancům, k zákazníkům i k ostatní veřejnosti z hlediska jejich 

environmentálních zájmů. Jsou zaloţeny na principu neustálého zlepšování.“ (Ritschelová 

et al., 2006) 

Snaha podniků o odpovědný přístup k ţivotnímu prostředí se přenáší do oblasti 

prevence. Nejedná se o jednorázovou snahu dosáhnout určitého výsledku, ale  

o dynamický systém, jehoţ cílem je neustálé zlepšování environmentálního profilu 

podniku. Pro zavedení systémů řízení podniků a auditu z hlediska ochrany ţivotního 

prostředí existují dva nejdůleţitější normalizované způsoby, které se liší tím, ţe jeden 

postup v některých případech vyţaduje to, co druhý pouze doporučuje. V Tabulce č. 1 jsou 

uvedeny nejvýznamnější rozdíly mezi nimi. 



Bc. Markéta Brzoňová: Volba strategie s cílem sníţit produkci odpadů ve společnosti Herkul a.s. 

 

2010 9 
 

 

 Dle norem řady ISO 14000 (v ČR hlavně ISO 14001); ISO 14001 má celosvětovou 

působnost. Zavádění podle ISO 14001 probíhá v České republice jiţ od roku 1992 

na bázi dobrovolnosti a vláda ČR dlouhodobě podporuje zavádění EMS v souladu 

s postupy EU. 

 Dle Programu EMAS, tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 761/2001 o 

dobrovolné účasti organizací v systému managementu podniků a auditu z hlediska 

ochrany ţivotního prostředí (EMAS) - dokument závazný pro všechny vlády všech 

členských států a přímo aplikovatelný ve všech členských státech EU. 

 

Tabulka 1 Rozdíly ve způsobu zavádění EMS 

(zdroj: Sucharovová et al., 2001) 

 

K implementaci EMS vede podniky několik faktorů. Mají potřebu informovat své 

zákazníky, veřejnost, obchodní partnery, státní orgány atd. o dopadech podnikových 

činností na ŢP.  Pokud nebudou brát ohledy na poţadavky těchto zainteresovaných stran, 

mohou se stát neschopnými konkurence. Dalším faktorem je to, ţe podnik si uvědomuje 

svou vlastní odpovědnost za stav ŢP.  

 

Výhody implementace EMS 

 Dosaţení souladu se zákonnými poţadavky, sníţení negativních vlivů na ŢP. 

 Sníţení rizika nehod, za které nese podnik odpovědnost. 

 Sníţení provozních nákladů (např. náklady na spotřebované suroviny či energie). 



Bc. Markéta Brzoňová: Volba strategie s cílem sníţit produkci odpadů ve společnosti Herkul a.s. 

 

2010 10 
 

 

 Vyloučení nebo omezení jiných nákladů, způsobených neujasněnou organizační 

strukturou a přesnější vymezení investičních záměrů a podnikatelských plánů. 

 Zlepšení komunikace v podniku i komunikace mezi podnikem zainteresovanými 

stranami. 

 Získání lepší konkurenční pozice. 

 Získání důvěry úřadů, posílení vztahů s veřejností. 

 Snazší získání prodejních či jiných osvědčení, podnik má snadnější přístup ke 

kapitálu – splňuje kritéria věřitelů pro investování. 

 

Environmentální komunikace jako významná součást EMS 

Jednou z povinností při implementaci EMS v podniku je vytvořit, zavést a udrţovat 

postupy pro komunikaci podniku se zainteresovanými stranami. Jedná se o komunikaci 

interní mezi různými úrovněmi a funkcemi organizace a komunikaci na externí bázi, mezi 

podnikem a okolím. Lze rozlišit několik stupňů: 

- neplánovaná komunikace - mezi podnikem a okolím v případě potřeby, 

- jednosměrná komunikace – opakované informování okolí podnikem, 

- obousměrná komunikace – výměna informací mezi podnikem a okolím, 

- participativní rozhodování – obousměrná komunikace obohacená o účast okolí na 

rozhodování podniku. 

Nejběţnější formou komunikace je jednosměrná komunikace, kdy podnik informuje 

okolí formou periodických environmentálních zpráv. Tato činnost se nazývá 

environmentální reporting. Výhodou této formy komunikace je lepší spolupráce s úřady 

veřejné správy, přitaţlivost pro investory nebo zvýšená důvěra zákazníků. Firmy mohou 

vyuţívat různé typy environmentálních zpráv (viz. Obrázek 2). Je však třeba identifikovat 

příjemce zpráv, jejich obavy, zájmy a informační potřeby. Na základě těchto informací 

stanovit obsah zprávy a způsob její prezentace. 
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Zkušenosti českých podniků z implementace a fungování EMS 

 „EMS jsou v České republice nejrozšířenější formou dobrovolné aktivity zaměřené 

na ochranu ţivotního prostředí. Počet podniků, které vyuţívají tento dobrovolný nástroj, 

neustále roste. Podniky v ČR povaţují EMS nejen za významný nástroj ke zmírnění 

dopadů jejich činností na ţivotní prostředí, ale jsou si velice dobře vědomy i efektů 

v obchodní oblasti. Vlastnictví certifikátu ISO 14001 nebo registrace v programu EMAS 

rozšiřuje moţnosti firmy v exportní oblasti, v oblasti veřejných zakázek  

i podpor podnikání. V souvislosti s implementací EMS si podniky začínají uvědomovat, ţe 

ochrana ţivotního prostředí je spojena s vynaloţením finančních prostředků. Na druhé 

straně je však zřejmé, ţe odstraňování odpadů a poškozování ţivotního prostředí taktéţ 

vyvolávají náklady a jsou navíc spjaty s nepříznivými reakcemi zainteresovaných stran.“ 

(Ritschelová et al., 2006) 

Obrázek 2 Přehled zpráv environmentálního reportingu (Ritschelová et al., 2006) 
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2.2 HERKUL a.s. – představení společnosti 

Společnost HERKUL vznikla v roce 1994. V průběhu let si tato společnost 

vybudovala na trhu stavebních prací renomé svým vstřícným přístupem k zákazníkovi, 

kvalitou odvedené práce, dodrţováním technologických postupů, termínů a záruk. Dnes 

patří mezi nejúspěšnější a nejspolehlivější společnosti v Ústeckém kraji. Společnost 

zajišťuje sluţby v oblasti stavebnictví, především občanských, průmyslových staveb  

a rekonstrukcí objektů především v civilních oblastech, chemickém, hornickém  

a energetickém průmyslu. Díky letitým zkušenostem s výstavbou dokáţe úspěšně dokončit 

i ty nejnáročnější projekty s maximálním ohledem na ţivotní prostředí.  

Zaměstnává kvalifikované zaměstnance a je jednou z největších stavebních 

společností v regionu nejenom počtem zaměstnanců, ale i vybaveností a mnoţstvím 

realizovaných zakázek. Celková struktura společnosti je zaloţena na dlouholetých 

zkušenostech. Určená skladba jednotlivých divizí odpovídá poţadavkům a potřebám 

stavební společnosti. Celý pracovní tým se neustále profesně a odborně rozvíjí  

a zároveň se také navyšuje  

o pracovníky odborných profesí na 

vedoucích postech, ale také  

o pracovníky zajišťující stavební 

výrobu a administrativní chod 

společnosti (Obrázek 3 – 

administrativní budova společnosti. 

Trţní strategie společnosti je 

prověřená dlouhými lety praxe. 

Cílem společnosti je snaha  

o neustálé inovace, progresivní 

zkvalitňování sluţeb a vyuţití 

nových technologií a materiálů. 

 

Obrázek 3 Pohled na administrativní budovu společnosti (autor: p. Blaha, zaměstnanec) 



Bc. Markéta Brzoňová: Volba strategie s cílem sníţit produkci odpadů ve společnosti Herkul a.s. 

 

2010 13 
 

 

2.3 Integrovaný systém managementu (IMS) 

Integrovaný systém managementu je výsledek dlouholetého vývoje 

podnikatelského procesu společnosti HERKUL a.s. Tento proces probíhal postupně 

v několika etapách: 

1. KVALITA ISO 9001(1996 – 2002) Zavedení a certifikace dokumentovaného systému 

managementu kvality. V rámci QMS se vytvořila a zavedla řada dokumentovaných 

postupů a poţadavků, které jsou základem dnešního IMS.  Základem je zavedení 

procesního modelu a dokumentace uspořádaná do tří základních vrstev. 

2. EKOLOGIE ISO 14001 (2003 – 2004) Environmentální příručka a navazující směrnice 

byly historicky druhou řadou dokumentů, které řešily zavedení a pouţívání 

environmentálního řízení. 

3. BOZP ISO 18001 (2005) Integrovaná příručka systému managementu pro oblasti 

ekologie, bezpečnost a ochrany zdraví při práci a navazující organizační směrnice 

bezpečnosti byly etapou, která jiţ částečně integrovala 3 systémy managementu na 

společných základech. 

4. SA 8000 A INTEGRACE SYSTÉMU MANAGEMENTU (2005 - 2007) Zavedení 

systému sociální odpovědnosti  

5. ROZŠÍŘENÍ IMS PRO NOVÉ PRODUKTY - DRŤ Z OBALOVANÉHO 

KAMENIVA, RECYKLAČNÍ PLOCHA (2008 – 2010) Rozšíření, údrţba a zlepšování. 

2.3.1 Příručka integrovaného systému managementu 

Příručka Integrovaného systému managementu (PIMS) je nejvyšší organizační 

normou systému managementu a je zavedena dle norem: 

- ČSN EN ISO 9001:2009 

- ČSN EN ISO 14001:2005 

- ČSN OHSAS 18001:2008 

- SA 8000:2003 

Její ustanovení jsou závazná v rámci společnosti HERKUL a.s. Účelem příručky je 

stručně a přehledně popsat systémy managementu realizované v HERKUL a.s. ve formě 

závazného dokumentu s uvedením klíčových odkazů na ostatní prováděcí dokumenty 

zavedené ve třech vrstvách řízené dokumentace. PIMS vymezuje organizační strukturu, 

odpovědnosti, pravomoci, postupy, procesy a zdroje potřebné pro realizaci systémů 
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managementu. PIMS zpracovává představitel vedení pro systém managementu kvality 

(zmocněnec) za spolupráce jednotlivých vedoucích oddělení, kteří jsou odpovědni za 

danou činnost, na základě organizačních směrnic platných pro činnosti související 

s kvalitou. Za udrţování platného a aktuálního obsahu, vydávání, rozdělování, stahování  

a zrušení PIMS je zodpovědný zmocněnec pro IMS. 

 

Části příručky: 

část I. Řízení příručky integrovaného systému managementu (PIMS) 

část Q. Systém managementu kvality (ČSN EN ISO 9001:2009) 

část E. Systém environmentálního managementu (ČSN EN ISO 14001:2005) 

část B. Systém managementu BOZP (ČSN EN ISO 18001:2008) 

část S. Systém managementu sociální odpovědnosti (SA 8000:2003) 

2.3.2 Integrovaná politika firmy 

Politika kvality, ekologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sociální 

odpovědnosti je závazný veřejný dokument a platí pro období 2006 – 2010. Údaje 

zveřejněné v kapitole 2.3.2 jsem pouţila z tohoto dokumentu společnosti. Jako součást 

podnikatelské strategie organizace jsou ve společnosti zavedeny základní hodnoty 

podnikání, politiky - kvality, šetrnosti k ţivotnímu prostředí, bezpečné práce a sociální 

odpovědnosti. Prohlášení těchto politik jsou převáděna na konkrétní cíle, ke kterým jsou 

programově stanoveny lidské zdroje, materiální zdroje, časový rámec a je zavedena 

kontrola plnění. Tak je dán předpoklad vhodného chování ke všem zainteresovaným 

stranám, potřebných zlepšení stavu kvality produktů, vlivu na kvalitu ţivotního prostředí  

i ochrana zdraví všech vlastních i externích účastníků i plnění všech poţadavků na sociální 

odpovědnost vůči všem partnerům. 

 

Zainteresované strany společnosti Herkul a.s. 

 stát (růst ekonomiky, daně) 

 region (úspěšné podnikání, zaměstnanost) 

 média (objektivní a pravdivé informace) 

 dodavatelé (splňují standard kvality, bezpečnosti a vlivu na ekologii SA 8000  

a Etický kodex HERKUL, a.s.) 
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 obchodní partneři (banky, pojišťovny a Obchodní komora) 

 zákazníci (hodnota, kvalita, udrţitelný rozvoj) 

 společnost (zaměstnanost, bezpečnost, zdraví) 

 zaměstnanci (sociální odpovědnost) 

 ţivotní prostředí (eliminace zátěţe, trvalá pozornost ochraně, udrţitelný rozvoj, 

zamezení plýtvání zdrojů) 

 hosté i ostatní dotčené osoby (etické chování, bezpečnost, ochrana) 

Environmentální politika - systém environmentálního managementu 

Environmentální politika HERKUL a.s. je vytvořena a zavedena ve společnosti 

jako veřejný dokument dostupný všem stranám, které mají zájem informovat se o přístupu 

společnosti k ţivotnímu prostředí. Všichni pracovníci společnosti jsou seznámeni s jejím 

obsahem i posláním. Plnění politiky je přezkoumáváno vedením nejméně 1x ročně. 

Předpokládá se tak aktualizace environmentální politiky podle změn v činnostech, 

produktů i legislativních poţadavků. Politika je stanovena jako integrovaný veřejný 

dokument Politika kvality, ekologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a sociální 

odpovědnosti společnosti HERKUL a.s. Níţe uvedené informace jsem čerpala z tohoto 

dokumentu. Dokument má několik částí, ale pro účely vypracování mojí diplomové jsou 

podstatné informace z části E – environmentální politika. 

Obsah politiky - část E - plně odpovídá poţadavkům ČSN EN ISO 14001:2005:  

 vychází z povahy, rozsahu a environmentálních dopadů činností HERKUL a.s, 

 zavazuje společnost k neustálému zlepšování i k prevenci znečišťování a k plnění 

platné legislativy i poţadavkům na ŢP, 

 vytváří základnu pro stanovení environmentálních cílů a jejich hodnot včetně zavedení 

environmentálního programu, 

 je prezentována všem zaměstnancům HERKUL a.s. na veřejných místech tak, ţe je 

prakticky trvale dostupná, 

 je ostatní veřejnosti přístupná na www.herkul.cz. 

 

http://www.herkul.cz/
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„Zásady společnosti HERKUL a.s. k ochraně životního prostředí: 

1. Předcházet svojí činností environmentálním rizikům a minimalizovat jejich negativní 

dopady na ţivotní prostředí, uplatňováním vhodných technologií a postupů práce. 

2. Společnost trvale prověřuje a hodnotí svůj vliv na ţivotní prostředí a přijímá potřebná 

technická, organizační i personální opatření k dosaţení trvalého zlepšování. 

3. Provádět činnosti, které standardně vyhovují poţadavkům environmentální legislativy 

a klást důraz na prevenci v ochraně ţivotního prostředí jako na dodatečná opatření. 

Cílem je systematické předcházení a zabraňování vzniku poruch, nehod a havárií 

preventivní údrţbou, systémovým přístupem k environmentálním aspektům a péčí  

o technologické zařízení.  

4. Trvale vyhledávat moţnosti vedoucí ke sníţení spotřeby přírodních neobnovitelných 

zdrojů a energií. Tyto zásady dále uplatňovat vůči dodavatelům.  

5. Usilovat o to, aby zaměstnanci HERKUL a.s. vnímali ochranu ţivotního prostředí jako 

jednu z nejvyšších hodnot a poskytovat dodavatelům a zákazníkům v této oblasti servis  

a odbornou pomoc. Dobré jméno společnosti je spoluutvářeno s touto hodnotou. 

6. Vedení zaměstnanců systémem motivace a výcviku k tomu, aby principy ochrany 

ţivotního prostředí přijali za vlastní a při své práci cílevědomě a profesionálně dbali na 

ochranu ţivotního prostředí. 

7. Prosazovat otevřený přístup k veřejnosti, zainteresovaným stranám a zaměstnancům  

a podávat informace o dopadech z činnosti HERKUL a.s. na ţivotní prostředí. 

8. Koordinovat environmentální management s celkovým systémem řízení společnosti  

a určit konkrétní odpovědnost vedoucích pracovníků za trvalé sniţování negativních 

vlivů na ţivotní prostředí na jejich pracovišti.“ (Politika kvality, ekologie, bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci, sociální odpovědnosti: Zásady společnosti HERKUL a.s.  

k ochraně životního prostředí, 2008) 

2.3.3. Environmentální cíle a koncepce Herkul a. s. pro období 2008 – 2010 

Veškerá data v této podkapitole jsem čerpala z dokumentu společnosti 

Environmentální koncepce HERKUL a. s. pro období 2008 – 2010. Tato koncepce 

zahrnuje cíle a programy pro jejich uskutečnění. Je zavedena jako základní nástroj 

dosaţení politiky a závazků společnosti v oblasti ochrany ţivotního prostředí. Koncepce se 

týká všech vedoucích pracovníků, kteří odpovídají za realizaci procesů a činností s vlivem 
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na ţivotní prostředí. Zahrnuje environmentální cíle, cílové hodnoty, opatření, termíny 

plnění, odpovědnosti konkrétních osob a vyhodnocení výsledků. Pro účely vyjmenování 

stanovených cílů jsem zvolila následující způsob. Pojmenování jednotlivých cílů tak jak 

jsou pojmenovány v samotném dokumentu společnosti a následně také uvedení 

jednotlivých úkolů, které by měly zajistit dosaţení kaţdého ze stanovených cílů. 

 

1. environmentální cíl: Úplné zamezení úniku ropných látek - PHM a asfaltové hmoty, do 

půdy a vody. Současně úplné zamezení emisí nad limit stanovený pro silniční  

a motorová vozidla do ovzduší způsobené provozem spalovacích motorů. 

Úkoly - Auta musí mít potřebný technický stav a označení o platných měřeních emisí. 

 - Kontrola stavu techniky na stavbě při práci i stání.  

 - Poskytnutí zdrojů na provedení oprav a provedení emisí pro dosaţení cíle. 

 - Zamezení úniku ve skladech, na staveništních skládkách, při přepravě. 

 

2. environmentální cíl: Úplné zamezení úniku chemických látek do půdy, vody a vzduchu 

způsobené provozem na akcích HERKUL. 

Úkoly - Zamezení úniku ve skladech. 

 - Zamezení úniku na staveništních skládkách. 

 

3. environmentální cíl: Eliminovat stlačení půdy způsobené provozem na akcích 

HERKUL. 

Úkoly - Kontrola dodrţování správného pouţívání komunikací. 

 - Dodrţování schválených přepravních tras a zatíţení. 

 

4. environmentální cíl: Změny půdní skladby (promísením) způsobené provozem na 

akcích HERKUL – tj. stavbách/ staveništích (pozemní práce) smí být pouze v plánované, 

přípustné míře. 

Úkol - Oddělení jednotlivých vrstev při skladování a zásypech. 

 

5. environmentální cíl: Přerušení vodních toků spodní vody způsobené provozem na 

akcích HERKUL smí být pouze v plánované, přípustné míře. 

Úkol - Kontrola rozsahu nezbytného pro realizaci díla. 
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6. environmentální cíl: Prašnost ze stavebních hmot (cement, vápno) způsobené 

provozem na akcích HERKUL (transport, skladování, manipulace) smí být pouze v míře, 

která je nezbytná a vyplývá z moţností obalové techniky a manipulační techniky. 

Překročení této míry je povaţováno jako negativní dopad na ŢP a tato neshoda musí být 

řešena rovněţ jako NO.   

Úkoly - Zamezení úniku ve skladech, na staveništních skládkách, při přepravě HERKUL. 

 

7. environmentální cíl: Přirozená prašnost způsobená provozem na akcích HERKUL – 

(transport, skladování, manipulace) smí být pouze v míře, která je nezbytná a vyplývá 

z moţností dané podmínkami stavby (místo, počasí). V místě pohybu lidí nesmí být 

překročen limit vyplývající z hygienických předpisů. Překročení této míry je povaţováno 

jako negativní dopad na ŢP a tato neshoda musí být řešena rovněţ jako NO.   

Úkoly - Zajištění opatření k zamezení vzniku prašnosti. 

 - Činnosti přizpůsobit s ohledem na podmínky okolí a vznik nadměrné prašnosti. 

  

8. environmentální cíl: Kouřové zplodiny způsobené provozem na akcích HERKUL 

(rozehřívání stavebních hmot pomocí plynu) smí být pouze v míře, která je nezbytná a 

vyplývá z moţností dané podmínkami stavby (místo, počasí). V místě pohybu lidí nesmí 

být překročen limit vyplývající z hygienických předpisů. Překročení této míry je 

povaţováno jako negativní dopad na ŢP a tato neshoda musí být řešena rovněţ jako NO.   

Úkol - Zajištění opatření k zamezení zplodin nad míru technologicky nutnou a vyloučení 

zplodin z jiného způsobu hoření (např. dřevo, obaly, apod.). 

 

9. environmentální cíl: Odpady vyprodukované při provozu na akcích HERKUL 

(demolice, skladování, manipulace, dílny), podpůrné infrastruktury musí být v celém 

rozsahu likvidovány správným způsobem v rámci zavedených pravidel (podle zákona 

185/2001 o odpadech). 

Úkoly - Třídění odpadů ve skladu. 

 - Třídění odpadů na stavbách. 

 - Třídění komunálních odpadů (reţijní činnosti). 

 - Evidence a kontrolní činnost. 

 



Bc. Markéta Brzoňová: Volba strategie s cílem sníţit produkci odpadů ve společnosti Herkul a.s. 

 

2010 19 
 

 

10. environmentální cíl: Pouţívané chladicí látky při instalaci, servisu a opravách 

klimatizací musí splňovat všechny zákonné poţadavky. 

Úkoly - Monitorovat případné úniky. Informovat zmocněnce. 

 - Evidence a kontrolní činnost. 

  

11. environmentální cíl: Sniţování měrné produkce odpadů nezávisle na ekonomickém 

růstu, vyuţívání odpadů (recyklátů) jako náhrady primárních přírodních zdrojů, 

minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a ŢP při nakládání s odpady.  

Úkoly - Předcházení vzniku odpadů, omezování jejich mnoţství a nebezpečných vlastností. 

 - Nakládání s vybranými odpady, zejména nebezpečnými 

 - Nakládání s dalšími odpady (zajistit vyuţití a zpětný odběr). 

 - Nakládání s odpady z obalů.  

 - Vyuţívání odpadů. 

 - Sniţování podílu odpadů ukládaných na skládku. 

 - Vytváření integrovaného systému nakládání s odpady. 

 

12. environmentální cíl: Dosáhnout u všech vozidel limitů odpovídajících EURO 5. Níţe 

uvedený diagram na Obrázku 4 zobrazuje dramatické sníţení emisí NOx a pevných částic, 

jehoţ je třeba dosáhnout, aby byly splněny poţadavky legislativy Euro 4 a 5.  

Úkoly - Výběr vhodných vozidel dle Euro 5. 

 - Účinný provoz a údrţba. 

 - Zajištění vhodného nákupu vozidel dle Euro 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Sníţení emisí Nox a pevných částic pro dosaţení poţadavků Euro 4 a 5 
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13. environmentální cíl: Úplné zamezení úniku nebezpečných látek odpovídajícím 

vybavením nově vznikajících skladových, pracovních a manipulačních prostor  

v novém areálu spol. HERKUL a.s.  KASÁRNA, Chanov 52. Nové vybavení bude 

typizované a je určené k zachycování nebezpečných látek, které by svým únikem znečistily 

skladové, pracovní a manipulační plochy, případně půdu, vzduch a vodu. Plánovaná 

investice na rok 2009 je v hodnotě cca 150 000 Kč.   

Úkoly - Zamezení úniku ve skladech, na stavbách HERKUL. 

 - Zamezení úniku – pojízdná dílna a sklad PHM. 

 - Zamezení úniku asfaltů pro pokládku silnic, uloţených ve skladech HERKUL a.s. 

 

14. environmentální cíl: Vybudování, vybavení a schválení „Recyklační plochy“.  Řízená 

manipulace s odpady, které se dají druhotně vyuţít jako podsypový materiál na stavbách 

HERKUL a.s.  Minimalizace ukládání druhotně vyuţitelných surovin na skládky.  Sníţení 

odběru nerostných surovin, tj. přírodních zdrojů – vyuţitím recyklátu.  Dojde i ke sníţení 

nákladů a energií. Prostory „ Recyklační plochy“ budou vybudovány, vybaveny  

a legislativně schváleny v novém areálu spol. HERKUL a.s.  KASÁRNA, Chanov 52. 

Plánovaná investice na rok 2009 je v hodnotě cca 1 000 000 Kč.  

Úkoly - Vypracování dokumentace pro provoz „Recyklační plochy“. 

 - Vybudování plochy. 

 - Nákup a výběr váhy. 

 - Zabudování a montáţ váhy 60 t. 

 - Zajištění zdvihacích zařízení (jeřáby). 

 - Zázemí pro obsluhu váhy a „RP“. 

 - Zajištění, organizace a komunikace se správními orgány – získání souhlasu 

k provozování „RP“. 

 

15. environmentální cíl: Uvést na trh nestanovený výrobek „ Drť z obalovaného 

kameniva“, typ HE – DOK – 01. Získání atestu tohoto nestanoveného výrobku. Zajištění 

shody výrobku se stanovenými úrovněmi a limity pro systém řízení výroby. Minimalizace 

ukládání druhotně vyuţitelných surovin na skládky.  Sníţení odběru nerostných surovin,  

tj. přírodních zdrojů – vyuţitím nestanoveného výrobku. Dojde i ke sníţení nákladů  

a energií. Plánovaná investice na rok 2009 – 2012 je v hodnotě cca 250 000 Kč.   
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Úkoly - Odběry vzorků pro laboratorní zkoušky. 

 - Vypracování dokumentace - V 01 Drť z obalovaného kameniva. 

 - Předloţení podkladů na VÚHU pro vydání ATESTU na 3 roky. 

 - Zajištění odběru vzorků a vedení evidence.   

 - Zajištění finančních, lidských časových zdrojů k úkolu. 

 - Zajišťování a účast na opakovaném posuzování. 

2.4 Strategie nakládání s odpady 

 V roce 2009 uvedla firma do provozu recyklační plochu stavebních materiálů, která 

slouţí k přepracování některých odpadů ze stavební činnosti. Tyto přepracované odpady 

firma dále vyuţívá jako druhotný stavební materiál. Současně v tomto roce získala atest 

nestanoveného výrobku Drť z obalovaného kameniva. Bliţší specifikace a popis těchto 

nových produktů je uvedena v podkapitolách 2.4.1 a 2.4.2. Jedná se o celkovou změnu 

strategie nakládání s odpady, která významně pomohla firmě v podnikatelské činnosti. 

2.4.1 Recyklační plocha stavebních materiálů Herkul a.s. 

Údaje a veškerá potřebná data ke zpracování této kapitoly jsem pouţila z dokumentu 

společnosti “Provozní řád - recyklační plocha stavebních materiálů“. Recyklační plocha 

o výměře 2650 m2 je vzhledem k svému technickému zabezpečení určena pro 

přepracování odpadů kategorie ostatní odpad s vlastnostmi inertního odpadu. Je umístěna 

v pravé zadní části areálu, který je majetkem společnosti HERKUL a.s.  Území pro provoz 

recyklační plochy se nachází severovýchodně od obce Vtelno u křiţovatky silnic č. 15  

a č. 27 v areálu bývalých kasáren. Pozemek má vlastní účelové zpevněné komunikace se 

vzrostlými stromy po stranách. Celý pozemek se mírně svaţuje k severu, nadmořská výška 

se pohybuje v rozmezí cca 294 – 284 m.n.m. Území se nachází v oblasti 

podkrušnohorských terciérních pánví, v oblasti na podzemní vodu poměrně chudou 

s výskytem jak průlinového, tak puklinového charakteru zvodnění. V zájmové oblasti se 

nenacházejí ţádné zdroje podzemních vod a jejich ochranná pásma. Nejbliţší obytné 

objekty jsou od areálu s recyklační plochou umístěny vzdušnou čarou cca 500 m 

severovýchodním směrem. Jedná se o obytnou výstavbu obce Obrnice. Pozemky jsou ve 

vlastnictví Herkul a.s. Most - Vtelno a jsou ve výpisu z LV vedeny jako ostatní plocha. 

Jedná se o lokalitu, která se nachází mimo obytnou část obce. 



Bc. Markéta Brzoňová: Volba strategie s cílem sníţit produkci odpadů ve společnosti Herkul a.s. 

 

2010 22 
 

 

Celá recyklační plocha je umístěna na zhutněném rostlém terénu a vyloţena panely. 

Bylo vyuţito jiţ vystavěné manipulační a odstavné plochy z roku cca 1975, která byla 

vyuţívána v minulosti k odstavování vojenských zařízení bez náplní a pro manipulaci 

s materiálem. Je určená pro shromaţďování a přepracování (úpravu) odpadů kategorie 

ostatní odpad v souladu s plněním povinností jejich původců uvedenými v § 11 zákona  

o odpadech č.185/2001 sb., v platném znění. Dále je určena pro úpravu materiálů 

shromaţďovaných mimo reţim odpadů (např. Stavební přebytky). Maximální kapacita 

recyklační plochy je 10 000 tun nashromáţděných, vytříděných a přepracovaných 

materiálů. Za rok bude zpracováno cca 20 000 tun odpadu. 

Recyklační plochu tvoří následující vrstvy uválcovaných materiálů: 

 podloţí z místních stěrkopísků 

 základní vrstva - betonové panely 

 vsypová vrstva - mezi panely je rostlý terén a na mezery a nerovnosti jsou pouţity 

drcené betony o zrnitosti 0-8 mm. 

 

Obrázek 5 Pohled na recyklační plochu (vlastní foto, 2010) 
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 Seznam shromažďovaných a upravovaných odpadů 

Seznam odpadů vhodných k shromaţďování za účelem přepracování – recyklaci na 

vyuţitelné frakce je uveden v Tabulce 2 a příklad odpadu navezeného na RP na Obrázku 6. 

Podmínkou převzetí odpadů na RP společnosti HERKUL a.s. je řádné uzavření smlouvy, 

případně oboustranně odsouhlasená objednávka, mezi objednatelem (původcem nebo 

přepravcem odpadu) a zhotovitelem (společností HERKUL a.s.). Před uzavřením smlouvy 

je objednatel povinen předloţit zástupci společnosti materiály týkající se odpadů. Odpady 

dopravené na recyklační plochu musí splňovat podmínky ukládané Zákonem o odpadech 

č.185/2001 Sb. 

Tabulka 2 Seznam odpadů přijímaných k recyklaci  

(zdroj: Provozní řád – recyklační plocha stavebních materiálů, 2009) 

 
 
 

Kód odpadu Název odpadu Kat. 

17  01  01 Beton O 

17  01  02 Cihly O 

17  01  03 Tašky a keramické výrobky O 

17  01  07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 

17  03  02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17  03  02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - asfaltové 

ţivičné svršky z vozovek s příměsí ostatních mat. 
O 

17  05  04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17  05  08 Štěrk ze ţelezničního svršku neuvedený pod 17 05 07 O 

Obrázek 6 Odpad navezený na RP určený k recyklaci – zleva asfaltové kry a beton (vlastní foto, 2010) 
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Povinnosti provozovatele recyklační plochy 

 Provozovat zařízení podle ustanovení uvedených v § 19 zákona o odpadech  

č. 185/2001 Sb., v platném znění. 

 Nakládat s odpady na tomto zařízení v souladu s platnou legislativou a postupy podle 

ustanovení provozního řádu. 

 Provádět kontrolu jakosti dodávaných odpadů. 

 Uzavření řádného smluvního vztahu s dodavatelem odpadu, ve kterém jsou uvedeny 

závazné provozně-technické pokyny pro dodavatele. 

 Archivovat evidenci převzatých a předaných odpadů k vyuţití po celou dobu 

provozu recyklační plochy.  

 Archivovat dokumenty, dokladující kvalitu přijatých odpadů, po dobu 5 let. 

 Oznámit Krajskému úřadu Ústeckého kraje do 3 dnů identifikační údaje o dodavateli, 

kterému byl odpad odmítnut k převzetí podle ustanovení tohoto provozního řádu,  

a to i v případě, ţe nedojde k jeho vyloţení. 

 

Provozovatel zařízení provede při přejímce odpadu:   

a) kontrolu dokumentace o odpadu  

b) vizuální kontrolu kaţdé dodávky odpadu 

c) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s popisem uvedeným  

v dokumentech předloţených vlastníkem odpadu 

d) zaznamenání mnoţství a charakteristik odpadu přijatého k nakládání (kód odpadu, 

kategorie, údaje o hmotnosti odpadu, původ odpadu, datum dodávky, totoţnost 

původce, vlastníka - dodavatele)  

e) vydání písemného potvrzení o kaţdé dodávce odpadu přijatého do zařízení. 

 

Transport odpadů na recyklační plochu zajišťuje dodavatel odpadu svými 

dopravními prostředky a na své náklady.  Vozidlo přiváţející odpad zastaví před váhou. Na 

pokyn obsluhy váhy vjede na silniční mostovou váhu, kde se provede zváţení vozidla 

s odpadem. Silniční mostová váha je vyobrazena na Obrázku 7. Posádka vozidla vystoupí a 

předá doklady o přepravovaném odpadu pracovníku vstupní kontroly (váhy). Je proveden 

odběr vzorku pro analytický rozbor a vozidlo se odešle na odstavnou plochu k podrobné 

kontrole nákladu. Pokud nejsou zjištěny závady, obdrţí posádka vozidla pokyn k jízdě do 
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prostoru sloţiště recyklační plochy. V úloţišti odpadů se odpad sloţí podle pokynů 

obsluhy zařízení. V průběhu skládání je odpad zkontrolován. Pokud nejsou zjištěny 

závady, dostane posádka pokyn k odjezdu. Poté odjede neprodleně do výjezdního prostoru 

před váhou a na pokyn váţného je provedeno výstupní váţení vozidla. Posádka vozidla 

obdrţí váţní list, v případě platby v hotovosti obdrţí doklad o provedené platbě. Poté 

odjede z areálu. 

 

Povinnosti při údržbě a kontrola RP 

Údrţba se provádí pomocí provozních mechanismů. Spočívá především v: 

 udrţování sjízdnosti příjezdové komunikace a příjezdu na místo sloţiště, 

 omezení prášení zkrápěním plochy a komunikací uţitkovou vodou, 

 ochraně ŢP před znečištěním úkapy ropných látek z vozidel a mechanismů 

pohybujících se po recyklační ploše. 

Pokyny k provádění údrţby zařízení vydává vedoucí pracoviště na základě aktuálního 

technického stavu zařízení a informací od obsluhy mechanismů a plochy. Kontrolu 

provozu zařízení provádí vedoucí pracovníci a pověření zaměstnanci v rozsahu svého 

pracovního zařazení, odpovědnosti nebo pokynů vedoucího pracoviště. Sankce za porušení 

tohoto provozního řádu ze strany zaměstnanců společnosti jsou řešeny podle zákoníku 

práce v platném znění a vnitřního pracovního řádu. 

Obrázek 7 Silniční mostová váha v areálu společnosti Herkul a.s. (vlastní foto, 2010) 
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Manipulace s odpady 

Odpad vyloţený a shromaţďovaný v prostoru recyklační plochy je tříděn a překládán 

obsluhou pracoviště nebo pracovních mechanismů společnosti podle druhu, jakosti  

a aktuálních poţadavků vedoucího pracoviště. Manipulovat s odpady na recyklační ploše 

mohou pouze pověření a proškolení zaměstnanci společnosti k tomuto účelu vybaveni 

osobními ochrannými prostředky. 

 V případě, ţe budou pracovníky společnosti pověřenými kontrolou odpadů  

a obsluhami zařízení v komplexu provozovny zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu 

s ujednáním dle platné smlouvy, bude postupováno individuálně podle charakteru závad.  

Z kaţdého případu bude provedeno sepsání protokolu o porušení provozně-technických 

pokynů nebo provozních předpisů, ke kterému se je přepravce povinen vyjádřit. Případně 

se provede fotodokumentace a následný odběr vzorku s následnou analytickou kontrolou 

v akreditované laboratoři na náklady dodavatele odpadů. Pokud zodpovědný pracovník 

provozovny dospěje okamţitě k závěru, ţe je odpad nezpůsobilý ke zpracování na 

recyklační ploše, je odpad odmítnut a dopravce odpadu opustí provozovnu. 

 Dojde-li k zjištění nedostatků na deklarovaném odpadu aţ v úloţišti odpadu, je 

postup řešení obdobný. Pokud bude odpad nezpůsobilý k recyklaci na RP, je na náklady 

přepravce (původce) naloţen a vrácen. Zároveň je tato skutečnost důvodem k vypovězení 

uzavřené smlouvy s dodavatelem odpadů.    

 Odpady dovezené ze staveb jsou vykládány do jednotlivých částí recyklační plochy 

podle druhu. Vyloţené odpady jsou pomocí čelního nakladače navrstveny tak, aby byla 

zachována dostupnost odpadu pro recyklační techniky (drtič, třídič). Materiál je skladován 

na volné ploše s moţností skrápění suchých materiálů při jejich manipulaci tak, aby 

prašnost neohroţovala zdraví lidí při práci a neznečišťovala ŢP. 

Před expedicí upraveného odpadu – recyklátu, jsou odebrány vzorky tak, aby 

statisticky reprezentovaly celý objem posuzovaného materiálu. Reprezentativní vzorek je 

následně pouţit k provedení zkoušky vodného výluhu a sušiny na zjištění obsahu škodlivin 

v recyklátu. Zkoušky provádí akreditovaná firma. Recyklát, jehoţ jakost byla ověřena 

zkouškami, nesmí být smíšen s jinými odpady a musí být uloţen odděleně od ostatních 

odpadů, a to aţ do doby jeho konečného vyuţití nebo do doby jeho předání dalším osobám. 

Recyklát bude splňovat výše uvedené kvalitativní ukazatele. Při výdeji recyklátu bude 

přiloţen výluh z reprezentativního vzorku. 
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Způsob zpracování a přehled mechanizace k drcení 

Zpracování navezeného materiálu je po nahromadění provedeno mobilní drtící  

a třídící technologií, kterou si spol. HERKUL a.s. pronajímá od společností, které mají na 

její provoz Souhlas k provozování mobilního zařízení. Na recyklační ploše se v době 

drcení vyskytují tyto stroje: 

- přípojný třídič na kolovém podvozku (pronájem) 

- mobilní drtička (pronájem) 

- nakladače: CAT 938 H, CAT 318 D, CAT 342 E, CAD 328 D  

(majetek HERKUL a.s.)    

 

Využití recyklátu 

Recyklát (stavební sutě s proměnou mnoţstevní skladbou cihel, tvárnic, betonů, 

maltovin a jiných recyklovatelných stavebních prvků) lze vyuţít na terénní úpravy, jako 

vyrovnávací a podkladový materiál a jiné stavební zemní konstrukce. V případě, ţe jsou 

v dovezeném odpadu příměsi kovů, které lze operativně vytřídit při průběhu přepracování 

(viz Obrázek 8), jsou na ploše umístěny kontejnery na shromaţďování druhotných surovin 

a obsluha zde vytříděný odpad odkládá. Druhotné suroviny jsou průběţně předávány přes 

registrační váhu na další zpracování oprávněným osobám dle smlouvy. 

Obrázek 8 Vytříděné příměsi kovů uloţené na recyklační ploše (vlastní foto, 2010) 
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2.4.2 Nestanovený výrobek 

Vymezené pouţití, technologii výroby, technické vlastnosti, vzorkování, zkoušení, 

expedici a dokladování kvality nestanoveného výrobku „Drť z obalovaného kameniva“ 

(dále jen „výrobek“) specifikuje dokument s názvem „Technický předpis V 01 - Drť 

z obalovaného kameniva“. Všechna níţe uvedená data jsem se souhlasem vedení 

společnosti převzala z tohoto dokumentu. Technický předpis se vztahuje k činnostem, 

souvisejícím s výrobou a vyuţitím výrobku. Výrobek je výstupní produkt z frézování 

živičných krytů zpevněných komunikací, který splňuje technické vlastnosti specifikované 

v tomto předpisu. Lze ho vyuţít jako: 

 podkladní nestmelené vrstvy komunikací a nezpevněné krajnice, 

 nezpevněné kryty skladovacích, parkových ploch a účelových komunikací, 

 podkladní vrstvy, zásypy, násypy a obsypy při výstavbě inţenýrských sítí, 

 podkladní polštáře z nestmelených vrstev v základových spárách lehkých staveb. 

 

Technologický postup výroby představuje rozrušení stávajících ţivičných krytů 

vozovek frézou WIRTGEN W 120 F (viz Obrázek 9) s frézovacím rotačním bubnem 

osazeným hroty, jehoţ výstupem je štěrkopísčitá sypanina frakce cca 0/32. Tento materiál 

je přes vynášecí pásový dopravník frézy nakládán na loţné plochy nákladních automobilů 

a odváţen pro výrobcem přímé určené pouţití ve stavbách nebo do vymezených deponií. 

Obrázek 9 Fréza pouţívaná k sejmutí vrchní vrstvy vozovek (vlastní foto, 2010) 
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Technické požadavky na kvalitu  

Výrobek splňuje kvalitativní technické vlastnosti fyzikálně-mechanické a zdravotně-

ekologické v rozsahu těchto parametrů a jejich směrných a limitních úrovní. Technické 

vlastnosti výrobku se ověřují na vzorcích odebíraných pro přímé pouţití výrobku 

v určených stavbách resp. pro následné technologické aplikace podle následujících zásad: 

 pro přímé pouţití výrobku v určených stavbách se odebírá z kaţdého nového 

rozrušovaného úseku ţivičného krytu vozovky, vţdy po 1.000 t, 5 dílčích vzorků 

výrobku o hmotnosti cca 3 kg. Odběry se provádějí podle technických zásad platných 

pro vzorkování sypkých hmot. Směsný vzorek výrobku je homogenizovaný 

průměrný vzorek o hmotnosti cca 15 kg, 

 při zakládání výrobku do vymezených deponií výrobce je směsným vzorkem 

výrobku homogenizovaný vzorek 5 dílčích vzorků, odebraných z paty, střední části  

a hlavy naváţené deponie formou hloubených sond podle technických zásad 

platných pro vzorkování sypkých hmot. Celková hmotnost takto odebraného 

směsného vzorku je cca 15 kg, 

 provedení systematických výrobních kontrolních zkoušek výrobce zajišťuje takto: 

– při přímém pouţití výrobku v určených stavbách vţdy po 1.000 t  

z kaţdého nového rozrušovaného úseku ţivičného krytu vozovky, 

– při zakládání výrobku do vymezených deponií výrobce po kaţdých 

nově zaloţených 1.000 t výrobku, 

 dílčí vzorky se postupně ukládají do čistých igelitových obalů nebo uzavíratelných 

plastových nádob, 

 směsný vzorek výrobku před zahájením zkoušek v pověřeném zkušebním pracovišti 

se homogenizuje a kvartuje na analytický vzorek, který musí být ke zkouškám 

nasazen nejpozději do 8 hod od odběru posledního dílčího vzorku výrobku,  

 zbytková část homogenizovaného a kvartovaného vzorku výrobku se ve zkušební 

laboratoři uchovává aţ do ukončení všech předepsaných zkoušek. Po kontrole 

výsledků zkoušek se tato část vzorku zlikviduje v případě, ţe výsledky zkoušek jsou 

v korelaci s vymezenými směrnými úrovněmi a stanovenými limitními hodnotami. 

V případě zjištěných neshod některého vymezeného fyzikálně-mechanického nebo 

zdravotně-ekologického parametru, musí být předmětná zkouška opakována při 
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pouţití zbytkové části vzorku a bezprostředně po tomto zjištění musí být proveden 

nový odběr vzorku výrobku a opakovaná zkouška předmětného parametru,  

 po ukončení zkoušek první a zbytkovou část analytického vzorku výrobku likviduje 

pověřené zkušební pracoviště, 

 odběry vzorků výrobku pro výrobní kontrolní zkoušky provádí pověřený 

zaměstnanec výrobce. 

 

Průkazní zkoušky 

Prvotní průkazní zkoušky pro atestaci výrobku, ověřující splnění deklarovaných 

směrných úrovní a limitních hodnot parametrů a systematické průkazní dohledové 

zkoušky, musí provádět zkušební laboratoř akreditovaná podle ČSN EN ISO/IEC  

17025 : 2005, oprávněná k provádění těchto zkoušek. Odběry vzorků výrobku pro průkazní 

zkoušky provádí zkušební laboratoř za účasti pověřeného zaměstnance výrobce. 

Dokumenty z procesu atestace výrobku s výsledky prvotních průkazních zkoušek  

a dokumenty s výsledky systematických dohledových zkoušek musí být uloţeny  

u pověřeného zaměstnance výrobce po dobu min. 5 roků – pověřeným zaměstnancem 

výrobce je manaţer IMS. 

 

Výrobní zkoušky kontrolní 

Výrobní zkoušky kontrolní, dokladující průběţné plnění směrných úrovní a limitních 

hodnot vybraných kvalitativních technických vlastností výrobku výrobce zadává do 

zkušebního pracoviště akreditovaného podle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005.  Rozsah  

a četnost těchto zkoušek jsou uvedeny v Tabulce 3. Záznamy o odběrech dílčích vzorků 

výrobku a o identifikaci směsných a analytických vzorků vede výrobce v písemné nebo 

elektronické formě – pověřeným zaměstnancem výrobce je vedoucí realizace pokládek.  

 

Úřední a přejímací zkoušky 

Předmětné zkoušky se provádějí podle rozhodnutí oprávněného kontrolního 

dozorového orgánu resp. na základě průkazného poţadavku odběratele výrobku, a to vţdy 

za účasti jejich zástupců, kteří pak stanovují:  

 které kvalitativní vlastnosti výrobku budou prověřeny, 
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 počet vzorků, které se pro zkoušky odeberou, 

 způsob uloţení a identifikace vzorků, 

 akreditovanou, odborně způsobilou zkušebnu, která zkoušky provede. 

Prokáţe-li se přejímacími zkouškami, ţe předmětný typ výrobku splňuje výrobcem 

deklarované úrovně ověřovaných technických vlastností, hradí náklady na předmětné 

zkoušky odběratel, jinak výrobce.   

Tabulka 3 Rozsah a četnost výrobních kontrolních zkoušek 

Parametr Jednotka Čas od výroby Četnost 

Hmotnost suchá 

volně sypaná 
kg.m

-3
 

do 8 hod 
1x za kaţdých  

2.500 t Zrnitost 

 pořadnice d30 

 pořadnice d60 

 

mm 

mm 

Koncentrace 

škodlivin v sušině v 

rozsahu parametrů 

dle TP 

mg.kg
-1

 

suš. 
do 8 hod 1x za kaţdých  

5.000 t 

  (zdroj: Technický předpis: V 01 Drť z obalovaného kameniva, 2009) 

 

Prohlášení o kvalitě a bezpečnosti výrobku 

Na základě výsledků prvotních průkazních zkoušek a ověření jejich shody se 

směrnými úrovněmi a limitními hodnotami technických vlastností výrobku a podle 

vydaného nálezu oprávněné zkušebny, vydá výrobce doklad „Prohlášení o kvalitě a 

bezpečnosti výrobku“ dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o 

změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších 

předpisů, kterým bude garantovat zajištění průběţné shody předmětných technických 

vlastností v deklarovaném Systému řízení výroby (SŘV). Celkovou odpovědnost za 

průběţné uplatňování SŘV má manaţer IMS. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

 V praktické části své diplomové práce jsem se zaměřila na výzkum odpadového 

hospodářství ve firmě HERKUL a.s. v období 2005 – 2009. V této podkapitole jsem 

vyuţila data poskytnutá manaţerem IMS firmy. Veškerá data jsou zde prezentována se 

svolením nejvyššího vedení společnosti. 

3.1 Průřez produkcí odpadů v letech 2005 – 2009 

Z velkého mnoţství údajů jsem se rozhodla zpracovat následující. V podkapitole 

3.1.1 Ostatní odpad mě zajímají odpady, jejichţ mnoţství v letech 2005 – 2009 přesáhlo 

hodnotu 1000 tun za rok. Při bliţším prozkoumání jsem zjistila, ţe ve většině případů se 

jedná o stejné odpady. V  jednotlivých letech se mění samozřejmě pouze výše jejich 

produkce. Předpokládám, ţe tato skutečnost je to přímo závislá na objemu a druhu zakázek 

společnosti v  jednotlivých letech. V druhé podkapitole 3.1.2 Nebezpečný odpad se věnuji 

odpadům obsahujícím nebezpečné látky. Mnoţství těchto odpadů nedosahuje zdaleka 

takové úrovně jako mnoţství OO, ale povaţuji za vhodné je v této kapitole zmínit. 

Pojmenuji všechny odpady vyprodukované ve sledovaných letech 2005 – 2009. Součástí 

podkapitol je vyčíslení mnoţství jednotlivých odpadů a grafické znázornění produkce 

odpadů. 

 
Tabulka 4 Produkce NO a O v období 2005 – 2009 (t) 

Rok NO O Celkem 

2005 8, 20 4 165, 72 4 173, 92 

2006 57, 99 5 998, 49 6 056, 48 

2007 51, 64 6 278, 40 6 330, 04 

2008 77, 16 8 119, 57 8 196, 73 

2009 20, 67 31 818, 29 31 838, 96 

     (zdroj dat: Roční výkazy o odpadech 2005 – 2009, vlastní zpracování dat) 

 

Při porovnání dat uvedených v Tabulce 4 je zřejmé, ţe firma produkuje velké 

mnoţství ostatních odpadů. Oproti tomu produkce NO není příliš vysoká. Důvodem této 

skutečnosti je fakt, ţe firma neprovozuje činnosti, při kterých NO vzniká. Zmíněné 

činnosti jí zajišťují jiné společnosti. Tím pádem jsou ony povinny postarat se o vzniklý 

NO. Od roku 2005 do 2008 je znatelný nárůst produkce ostatních odpadů. Avšak při 

pohledu na produkci z roku 2009 se potvrzuje, ţe firma opravdu znatelným způsobem 
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expandovala a mnohokrát se zvýšil objem zakázek, které získala a s tím i mnoţství 

vyprodukovaného ostatního odpadu. Přitom odpady, které tvoří největší objem produkce, 

vyuţila jako druhotný stavební materiál (viz 3.2 Zhodnocení ekonomických přínosů).  

3.1.1 Ostatní odpady 

Z mého porovnání vyplývá, ţe na prvních třech místech v produkci podle mnoţství 

v tunách se v jednotlivých letech střídají odpady s označením 17 05 04 Zemina a kamení 

neuvedené pod 17 05 03, 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod  

17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 a 17 01 01 Beton. Výjimku v tomto období činí rok 2009.   

I v roce 2009 byl největší objem odpadu tvořen zeminou a kamením, avšak odpadu 

s kódem 17 09 04 se vyprodukovalo o dost méně neţ v předchozích letech. Na druhém 

místě v mnoţství produkce byl 17 01 01 Beton a na třetím místě 17 01 02 Cihly. Tato 

změna zřejmě byla způsobena v níţe uvedených organizačních změnách ve společnosti, 

díky kterým se zvýšilo mnoţství a skladba zakázek. Mezi další odpady, jejichţ 

vyprodukované mnoţství je významné v celém zkoumaném období, patří: 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod 17 01 06 (… obsahující nebezpečné látky) 

17 01 02  Cihly 

20 03 01  Směsný komunální odpad 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod 17 03 01 (… obsahující dehet) 

17 05 06  Vytěţená hlušina neuvedená pod 17 05 05 (… obsahující nebezpečné látky) 

20 02 02  Zemina a kameny 

20 03 07  Objemný odpad (patří mezi ostatní komunální odpady) 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky 

 

Z následujících grafů lze vyčíst, jaké mnoţství konkrétního odpadu v určitém roce 

firma vyprodukovala. V období 2005 – 2008 nejsou znatelné ţádné dramatické rozdíly 

v produkci odpadů. Proto se domnívám, ţe zmiňovat a popisovat duplicitně tato data by 

pro mou práci nebylo přínosem. Rozhodla jsem se popsat pouze Graf 5, jelikoţ se týká 

produkce odpadů v roce 2009, který byl v tomto směru velice zajímavým obdobím. 

Provedu porovnání s předchozími roky a na konkrétních případech vysvětlím změny, které 

nastaly v produkci odpadů.   
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Tabulka 5 Produkce odpadů v roce 2005 

Kód odpadu 170904 170504 170506 170101 170302 170102 200301 

Množství [t] 1 481, 29 769, 79 612, 91 527, 76 249, 34 174, 45 143, 54 

 

Graf 1 Produkce odpadů v roce 2005  

 

 

 

Tabulka 6 Produkce odpadů v roce 2005 

 

 

 

 

 

 

Kód odpadu 170504 170904 170101 170107 200301 

Množství [t] 4 036,8 678, 40 506, 06 421, 75 220, 50 
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Graf 2 Produkce odpadů v roce 2006 
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Tabulka 7 Produkce odpadů v roce 2007 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 8 Produkce odpadů v roce 2008 

 

 

Kód odpadu 170504 170904 170101 200202 170107 170102 200301 

Množství [t] 3 185,29 734,87 703,50 543,06 478,36 224,67 223,77 

Kód odpadu 170504 170904 170107 170101 170102 200307 170302 170103 

Množství [t] 5 289,16 1 156,64 427,38 364,070 285,63 197,05 163,65 142,47 
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Graf 3 Produkce odpadů v roce 2007 
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Graf 4 Produkce odpadů v roce 2008 
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Tabulka 9 Produkce odpadů v roce 2009 

Kód odpadu 170504 170101 170102 170302 170107 170904 200307 200301 

Množství [t] 18 969,72 5 861,16 2 280,74 2 174,31 1 140,01 739,48 160,36 144,53 

 

 

  

V porovnání s předchozími roky lze zjistit, ţe v roce 2009 se rapidně sníţila 

produkce odpadu 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady. Důvodem je důslednější 

dohlíţení na třídění odpadů na stavbách. Ze směsi se tak vytřídí beton, cihly a tašky, které 

se mohou vyuţít druhotně jako recyklovaný materiál. Firma tím uspoří obrovské náklady, 

tuna odpadu by firmu totiţ stála průměrně 1200,- Kč. 

 Zajímavé je porovnání mnoţství komunálního odpadu 20 03 01 s produkcí 

v předchozích letech. Mnoţství tohoto odpadu se sniţuje oproti rokům 2006 a 2007. 

Vzhledem k roku 2008 je téměř stejné s tím rozdílem, ţe firma má oproti tomuto roku 

trojnásobek zaměstnanců.  

 Z čísel, uvedených v Tabulce 9 a  Grafu 5, které uvádějí mnoţství odpadů, je také 

vidět, ţe se znatelně zvýšilo mnoţství zakázek, na kterých firma pracuje. Mnoţství odpadu 

vyprodukované v konkrétním roce je přímo závislé na zakázkách, na kterých firma pracuje 

a hlavně na tom, v jaké fázi práce se momentálně nachází. Při přípravných pracích se 

vyprodukuje největší mnoţství zeminy, hlušiny a asfaltu. Při vlastní výstavbě jsou 

nejčetnějšími odpady obaly, betony atd. a při dokončování staveb firma produkuje 

například obaly (barvy), textilie a velké mnoţství komunálního odpadu (hodně 
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Graf 5 Produkce odpadů v roce 2009 
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řemeslníků). Pozitivní změny v produkci odpadů v roce 2009 nastaly především díky 

důslednějšímu dodrţování stanovených pravidel třídění odpadů na stavbách a třídění 

komunálního odpadu. Na první pohled obrovské zvýšení produkce zeminy, betonů, cihel a 

asfaltových směsí není pro firmu ani pro ţivotní prostředí ţádným dramatickým zatíţením, 

jelikoţ všechny tyto odpady firma vyuţívá jako druhotný stavební materiál. Díky tomu 

šetří náklady a nemusí nakupovat nové nerostné suroviny. 

 

3.1.2 Nebezpečné odpady 

Na prvním místě vyprodukovaného nebezpečného odpadu v kaţdém roce se objevil 

NO s kódem 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet. Významnější zastoupení v této 

skupině má 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky a 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné. Další NO vyprodukované společností v letech 2005 – 2009: 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

17 06 05     Stavební materiály obsahující azbest 

16 02 13 Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné sloţky neuvedená pod čísly  

16 02 09 aţ 16 02 12 

20 01 21 Zářivky 

Mnoţství jednotlivých NO není příliš významné (viz Tabulka 10). Nejvýznamnější 

zastoupení má výše zmíněný NO s kódem 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet. 

Důvod je prostý. Jak jsem jiţ uvedla v začátku kapitoly 3.1 firma většinu činností, při 

kterých vzniká NO, neprovádí. Výjimku tvoří stavba a rekonstrukce střech. Při této aktivitě 

vzniká NO 17 03 01 – tzv. IPA. 

Tabulka 10 Produkce NO v letech 2005 – 2009 (mnoţství v tunách) 

170301 080111 150110 150202 170605 160213 200121 

Rok Množství (t) 
Celkem 

(rok) 

2005 8,20       8,20 

2006 56,59 1,04 0,14   0,25  57,99 

2007 51,60 0,02  0,02    51,64 

2008 71,92  1,77 0,13 4,34   77,16 

2009 18,48  0,188 0,60 0,24  0,01 20,67 

Celkem 

(kód) 
206,79 1,06 3,79 0,21 4,58 0,25 0,01 

(zdroj dat: Roční výkazy o odpadech 2005 – 2009, vlastní zpracování dat) 
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Tabulka 11 Produkce nebezpečných odpadů v roce 2005 

Kód odpadu 170301 

Množství [t] 8,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabulka 12 Produkce nebezpečných odpadů v roce 2006 

Kód odpadu 170301 080111 160213 150110 

Množství [t] 56,56 1,04 0,25 0,14 
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Graf 6 Produkce nebezpečných odpadů v roce 2005 
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Graf 7 Produkce nebezpečných odpadů v roce 2006 
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Tabulka 13 Produkce nebezpečných odpadů v roce 2007 

Kód odpadu 170301 150202 080111 

Množství [t] 5, 60 0,02 0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 14 Produkce nebezpečných odpadů v roce 2008 

Kód odpadu 170301 170605 150110 150202 

Množství [t] 71,92 4,34 1,77 0,13 
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Graf 12 Produkce nebezpečných odpadů v roce 2007 
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Graf 9 Produkce nebezpečných odpadů v roce 2008 
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Tabulka 15 Produkce nebezpečných odpadů v roce 2009 

Kód odpadu 170301 150110 170605 150202 200121 

Množství [Kg] 18,48 1,88 0,24 0,06 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Zhodnocení ekonomických přínosů  

 Pro vypracování této podkapitoly jsem si zvolila data o produkci odpadů 

vyprodukovaných za rok 2009, kdy firma získala atest na nestanovený výrobek a začala 

vyuţívat recyklační plochu. Zajímaly mě úspory nákladů při nakládání s odpady, které 

firma ukládá na RP a dále vyuţívá na vlastních akcích nebo je poskytuje k vyuţití jiným 

společnostem. Jedná se o tyto odpady: 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

17  03  02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17  05  04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
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Graf 10 Produkce nebezpečných odpadů v roce 2009 
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 V Tabulce 16 jsem porovnávala mnoţství odpadu v tunách uloţeného na skládku  

a opětovně vyuţitého. Jako druhotný stavební materiál bylo vyuţito téměř všechno 

mnoţství výše uvedených odpadů. 

 

Tabulka 16 Poměr mezi odpady uloţenými na skládku a odpady druhotně vyuţívanými 

Kód odpadu Celkem (t) Uloženo na skládku 
Využito (druhotný 

stavební materiál) 

17 01 01 5 861,16 411,92 5 449,24 

17 01 02 2 280,47 0 2 280,47 

17 01 03 94,16 0 94,16 

17 01 07 1 140,01 58,66 1 081,35 

17 03 02 2 174,31 0 2 174,31 

17 05 04 18 969,72 0 18 969,72 

(zdroj: Roční výkaz o odpadech za rok 2009, vlastní zpracování dat) 

 

Pokud by firma nevyuţila moţnosti vyuţívat odpadní materiály druhotně a všechny 

by je ukládala za poplatek na skládku, činily by náklady na uloţení cca 20 milionů korun 

(viz Tabulka 17). Částky, které by firma za uloţení konkrétních odpadů na skládku 

zaplatila, jsou řádově stovky korun za jednu tunu odpadu. Níţe uvedené částky jsou 

průměrné, vyvozené z různých cen za uloţení na různých skládkách v regionu. 

 Odpady s kódem 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 a 17 01 07 jsou zpoplatněny částkou 

cca 800,- Kč. Skládkování zeminy, vychází o trochu levněji, cena za tunu se pohybuje 

kolem 700,- Kč. Uloţení asfaltových směsí na skládku je naopak draţší. Cena za tunu 

odpadu je průměrně 1000,- Kč. Výši poplatků mi sdělil manaţer IMS společnosti. 

Vynásobením těchto poplatků a jednotlivých hodnot vyprodukovaných odpadů jsem 

dospěla k částkám, které by firma musela zaplatit za uloţení odpadu na skládce. Tyto jsem 

sečetla a získala jsem tak hodnotu celkových nákladů, které jsou ovšem teoretické. 
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Tabulka 17 Teoretické náklady spojené se skládkováním odpadů 

Kód odpadu 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 03 02 17 05 04 

Náklady (Kč) 4 688 928 1 824 376 75 328 912 008 2 174 310 13 278 804 

Náklady celkem 22 953 754 Kč 

(zdroj: Roční výkaz o odpadech za rok 2009, vlastní zpracování dat) 

 

V Tabulce 18 jsem porovnávala pravděpodobnou výši nákladů při kombinaci 

skládkování a vyuţívání odpadů jako druhotných stavebních materiálů. Vynásobením 

částek a vyprodukovaného mnoţství jednotlivých odpadů vyšly výsledky uvedené 

v tabulce. Při výpočtu nákladů na skládkování jsem se řídila cenami podle předchozí 

tabulky. Při výpočtu nákladů při opětovném vyuţívání odpadů jsem pouţila následující 

hodnoty. Odpady s kódem 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03 a 17 01 07 jsou zpoplatněny 

částkou cca 120,- Kč. V případě, ţe firma poskytne k druhotnému vyuţití zeminu a kamení 

cizí společnosti zaplatí za tunu v průměru 100,- Kč. Uloţení asfaltových ker na RP nebo 

poskytnutí k druhotnému vyuţití jiné společnosti je shodně zpoplatněno částkou pohybující 

se kolem 120,- Kč. Získané hodnoty jsem sečetla a dospěla jsem tak k celkovým nákladům 

v souvislosti s nakládání s odpady pro rok 2009. Samozřejmě v rámci nakládání s výše 

uvedenými odpady, které firma uţ dnes můţe ukládat na RP s dále je vyuţívat.  

 
Tabulka 18 Pravděpodobná výše nákladů při kombinaci obou způsobů nakládání s odpady 

NÁKLADY (Kč) 

Kód odpadu Uložení na skládku Využití Náklady celkem 

17 01 01 329 536 653 909 983 445 

17 01 02 0 273 656 273 656 

17 01 03 0 11 299 11 299 

17 01 07 46 928 129 762 176 690 

17 03 02 0 260 917 260 917 

17 05 04 0 1 896 972 1 896 972 

3 602 979 Kč 

    (zdroj: Roční výkaz o odpadech za rok 2009, vlastní zpracování dat) 
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Výsledky z tabulek 17 a 18, mi pomohly k získání představy o tom, kolik mohla 

firma v roce 2009 ušetřit finančních prostředků při nakládání s odpady (viz Tabulka 19). 

Výsledky nejsou přesné, coţ je způsobeno tím, ţe cena na jednotlivých skládkách nebo za 

recyklaci se liší, podle toho, kam se odpad odveze. Proto jsem tyto ceny zprůměrovala 

podle toho, co mi řekl manaţer IMS. Ten zhodnotil moje výpočty jako reálné. 

 

Tabulka 19 Pravděpodobná finanční úspora  

Teoretické náklady při 

uložení odpadu na skládku 

Náklady při využití 

odpadů (druhotný 

stavební materiál) 

Finanční úspora 

22 953 754 Kč 3 602 979 Kč 19 350 775 Kč 

(zdroj: vlastní výpočet) 

3.3 Druhotné využití odpadů v praxi 

Pro představu jsem si připravila několik příkladů praktického vyuţití druhotných 

stavebních materiálů. Při stavbě inţenýrských sítí je vyprodukováno jako odpad obrovské 

mnoţství zeminy. Firma se následně zaměří na účast ve výběrových řízeních na stavby, 

kde by se dal materiál vyuţít. Konkrétně byl tento způsob pouţit na dorovnání ploch na 

dolech Bílina. Společnost musí v těchto případech dokládat kvalitativní zkoušky. 

Velice často firma kontaktuje společnosti, které se zabývají rekultivacemi nebo májí 

povolení rekultivace po těţbě. Konkrétní spolupráce funguje například s firmou KOBRA 

Údlice, s.r.o. Jedná se o pískovnu, která potřebuje zasypat jámy po vytěţeném materiálu. 

Pískovna předloţí doklad o povolené rekultivaci a HERKUL a.s. jámy zasype materiálem 

ze své RP nebo přebytky ze staveb.  Za uloţení materiálu zaplatí stavební firma zlomek 

částky, kterou by jinak platila za uloţení na skládce. Rozdíl je v řádech stokorun na 1 tunu 

odpadu. 

Při frézování silnic je vyfrézovaný materiál odvezen na RP nebo ho firma dočasně 

deponuje na určeném místě blízko stavby. Následně můţe být vyuţit při tvorbě krajnic  

u nové silnice.  

Zajímavé je vyuţití výrobku jako podkladu na místě, kde je stanoveno místo pro 

zařízení staveniště. Zde je zázemí stavby a můţe tu být uloţen různý materiál. Na toto 

konkrétní místo se naveze vyfrézovaný asfalt ze silničního svršku jako výrobek, aby se tu 
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neponičil terén. Po ukončení stavebních prací se materiál shrne a odveze znovu na RP či 

pouţije k jiným stavebním účelům. 

Úspory a pozitivní vliv na mnoţství odpadů uloţených na skládkách jsou zřejmé. Při 

uloţení vyfrézovaného materiálu na skládku se cena za tunu odpadu pohybuje v rozmezí 

od 800,- do 1 200,- Kč. Firma přitom ročně vyprodukuje asi 5000 tun vlastní vyfrézované 

drti, coţ při průměrné částce 1 000,- Kč za tunu odpadu uloţenou na skládku činí úsporu  

5 milionů Kč. Oproti tomu náklady na opakované posuzování a obnovení atestu 

nestanoveného výrobku vycházejí společnost na 50 000,- Kč ročně.  

3.4 Návrh další možné strategie v ochraně ŽP 

Recyklační plocha v areálu má dnes naplněnou kapacitu a mnoţství nestanoveného 

výrobku pokryje pouze potřeby HERKUL a.s. Z tohoto důvodu a dalších skutečností, které 

jsem zjistila se domnívám, ţe dalším moţným strategickým krokem společnosti by mělo 

být rozšíření recyklační plochy o část pozemku, který má firma ve vlastnictví (viz Obrázek 

10). Potřebné úpravy pozemku by firma mohla financovat nejen z vlastních zdrojů, ale také 

prostřednictvím dotací získaných z Evropské unie. Úspory, které by se tímto ještě zvýšily, 

by se následně mohly vyuţít k nákupu zařízení na třídění a drcení odpadního materiálu ze 

staveb. Firma by tak získala plnohodnotnou recyklační plochu s vlastním třídícím a drtícím 

zařízením. Kapacita RP by se několikanásobně zvýšila a společnost by si jiţ nemusela 

pronajímat výše zmíněné zařízení. 

Obrázek 10 Prostory vyuţitelné k rozšíření RP (vlastní foto, 2010) 
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4. ZÁVĚR 

Společnost HERKUL a.s. působí na trhu stavebních společností jiţ 16 let. Za dobu 

svého působení prošla řadou změn. Avšak změny, které nastaly v roce 2009, pro ni byly 

beze sporu velice podstatné. Společnost vytvořila nové divize (doprava, silnice) a uvedla 

do provozu obalovnu asfaltových směsí. Vytvoření recyklační plochy v souladu s platnou 

legislativou a zajištění atestu na nestanovený výrobek významně pomohlo v dosavadní 

podnikatelské činnosti. Tyto změny v rozšíření podnikatelských strategií nasměrovaly 

společnost k vytvoření pomocných mechanismů ke sníţení produkce odpadů a měly velmi 

pozitivní vliv na zvýšení počtu a velikosti zakázek a následně i na zvýšení počtu 

zaměstnanců. V roce 2008 pracovalo ve společnosti asi 60 zaměstnanců. Díky změnám v 

roce 2009 bylo potřeba personálně zajistit provoz nových divizí, obalovny a RP a počet 

zaměstnanců vzrostl na 180. Na začátku roku 2010 má firma jiţ 200 zaměstnanců. Bylo 

totiţ potřeba zvýšit také počet osob zajišťujících provoz staveb a administrativu.  

Díky změnám je firma schopná zajistit své zakázky materiálem, který nemusí 

nakupovat, ale dodá si jej z vlastních zdrojů. Pozitivní je především to, ţe se sníţilo 

mnoţství nakupovaných dobývaných nerostných surovin, coţ znamená úspory pro firmu  

a konkrétní krok k ohleduplnějšímu vyuţívání přírodních zdrojů. Díky uloţení odpadního 

materiálu na RP a jeho následnému pouţití na stavbách, firma uspořila obrovské náklady  

a zároveň se stala konkurenceschopnější.  

Pro mě osobně jsou její snahy v oblasti ochrany ţivotního prostředí téměř příkladné. 

Samozřejmě, ţe prvotním důvodem podnikání je i zde zcela určitě zisk. Nicméně celá tato 

její snaha s sebou nese také velice pozitivní vliv na ţivotní prostředí.  

Kromě předem stanoveného cíle v úvodu práce jsem chtěla také zjistit, jak celá teorie 

o aktivním přístupu podniku k ochraně ţivotního prostředí funguje v praxi. Domnívám se, 

ţe jsem si k dosaţení svého cíle zvolila správně tuto společnost. Podle mého názoru to data 

a čísla, která jsem v práci se souhlasem vedení společnosti prezentovala, dokazují. Podle 

toho co jsem zjistila, můţe mít zodpovědný aktivní přístup podniku k ochraně ţivotního 

prostředí opravdu pozitivní vliv na jeho konkurenceschopnost a ekonomickou stabilitu. 

 A to i přes to, ţe se naše republika ocitla v nepříliš příznivé ekonomické situaci, tak jako 

zbytek světa.  
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