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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá nakládáním s odpady ve společnosti 

TK GalvanoServis s.r.o. V úvodu je představena činnost společnosti a popis 

technologií používaných v galvanovně a lakovnách. Dále se v práci věnuji 

environmentálnímu profilu společnosti a systému hospodaření s odpady. V závěru 

práce je vyhodnocen systém nakládání s odpady ve společnosti 

TK GalvanoServis s.r.o.  

 

Klíčová slova: povrchové úpravy kovů, lakování, integrované povolení, 

nebezpečný odpad  

 

SUMMARY 

This thesis deals with waste management in the company 

TK GalvanoServis Ltd. The introduction presents the company's operation 

and description of s of the technologies used in the galvanizing shops and in the 

painting shops. In addition, in my thesis, I devote to environmental performance 

of the company and the system of the waste management. In the conclusion 

is evaluated the waste management system in the company 

TK GalvanoServis Ltd. 

 

Keywords: surface treatment of metals, painting, integrated permits, dangerous 

waste: 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

A00  Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad) 

ADR  Accord Dangereuses Route - Evropská dohoda o mezinárodní 

silniční přepravě nebezpečných věcí 

AN10 Vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem N10, tedy 

prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“) 

AN3 Vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem N3, tedy 

předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) 

nebo jiné provozovně 

AN5 Vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem N5, tedy 

zůstatek na skladu k 31. 12. vykazovaného roku 

AN7 Vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem N7, tedy 

vývoz odpadu 

BAT  Best Available Technique - nejlepší dostupná technika 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BREF Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách 

pro povrchové úpravy kovů a plastických hmot 

CMR Convention relative au contrat de transport international 

de marchandises par route - Úmluva o přepravní smlouvě 

o mezinárodní přepravě zboží po silnici 

CN  Kyanidy 

EMS  Environmental Management System 

HCl  Plynné anorganické sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl, 

vyjma chloru 

N Odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady 

nebezpečné (označené *) 

O Ostatní odpad  
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O/N Odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena 

v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2 zákona a 

nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo označené 

symbolem "*" (tzv. zrcadlová položka)  

POH  Plán odpadového hospodářství  

QMS  Quality Management System 

SI  Systém of Units – soustava jednotek SI  

TZL  Tuhé znečišťující látky 

VOC  Těkavé organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Všechny jednotky použité v této diplomové práci jsou uváděny v základních 

jednotkách SI: 
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1 ÚVOD 

Téma této diplomové práce je zaměřeno na nakládání s odpady 

ve společnosti TK GalvanoServis s.r.o.  

Tato společnost se zabývá povrchovými úpravami v oblastech 

galvanických úprav a lakování. [2] 

Povrchová úprava kovů se neřadí mezi samostatné průmyslové odvětví, 

povrchové úpravy mění povrchové vlastnosti již vyrobených dílů nebo výrobků 

pro další použití. [1]  

Povrchové úpravy se provádí po opracování kovů na díly, jako jsou nýty, 

šrouby, lisované díly, pásy a plechy. [1] 

V provozovně společnosti TK GalvanoServis s.r.o., je šest linek 

pro galvanizaci a 2 lakovny, mokrá a prášková. Při provozu vznikají kromě 

ostatního odpadu i odpady, které se řadí mezi nebezpečné. [5] 

Společnost TK GalvanoServis s.r.o., produkuje přes 10 tun nebezpečného 

odpadu za rok.[5] 

V souvislosti s nakládáním vzniklého odpadu se tak společnost musí řídit 

integrovaným povolením a platnou legislativou pro nakládání s nebezpečným 

odpadem. [5] 

Dále jsou v práci uvedeny poznatky z dokumentu Evropské unie z roku 

2005 - Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách pro povrchové 

úpravy kovů a plastických hmot (BREF) o nejlepších dostupných technikách (BAT) 

s názvem „Povrchové zpracování kovů a plastů“, podle kterého se společnost 

snaží řídit. [6] 

Mezi hlavní vlivy na životní prostředí patří spotřeba elektrické energie, 

vody, využité suroviny, znečištění vod povrchových i spodních a tuhé a kapalné 

odpady. [6] 

Cílem této diplomové práce je shrnutí a zhodnocení systému hospodaření 

s odpady ve společnosti TK GalvanoServis s.r.o.  
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI TK GALVANOSERVIS S.R.O.  

Společnost TK GalvanoServis s.r.o., se zabývá povrchovými úpravami, 

které poskytuje ve velmi rozsáhlé nabídce. Veškeré práce se provádí v jedné 

provozovně. [2] 

 

Obrázek č. 1: Provozovna společnosti TK GalvanoServis s.r.o. [2] 

 

Firma vznikla v roce 1997 a zabývá se povrchovými úpravami 

pro komerční klientelu. Galvanické úpravy a úpravy lakováním provádí v souboru 

mnoha technologických procesů a provedení. [1] 

Firma získala certifikáty QMS (Quality Management Systém) a EMS 

(Environmental Management System). Certifikát QMS zaručuje kvalitu 

prováděných služeb v oblasti povrchových úprav, certifikát EMS pak potvrzuje 

dodržování platné legislativy a stanovených cílů v oblasti ochrany životního 

prostředí. [1] 

Firma poskytuje služby v oblasti zinkování, stříbření, niklování, 

chromování, cínování, mědění a lakování práškovou barvou a mokrou cestou. 

Kompletní nabídku zveřejňuje společnost na svých webových stránkách. [3] 
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2.1 Popis zařízení a s ním spojených činností provozovny 

Dle zákona č. 76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci a o omezování 

znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 

(zákon o integrované prevenci) patří provozovna do kategorie: 2.6. Zařízení 

na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických 

postupů, je-li obsah lázní větší než 30 m3. [4] 

2.1.1 Popis technických a technologických jednotek v galvanovně 

Galvanovna je tvořena 6 linkami pro povrchové úpravy. Každá linka 

je zaměřena na jinou úpravu povrchů. Na každé lince probíhá úprava povrchu, 

ekonomický oplach a neutralizace. [5] 

 

Zinkování 

Zinkování probíhá na lince č. 1 a č. 2., s projektovanou kapacitou 24,36 m3 

u linky č. 1 a projektovanou kapacitou 53,8 m3 u linky č. 2. Na lince č. 1 probíhá 

automatické zinkování závěsové a na lince č. 2 probíhá kromě závěsového 

zinkování i bubnové (hromadné).[5]  

Provádí se v alkalických zinkovacích lázních s následným ošetřením 

silnovrstvou pasivací, na kterou se používá třímocný modrý a dále pak žlutý, černý 

a zelený chromát, který je možný doplnit utěsněním proti korozi lakem. Povlaky 

zinku a jeho slitin patří mezi nejrozšířenější elektrolytickou povrchovou úpravu. 

Povlaky zajišťují odolnost proti korozi anebo levný dekorativní povlak na železné 

a ocelové výrobky. V kombinaci s následnou úpravou zajišťují zinkové povlaky 

ochranu dílům po celou dobu funkčnosti. [6], [7]  

Zinkové rudy obsahují kadmium, proto se ve vyčerpaných lázních mohou 

objevovat stopová množství kadmia, která jsou většinou odstraněna v čistírnách 

odpadních vod a poté se koncentrují v kalech. [6] 
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Niklování  

Na lince č. 3 o projektované kapacitě 12,99 m3 probíhá niklování 

a dekorativní chromování závěsové. [5] 

Povlaky niklu se používají pro mnoho průmyslových a spotřebních 

výrobků. Jsou vylučovány chemicky a elektrolyticky. Prvotní funkcí této úpravy 

je zvýšit odolnost proti korozi podkladového kovu a odolnosti proti otěru 

a opotřebení. Ve srovnání s ostatními povlaky jsou niklové povlaky hladké, reflexní 

a korozi odolné. Nejvíce se používají elektrolytické povlaky nikl/chrom, obecně 

zvané chromování. Povlak je tvořen podkladovou mezivrstvou niklu (99%) 

a tenkým vrchním povlakem chromu (1%), přičemž nikl zajišťuje velmi hladký 

povlak, který je vysoce odolný korozi. [5],[6] 

S tuhými odpady obsahující nikl se musí zacházet jako s nebezpečným 

odpadem. [6] 

 

Na lince č. 4.1, která má projektovanou kapacitu 9,96 m3, se provádí 

niklování v bubnech, na které se používá síranochloridová niklovací lázeň. Dále 

zde probíhá stahování vadných povlaků barevných kovů. [5] 

Chromování probíhá v kyselé lázni. Chromové povlaky nalezly uplatnění 

jako vrchní dekorační povlaky (lesklé). Slouží i jako funkční povlaky díky 

své odolnosti k oděru a vysoké tvrdosti. Chromové povlaky se používají v obalové 

technice. Povlaky označované jako lesklý chrom nebo lesklé chromování jsou 

povlaky pro dekorativní účely a jsou většinou nanášeny na rovnoměrné a lesklé 

povrhy, nejčastěji na spodní niklové povlaky. Povlaky mají bílo-modré zbarvení 

a jsou odolné k ztmavnutí. [5],[6] 

Odpady v kapalné formě mohou být zpracovány v čistírně odpadních vod, 

které mají zajištěnu redukci CrVI a CrIII a následnou flokulací a srážením. [6],[9] 
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Cínování 

Cínování se provádí v kyselé lázni hromadně i závěsově na lince č. 4.2, 

na které u cínování mosazných dílů probíhá i mědění v kyselé mědící lázni. 

Projektovaná kapacita linky je 4,52 m3. [5] 

Z jedinečných vlastností cínovaných kovů jsou tyto kovy používané 

v mnoha aplikacích. Povlaky cínu jsou měkké, korozi odolné, netoxické. Mají 

vysokou rovnoměrnost a kryvost a snadno se na ně nanáší nátěry. Jsou vhodné 

pro potažení členitých dílů a vytvoření povrchu s rovnoměrnou tloušťkou. 

Pro závěsové a hromadné cínování se používají jednodušší síranové lázně, které 

obsahují síran cínatý, kyselinu sírovou a další přísady (antioxidanty cínu a látky 

zjemňující krystaly). Jsou používány vzhledem k svému vysokému proudovému 

výtěžku. [5],[6],[10]  

Vyčerpané lázně je potřeba zpracovat na běžné čistírně odpadních vod. 

[6]  

 

Niklování ve Wattsově lázni 

Linka č. 4.3 o kapacitě 3,7 m3 se používá pro matné niklování jehel 

ve Wattsově lázni na závěsech. V galvanickém průmyslu patří Wattsovy niklovací 

lázně mezi nejrozšířenější typ lázní, a to včetně lázní pro vytváření povlaků nikl 

chrom a povlaků niklu s jiným vrchním povlakem. [5] 

Lázně jsou složeny ze síranu nikelnatého (240-310 g/l), chloridu 

nikelnatého (35-50 g/l) a kyseliny borité (3-45 g/l). Teplota lázně se pohybuje mezi 

25°-70°C, ale doporučeno je užší rozmezí 50°-60°C. Hodnota pH se pohybuje 

mezi 3,5-4,5. Pro vyšší rychlost vylučování lze používat lázně, které obsahují 

chlorid nikelnatý s vyšší hodnotou v daném koncentračním rozmezí. 

Pro vylučování matných nikových povrchů je možné používat Wattsovy lázně bez 

dalších přísad. [5],[6] 

V případě pravidelné kontroly, používání a upravování lázně, je životnost 

Wattsovy lázně prakticky neomezená. Rozdíly v katodické a anodické účinnosti 

jsou vyrovnány výnosem lázně z pracovního roztoku na dílech, které přecházejí 

do oplachové části linky. V linkách, ve kterých je výnos z lázně malý, dochází 
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k postupnému zvyšování koncentrace lázně a je proto nutné lázeň upravovat, aby 

byla v doporučených rozmezích. [5],[6] 

Při vhodné údržbě je možnost dojít k uzavřenému cyklu a snížit tak 

spotřebu surovin, vody a množství zpracovávaných odpadních vyčerpaných lázní. 

[6] 

Stříbření 

Závěsové a bubnové kyanidové stříbření probíhá na lince č. 5 za použití 

alkalické lázně bez antimonu o projektované kapacitě 1,44 m3. [5] 

Stříbření se používá z důvodu vysoké vodivosti, mechanických 

a chemických vlastností pro součástky v elektrotechnických a elektronických 

přístrojích. [6],[8] 

Stříbrné elektrolyty jsou tvořeny kyanidem draselným a stříbrným. Obsah 

stříbra je 30-65 g/l a obsah volného kyanidu draselného je 100-160 g/l. 

K vylučování je potřeba přidat uhličitan draselný, 15-20 g/l. Pokud koncentrace 

uhličitanu draselného přesáhne hodnotu 200 g/l, je nutné lázeň vyměnit. 

Rekuperace stříbra z lázně je z důvodu jeho ceny ekonomicky výhodná. Zbytky 

stříbra je možné z oplachových vod získat elektrolyticky nebo pomocí iontoměničů. 

Rekuperace se provádí vysrážením se zinkovým prachem. [6],[8]  

Z kapalných odpadů je potřeba odstranit kyanidy, a to oxidací v čistírnách 

vod. [6]  

 

Pasivace 

Linka č. 6 slouží k pasivaci a má projektovanou kapacitu 12,24 m3. [5] 

Probíhá zde předúprava znečištěných kovů a pasivace kovů a plastů 

pro lakovnu. Dále se používá pro snímání vadných povlaků barev. [5]  

 

2.1.2 Popis technologických jednotek v lakovně 

Ve firmě nacházejí dvě lakovny, mokrá a prášková. [5]  
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Lakováním vznikají ochranné a silnější dekorativní povlaky. Lakování 

se používá jako samostatná protikorozní povrchová úprava, nebo jako vrchní 

vrstvy systému povrchové úpravy, kde základní vrstvou je jedna z výše uvedených 

metod pokovení. Některé tyto systémy povrchové úpravy snižují tření a díly jsou 

tak snadněji bez poškození distribuovány. [6] 

Povlaky prováděné lakováním jsou aplikovány ihned po chromování nebo 

po vytvoření konverzního povlaku.[6] 

Z environmentálního hlediska nemají použité pracovní roztoky žádný vliv 

na zpracování odpadních vod. V některých případech je ale nutné, z důvodu 

snížení chemické spotřeby kyslíku nebo celkové spotřeby kyslíku ve vypouštěných 

vodách, oplachové vody zpracovávat odděleně.[6] 

 

Mokrá lakovna 

Mokrou lakovnu tvoří 5 stříkacích kabin a 4 vypalovací a vysoušecí pece. 

Lakovna je projektovaná pro spotřebu organických rozpouštědel do 5 t/rok. [5]  

Mokré lakování se provádí za použití nízko a vysokotlaké technologie. 

[5],[11]  

 

Prášková lakovna 

Je tvořena 2 samostatnými lakovacími práškovými linkami. [5] 

Jedna linka sestává z lakovacího boxu GALATEK 1, za kterým je pec 

Galatek. Druhá linka je složena z lakovacího boxu GALATEK 2, za kterým je pec 

IDEAL Line. Oba boxy jsou s výduchem do pracovního prostředí. [5] 

K lakování práškovou barvou je použita technologie Tribo i elektrostatika 

a projektovaná spotřeba barev pro práškovou lakovnu je 2 × 9 t/rok. [5],[11] 
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2.1.3 Popis dalšího zařízení provozovny 

Tryskací zařízení ITB 120 

Mezi technické a technologické jednotky firmy dále patří tryskací zařízení 

ITB 120, které je umístěno v hale M3 v samostatné místnosti. [5] 

Na něj je napojen odsavač POC 6/9, který do pracovního prostředí vrací 

zpět přefiltrovaný vzduch. [5] 

 

Neutralizační stanice 

V areálu se dále nachází neutralizační stanice, která slouží jako chemická 

čistírna odpadních vod z galvanovny a lakovny. [5] 

Je složena ze 4 provozních souborů: neutralizační stanice, ionexová 

stanice na výrobu demineralizované vody a ionexové dočišťování, kalolisy 

a čistírna zaolejovaných vod. [5] 

 

Kotelna 

V provozně je kotelna, která se skládá z 2 plynových kotlů o jmenovitém 

výkonu 2 × 1040 kW. [5]  

2.1.4 Další spojené činnosti  

S činnostmi hlavní výroby souvisí i další přidružené činnosti:[5] 

- Vzduchotechnika 

- Elektroúdržba 

- Skladování chemických látek a přípravků 

- Skladování dílů před povrchovou úpravou 

- Nakládání s odpadními vodami 

- Odběr vody 

- Monitoring 
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- Zpětné získávání zbytkového stříbra z oplachových vod  

- Nakládání s odpady 

- Nakládání s odpadními vodami [5]  
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3 ENVIRONMENTÁLNÍ PROFIL SPOLEČNOSTI  

Společnost si je vědoma, že svou činností ovlivňuje stav životního 

prostředí a svou odpovědnost vůči budoucím generacím prokazuje tím, 

že má stanovenou politiku ochrany životního prostředí. [12] 

 

V rámci ochrany životního prostředí přijalo vedení společnosti následující 

zásady. [12]  

- Provádět zákonem stanovené měření hodnot sledovaných látek 

výstupů a na základě jejich hodnocení udržet trvale pozitivní vývoj. 

- Přijímat a vytvářet opaření k omezení vzniku odpadů způsobených 

všemi činnostmi společnosti a snižovat spotřebu energií. 

- Haváriím a situacím, jejichž následky by mohly mít negativní dopad 

na životní prostředí a zdraví zaměstnanců, předcházet důslednou 

prevencí. 

- Vybírat dodavatele zboží, materiálů a služeb podle jejich způsobilosti 

k ochraně životního prostředí a požadovat od nich udržovaní kvality 

dodávek. 

- Dodržovat zákonem stanovené předpisy v oblasti životního prostředí 

při všech svých činnostech, zahrnout je do interní dokumentace 

a dbát na jejich dodržování. 

- V oblasti požadavků na ochranu životního prostředí pravidelně školit 

a vzdělávat své zaměstnance.[14] 

Společnost sleduje a vyhodnocuje ukazatele spojené s činností firmy 

a jsou významné pro ochranu životního prostředí [12] 
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3.1 Ovzduší 

Hlavním zdrojem emisí je odstraňování barev (snímací lázně), 

odmašťovací lázně a jednotlivé procesy povrchových úprav. [6] 

Emise znečištění v provozovně určuje hodně faktorů, a proto je velmi 

obtížné provést srovnání mezi více zařízeními. [5],[12]  

Společnost monitoruje vypouštění znečišťujících látek do ovzduší 

a provádí měření autorizovanou osobou, které se provádí jednou ročně u všech 

linek galvanovny a neutralizačních stanic. U kotelny a lakoven se měření provádí 

jednou za tři roky. Při zavedení nových zařízení nebo rekonstrukci původních dbá 

na zavedení nejlepší dostupné techniky (BAT). V grafu č. 1 jsou uvedeny 

naměřené emisní limity v roce 2011 ve srovnání s emisními limity stanovenými 

Nařízením vlády č. 615/2006. Společnost TK GalvanoServis s.r.o., emisní limity 

dané Integrovaným povolením a platnou legislativou splňuje. [12],[15],[16]  

 

 

Graf č. 1 Emisní limity 2011 [4], [16], [17] 
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3.2 Voda 

Technologie týkající se povrchových úprav používají jako pracovní 

prostředí hlavně vodné roztoky. Z uvedeného důvodu je potřeba řízení spotřeby 

vod s cílem, ochrany spodních, povrchových vod a půd. Množství produkovaného 

kapalného a tuhého odpadu může ovlivnit procesní i koncové techniky a kvalitu 

odpadních vod. [6] 

Odpadní vody z provozů se upravují v úpravnách vod a poté jsou 

vypouštěny do obecních čistíren odpadních vod, kanalizace. Nedostatečnou 

kontrolou provozu nebo koncových technologií by mohlo docházet k trvalému 

znečišťování vod. Příčinou znečišťování by mohlo být i špatné řízení podniku, 

nedostatečná údržba nebo nedostatek financí na zařízení. [6] 

Největší spotřeba vody je při oplachových fázích mezi dvěma pracovními 

procesy. Tyto vody se opětovně nevyužívají. Dále je velká spotřeba vody 

u některých technologií pro chlazení. Výnosy z opracovaných dílů nezpůsobují 

skoro žádnou ztrátu vody, ale významné množství vody tak může být v odpadech. 

Ztráta vody vzniká i odpařováním při sušení dílů, z otevřených horkých nádrží 

a při některých rekuperačních procesech. Dále se voda používá pro přípravu 

nových roztoků. [6] 

Společnost TK GalvanoServis s.r.o., má uděleno povolení k vypouštění 

předčištěných odpadních vod z neutralizační stanice do splaškové kanalizace 

pro veřejnou potřebu, a to do areálové kanalizace společnosti TESLA 

KARLÍN, a.s. [5] 

Povolení bylo uděleno v souladu s ustanovením § 39 odst. 8 zákona 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech 

a kanalizacích) a ve smyslu ustanovení § 18 odst. 3 zákona o vodovodech 

a kanalizacích. [5],[13] 

3.3 Odpady 

Vyčerpané pracovní lázně, elektrolyty, povlaky a roztoky, které není 

možné následně upravit nebo vypustit, tvoří kapalné odpady. Tyto odpady lze 
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za určitých podmínek vracet dodavateli k přepracování na nové elektrolyty. 

Základním principem je získání kovů, niklu, mědi a zinku. Přepracování je možné 

i u koncentrovaných roztoků, např. vod z oplachů. Pro snížení nákladů na dopravu 

je vhodné tyto roztoky zakoncentrovat odpařováním, a tím snížit jejich objem. 

[1],[6] 

Tuhé odpady obsahují kaly z čističek odpadních vod a vyčerpané pracovní 

lázně. Z obou těchto odpadů mohou být kovy zpětně získávány. Další složka 

odpadů se skládá z použitých zařízení, obalů od chemikálií a dalších materiálů. 

[1],[6] 

U odpadů společnost monitoruje jejich měrnou produkci, viz graf č. 2., kde 

je uvedena měrná produkce odpadu v letech 2007 – 2011. Zavedením principů 

čistší produkce firma předchází jejich vzniku a znečištění. Zajišťuje bezpečné 

nakládání s odpady a odpovídá za jejich předání k odstranění nebo využití 

oprávněnou osobou. [12] 

 

Graf č. 2: Měrná produkce odpadu na výkony (kg/Kč) [12] 
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3.4 Energie 

Elektrická energie se používá k řízení provozů a dalších zařízení, 

např. čerpadla, kompresory a další pohony. Lze ji použít pro dodatečný ohřev 

nádrží, ale i k chlazení v procesech, dále se používá k osvětlení a vytápění 

pracoviště. Elektrická energie nebo plyn se používají při procesech sušení výrobků 

po úpravách. [6] 

Spotřebu energií se společnost snaží snižovat nahrazováním energeticky 

náročných zařízení za zařízení splňující kritéria dostupné nejlepší techniky. 

Spotřebu plynu a elektrické energie společnost pravidelně monitoruje 

a vyhodnocuje. V grafu č. 3 jsou uvedeny naměřené hodnoty měrné spotřeby 

energie v letech 2007 – 2011 a v grafu č. 4 hodnoty měrné spotřeby plynu v letech 

2007 -2011. [12]  

 

 

Graf č. 3: Měrná spotřeba elektrické energie (kW/h/mil. Kč) [12] 
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Graf č. 4: Měrná spotřeba plynu (m3/mil. Kč) [12] 
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4 SYSTÉM HOSPODAŘENÍ S ODPADY VE SPOLEČNOSTI  

Při povrchových úpravách kovů a plastů se hlavní environmentální 

problémy týkají: 

- spotřeby vody 

- spotřeby energií 

- spotřeby surovin 

- emisí do vod a půd  

- vzniku tuhých a kapalných odpadů.[1] 

 

Nejvýznamnějším odpadem je kal nebo filtrační koláč z kalolisu, který 

obsahuje tuhé odpady ze zpracování odpadních vod. V závislosti na maximálním 

filtračním tlaku tento kal obsahuje 60-70 % vody. Filtrační koláč je při tomto 

obsahu vody téměř suchý a křehký. [1] 

Kal kromě nečistot obsahuje i malé množství nerozpustných 

anorganických solí, chemikálie, včetně rozpuštěných kovů, které byly vyneseny 

z pracovních lázní, a organické sloučeniny a kovy, které vznikly odstraněním 

(rozpuštěním) z povrchových dílů nebo podkladů. Kal je proto považován 

za odpad, který se řadí mezi nebezpečný a proto se s ním musí nakládat podle 

odpovídajících předpisů.[1] 

Množství kalů je závislé na provozních faktorech, kontaminaci vstupního 

materiálu, korozi – množství oxidů kovů na povrchu dílů, výnosu – množství 

pracovního roztoku na dílech a životnosti pracovních lázní. [1] 

Vzhledem k cennému materiálu může být část elektrolytických kalů 

recyklována. Recyklace se týká rafinace mědi, niklu, chromu a zinku, která 

je vhodná pro elektrolytické zpracování kalů ve formě kovů nebo jejich sloučenin. 

Někdy se využívá i malé množství drahých kovů, kadmia, cínu a olova. [5]  

Pro představu o množství odpadu vyprodukovaného odpadu společností 

TK GalvanoServis s.r.o., jsou v v tabulce č. 1 uvedeny indikátory (celková 
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produkce odpadů, produkce odpadů na výkony, tržby – výkony, pokuty 

v odpadovém hospodářství) z oblasti nakládání s odpady společnosti 

TK GalvanoServis s.r.o., v letech 2007 až 2011. [29] 

 

Tabulka 1: Indikátory z oblasti nakládání s odpady [21] 

Indikátor J 2007 2008 2009 2010 2011 

Produkce odpadů celkem t 138,107 129,696 72,441 97,978 114,153 

Produkce odpadů na výkony t/mil. Kč 2,1 1,8 1,5 1,4 1,6 

Tržby – výkony mil. Kč 67,3 70,502 49,259 68,458 73,61 

Pokuty v OH Kč 0 0 0 0 0 

 

4.1 Nakládání s odpadem podle integrovaného povolení 

Provozovatel se řídí podmínkami uvedenými v integrovaném povolení, 

které zajišťují ochranu životního prostředí při nakládání s odpady a zdraví člověka. 

[5] 

Společnosti byl udělen souhlas v souladu s § 82 odst. 2 zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) k nakládání s nebezpečnými 

odpady v množství větším než 100 t/rok, a to ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 

uvedeného zákona. [5],[19] 

Souhlas se vztahuje k odpadům uvedených v tabulce č. 2, viz níže, 

zařazených podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., 

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) v platném znění. 

[5],[20] 

  



Bc. Ivana Žihlová: Nakládání s odpady ve společnosti TK GalvanoServis s.r.o. 

2012  18 

Tabulka 2: Nebezpečné odpady, se kterými může provozovatel nakládat [5] 

Katalogové 
číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 
odpadu 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  N 

08 01 13 Kaly z barev nebo z laků obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  N 

11 01 05 Kyselé mořicí roztoky 
N 

11 01 08 Kaly z fosfátování  
N 

11 01 09 Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky  
N 

11 01 13 Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky  
N 

11 01 98 Jiné odpady obsahující nebezpečné látky  
N 

13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje  
N 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly znečištěné 
nebezpečnými látkami  O/N 

15 01 02 Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami  
O/N 

15 01 03 Dřevěné obaly znečištěné nebezpečnými látkami  
O/N 

15 01 04 Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami  
O/N 

15 01 05 Kompozitní obaly znečištěné nebezpečnými látkami  
O/N 

15 01 06 Směsné obaly znečištěné nebezpečnými látkami  
O/N 

15 01 07 Skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami  
O/N 

15 01 09 Textilní obaly znečištěné nebezpečnými látkami  
O/N 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné  N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami  

N 

16 03 03 Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky  
N 

16 03 05 Organické odpady obsahující nebezpečné látky  
N 

16 05 06 Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky  N 

16 05 07 Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky N 

16 05 08 Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky  N 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami  
N 

19 02 05 Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující 
nebezpečné látky  N 
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Katalogové 
číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 
odpadu 

19 02 11 Jiné odpady obsahující nebezpečné látky  
N 

19 08 02 Odpady z lapáků písku - znečištěné  
O/N 

19 08 06 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů  
N 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  
N 

20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky  
N 

20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 
16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné 
baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

N 

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 
01 23 

N 

 

Společnosti TK GalvanoServis s.r.o., byl v souladu s ustanovením 

§ 82 odst. 2 zákona o odpadech ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 uvedeného 

zákona udělen souhlas k upuštění od třídění odpadů uvedených v tabulce č. 3. [5]  

 

Tabulka 3: Seznam odpadů, kterým byl udělen souhlas k upuštění od třídění [5] 

Katalogové 
číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 
odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly znečištěné 
nebezpečnými látkami 

O/N 

15 01 02 Plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami  O/N 

15 01 03 Dřevěné obaly znečištěné nebezpečnými látkami  O/N 

15 01 04 Kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami  O/N 

15 01 05 Kompozitní obaly znečištěné nebezpečnými látkami  O/N 

15 01 06 Směsné obaly znečištěné nebezpečnými látkami  O/N 

15 01 07 Skleněné obaly znečištěné nebezpečnými látkami  O/N 

15 01 09 Textilní obaly znečištěné nebezpečnými látkami O/N 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné  

N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami  

N 

 



Bc. Ivana Žihlová: Nakládání s odpady ve společnosti TK GalvanoServis s.r.o. 

2012  20 

Netříděné opady uvedené v tabulce č. 3 jsou pro účel evidence odpadů 

zařazeny podle Katalogů odpadů pod katalogové číslo 15 01 10 – Obaly 

obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. [5] 

 

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 

zákona o odpadech dostala společnost souhlas k provozování zařízení 

k odstraňování odpadů dle přílohy č. 4 zákona o odpadech způsobem D 9, 

tj. fyzikálněchemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 

produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů 

uvedených pod označením D1 až D12. Zároveň byl udělen souhlas s provozním 

řádem zařízení. [5] 

Souhlas se týká neutralizační stanice, ve které je odstraňován pouze 

odpad, který vznikl při činnosti společnosti TK GalvanoServis s.r.o. V tabulce č. 4 

je uveden seznam odpadů, které se mohou v zařízení odstraňovat. [5]  

 

Tabulka 4: Seznam odpadů povolených odstraňovat v neutralizační stanici [5] 

Katalogové 
číslo 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 
odpadu 

11 01 11 Oplachové vody obsahující nebezpečné látky N 

 

Odpadovým hospodářem byla ustanovena Ing. Jana Königová, 

a to ve smyslu § 15 zákona o odpadech. [5],[19] 

4.2 Plán odpadového hospodářství  

Společnost TK GalvanoServis s.r.o., má vypracovaný plán odpadového 

hospodářství, a to z důvodu naplnění povinnosti stanovené v § 44 zákona 

o odpadech, tedy že roční produkce odpadů překročila limit 10 t nebezpečných 

odpadů nebo 1000 t ostatních odpadů za rok. POH je vypracován na období 5 let, 

s platností od 1. 11. 2011. [19],[21] 
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Účel plánu odpadového hospodářství je stanovit výhled pro systém 

odpadového hospodářství společnosti TK GalvanoServis s.r.o. Dále jsou zde 

stanoveny cíle a programy pro předcházení vzniku odpadů, snižování jejich 

množství i nebezpečných vlastností a v neposlední řadě optimalizace s jejich 

nakládáním. [21] 

Plán obsahuje opatření pro splnění cílů ve způsobech využití odpadů 

a nakládá s nimi, které jsou dány závaznou částí plánu odpadového hospodářství 

kraje, Opatření jsou v reálném ekonomickém a časovém scénáři. [21] 

V tabulce č. 5, č. 6 a č. 7, viz níže, jsou uvedeny údaje o vyprodukovaných 

odpadech společnosti TK GalvanoServis s.r.o., v letech 2007 – 2011. 

Pro přehlednost jsou údaje znázorněny i graficky, viz níže graf č. 5. 

[22],[23],[24],[25],[26]  

Údaje jsou získány z ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady 

společnosti TK GalvanoServis s.r.o., které jsou vedeny dle přílohy č. 20 k vyhlášce 

č. 383/2001 Sb. [22],[23],[24],[25],[26],[27] 
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Tabulka 5: Produkce a nakládání s odpady v letech 2007-2011 
[22],[23],[24],[25],[26],[27] 
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Tabulka 6: Produkce a nakládání s odpady v letech 2007-2011 - pokračování 
tabulky č. 5 [22],[23],[24],[25],[26],[27]  
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Tabulka 7: Produkce a nakládání s odpady v letech 2007-2011 - pokračování tabulky 
č. 5 a č. 6 [22],[23],[24],[25],[26],[27] 
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Graf č. 5: Produkce a nakládání s odpady v letech 2007-2011 
[22],[23],[24],[25],[26],[27] 
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Nejvyšší celková produkce odpadů byla v roce 2008, poté produkce 

odpadů z lakovny a galvanovny strmě klesla. [21] 

Z celkové produkce nebezpečných odpadů vznikajících společnosti 

TK GalvanoServis s.r.o. v období 2007 – 2011 vyplývá, že od roku 2007 produkce 

odpadů stoupala, v roce 2009 nastal zlom způsobený výpadkem poptávky. 

Struktura odpadů by v dalších letech měla zůstat stejná jako v roce 2010. [21] 

4.2.1 Nebezpečné odpady 

Rozhodnutím ředitele společnosti TK GalvanoServis s.r.o., bylo 

stanoveno, že se do neutralizační stanice nebudou přijímat externí nebezpečné 

odpady. [21] 

Z nebezpečných dopadů vznikajících původci největší část tvoří kaly 

z neutralizační stanice.  

Kaly jsou podle platného Integrovaného povolení zařazeny 

pod katalogovým číslem 19 02 05. Předpokládaná produkce kalů z neutralizační 

stanice je v následujících letech až 100 t ročně, a to na základě předpokládaného 

nárůstu výroby. Produkce dalších nebezpečných odpadů, co se týče objemu 

a hmotnosti, je oproti kalům nepatrná. Z důvodu nárůstu objemu chemických látek 

spotřebovaných pro chemický proces bude mírně narůstat hmotnost obalů, které 

obsahují zbytky nebezpečných látek. [21] 

Provozovna TK GalvanoServis s.r.o., má dva lisy kalů, viz obrázek č. 2 

a obrázek č. 3, z nichž se jeden používá pouze pro lisování kalů s obsahem niklu 

a druhý pro ostatní kaly. Kontejnery a nádoby na nebezpečné odpady jsou 

označeny cedulí s názvem odpadu, katalogovým číslem odpadu, ke které je dále 

přiložen identifikační list odpadu, viz obrázek č. 4. Z lisů jsou kaly odváděny 

rovnou do přistaveného kontejneru, viz obrázek č. 5, resp. obalu, viz obrázek č. 6, 

ve kterých jsou pak z provozovny odváženy k dalšímu zpracování pověřenou 

osobou. [29],[35]  
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Obrázek č. 2: Lisy kalů [35] 

 

Obrázek č. 3: Lis kalů [35] 
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Obrázek č. 4:Kontejner na lisovaný kal [35] 

 

Obrázek č. 5: Označení kontejneru na lisovaný kal 
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Obrázek č. 6:Kontejner na lisovaný kal obsahující nikl [35] 

Každý odpad produkovaný společností TK GalvanoServis s.r.o., 

má zpracován základní popis odpadu a s odpady se zachází v souladu s platnou 

legislativou a s Plánem odpadového hospodářství kraje. [21] 

Produkce ostatního odpadu vznikající původci je stabilizovaná a odpady 

jsou předávány oprávněné osobě k dalšímu zpracování, obalové odpady a kovy 

k dalšímu využití. [21] 

Z důvodu předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství 

a nebezpečných vlastnosti společnost TK GalvanoServis s.r.o., preferuje 

ekologicky šetrné výrobky, kupuje pouze certifikované chemické látky, ředidla 
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a nátěrové hmoty, práškové barvy a ostatní výrobky, například obaly, které 

lze recyklovat, nebo mají méně nebezpečných vlastností. ¨[21] 

Barvy s vysokým obsahem organických rozpouštědel používané v lakovně 

jsou postupně nahrazovány ekologickými barvami, které jsou ředitelné vodou. [21] 

V galvanovně používané vysoce toxické a toxické chemické látky jsou 

podle možností technologie nahrazovány látkami, které jsou méně nebezpečné 

pro životní prostředí. Např. chromát s trojmocným chrómem nahrazuje žluté 

chromáty po zinkování s obsahem dichromanu draselného, a tím dojde ke snížení 

množství spotřebovaných chemikálií potřebných k vyčištění odpadních vod 

v neutralizační stanici, a tím i produkce kalu kategorie N. [21] 

Společnost TK GalvanoServis s.r.o., má stanoveného ekologa, který 

spolupracuje při nákupu provozních látek a materiálu, a tím předchází vzniku 

odpadu. Nakládání s dopady je zajištěno odborným pracovníkem společnosti, 

který pravidelně školí a dohlíží na zaměstnance a je odpovědný za plnění platných 

předpisů pro nakládání s odpady. Pro snižování odpadů navrhuje a zavádí nové 

postupy. Společnost TK GalvanoServis s.r.o. vlastní certifikát EMS (ISO 14001). 

[21],[28] 

Jednou ročně provádí zkoušky kalů v certifikované akreditační laboratoři. 

[21] 

Nebezpečné odpady společnost TK GalvanoServis s.r.o., předává 

na základě smlouvy společnosti Purum s.r.o. Výjimkou jsou kaly s obsahem niklu. 

[21] 

Jednou za dva roky tyto kaly s obsahem niklu vyváží do Německa 

k dalšímu přepracování jako druhotná surovina. Povolení k vývozu společnost 

získala s novou platností od 01. 03. 2012 na dobu tří let. Povolení je vystaveno 

na vývoz v celkovém množství 6 t, který může proběhnout ve 4 přepravách. [21]  

Vývoz nebezpečného odpadu z České republiky se řídí platnou 

legislativou a společnost tak musela získat povolení od Ministerstva životního 

prostředí, od Vládního prezídia v Drážďanech a dále musela vypracovat pokyny 

pro případ nehody v českém a německém jazyce. Přepravovaný odpad 
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je dokládán mezinárodním nákladním listem CMR. Odpad je přepravován 

v obalech Big Bag a musí být označen nálepkami označujícími nebezpečný odpad 

[21],[30] 

4.2.2 Nakládání s komunálními odpady   

Ve společnosti TK GalvanoServis s.r.o., se třídí využitelné složky odpadu 

a odpad zařazený jako komunální odpad se předává oprávněné osobě 

(Purum s.r.o.), která ho dále odstraňuje ve spalovně. [21] 

Ve společnosti se třídí: [21] 

- Papír 

- Plast 

- Železo 

- Měděné drátky a špony, viz obrázek č. 9 

- Mosaz 

- Znečistěné obaly, viz obrázek č. 10 

- Elektrozařízení 

- Šrot 

- Směsný odpad [21] 

Na každém pracovišti jsou nádoby na tříděný odpad, viz obrázek č. 7, 

který se před předáním oprávněné osobě shromažďuje v kontejnerech, 

viz obrázek č. 8. [21]  
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Obrázek č. 7: Nádoby na pracovišti na tříděný odpad [35] 

 

Obrázek č. 8: Kontejner na tříděný odpad [35] 
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Obrázek č. 9: Kontejner na mosaz a měděné drátky a špony [35] 

 

Obrázek č. 10: Kontejner na znečištěné obaly [35] 
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4.2.3 Nakládání s vybranými odpady 

Společnost všechny využité výbojky a zářivky z provozu vrací v rámci 

zpětného odběru k využití, a to společnosti ELUR, s.r.o. [21],[29] 

Odpad týkající se elektrozařízení je k dalšímu využití předáván společnosti 

REMA Systém, a.s. [21],[29] 

 

4.2.4 Nakládání s obaly 

Z povinností vyplývajících ze zákona o obalech má společnost 

TK GalvanoServis s.r.o., uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, a.s., které 

předává odpad obsahující obaly a znečištěné obaly. [29] 

 

4.2.5 Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství  

V tabulce č. 8 jsou uvedeny příjmy a výdaje týkající se odpadového 

hospodářství společnosti TK GalvanoServis s.r.o. [21] 

 

Tabulka 8: Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství [21] 

Odpad 
2007 
tis. Kč 

2008 
tis. Kč 

2009 
tis. Kč 

2010 
tis. Kč 

Kovy 3 14 10 16 

Nikl Kaly - - 29 9 

Příjmy celkem 3 14 39 25 

Kaly 150 138 91 92 

Komunální odpad 24 24 22 26 

Obaly 45 49 25 35 

Jiné odpady 45 56 20 34 

Výdaje celkem 264 267 158 187 

 

Hlavním zdrojem příjmů jsou nikl kaly, které se předávají k přepracování 

do Německa. Dalším zdrojem je prodej železa, mosazi. [21] 
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U výdajů tvoří největší položku odstraňovaní kalů z neutralizační stanice. 

Z důvodu, že společnost je závislá na zakázkové výrobě a nemá v úmyslu příjem 

externích odpadů do neutralizační stanice, dá se předpokládat, že v příštích letech 

bude přibližně stejné složení produkovaných odpadů jako v roce 2010. Náklady 

na předávání odpadů však mohou narůstat vlivem navyšování regulačních 

opatření, jako jsou poplatky za uložení odpadu.[21] 
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5 VYHODNOCENÍ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE SPOLEČTI 

TK GALVANOSERVIS S.R.O.  

Společnost vede evidenci odpadů v digitální podobě v programu EVI 8. 

[21] 

Za nakládání odpadů odpovídá odpadový hospodář, paní Ing. Jana 

Königová. [21]  

Společnost nakládá s odpady plně v souladu s Integrovaným povolením 

a plánem odpadového hospodaření a platné legislativy. Důkazem je skutečnost, 

že společnost TK GalvanoServis s.r.o., je držitelem certifikátu EMS a dosud 

nebyla postihnuta žádnou sankcí. [5],[6],[21] 

Ve společnosti je zaveden systém třídění odpadů, díky kterému je možné 

maximálně využívat odpad jako druhotné suroviny nebo jej předávat k další 

recyklaci. Společnost TK GalvanoServis s.r.o., má uzavřenou exkluzivní smlouvu 

se společností Purum s.r.o., které předává k dalšímu zpracování veškerý odpad 

s výjimkou kalů obsahující nikl, elektroodpadu, výbojek a zářivek a obalů. 

[21],[29],[32] 

Ke všem odpadům má společnost TK GalvanoServis s.r.o., vyhotoveny 

základní popisy odpadů a v případě nebezpečného odpadu identifikační listy, 

viz obrázek č. 11 a č. 12. [29] 
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Obrázek č. 11: Základní popis odpadu [29] 
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Obrázek č. 12: Identifikační list nebezpečného odpadu [29] 

. 
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Společnost Purum s.r.o., zajišťuje svým klientům komplexní servis 

s nakládání s odpady. [29],[32] 

 

U společnosti TK GalvanoServis s.r.o., zajišťuje společnost Purum s.r.o., 

následující služby: 

- Manipulace s veškerými i nebezpečnými odpady produkovanými 

provozovnou. Odpad je shromažďován do kontejnerů poskytnutých 

jejich společností, ve kterých je potom odpad expedován k dalšímu 

odstranění. [32] 

- Údržba a čištění nádob používaných ke shromažďování a skladování 

odpadů. [32] 

- U nebezpečného odpadu zajišťuje odvoz podle platné normy ADR 

pro přepravu nebezpečných látek. [32],[32] 

- Na základě smlouvy se společností TK GalvanoServis s.r.o., 

je odpovědná za následné ekologické odstranění odpadů. [32] 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že s většinou odpadů po odevzdání společnosti 

Purum s.r.o., společnost TK GalvanoServis s.r.o., již nenakládá 

a nejvýznamnějším produkovaným odpadem je kal z neutralizační stanice, 

rozhodla se společnost stanovit hlavní cíl, a to snížit měrnou produkci kalů o 5% 

ve srovnání s rokem 2010. Ke snížení produkce kalu se společnost rozhodla 

i z důvodu snížení finančních nákladů na jejich odstraňování. [21] 

Mezi opatření ke snížení produkce patří:[21] 

- Používání chemikálií s nižším stupněm nebezpečnosti ve smyslu 

zákona 350/2011 Sb., Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., 

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 

zákonů, používání barev, které mají nižší obsah organických 

rozpouštědel, snížení spotřeby pěnidel, z které vyplývá následné 

snížení produkce kalů z neutralizační stanice. 
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- Vylepšením procesu odvodňováním kalů zvýšit podíl sušiny v kalech. 

- Spolupráce s firmami, které mají zavedeno EMS. 

- Dodržování technologických procesů a školení a výcvik 

zaměstnanců. [21] 

Termín pro splněné sílu je stanoven rok 2015. [21] 

V současné době je společnost TK GalvanoServis s.r.o., se společností 

Purum s.r.o., spokojena a nadále hodlá využívat jejich služeb. 
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6 ZÁVĚR 

Společnost TK GalvanoServis s.r.o., má velmi dobře vyhotoven systém 

nakládání s odpady.  

Původce předchází vzniku odpadů používáním ekologicky šetrných 

výrobků. Požíváním certifikovaných látek, práškových barev, nátěrových hmot 

a ředidel dociluje vzniku odpadu s konstantním složením, a tím snižuje náklady 

na testování složení odpadu a následnou likvidaci odpadu. Používáním 

chemických látek s nižší nebezpečností pro životní prostředí snižuje množství 

chemikálií potřebných k vyčištění odpadních vod v neutralizační stanici, a tím 

i produkci kalů, které se řadí do nebezpečných odpadů. 

Pravidelně na základě výsledků auditů vedení společnosti přijímá opatření 

k omezení vzniku odpadů a k snižování spotřeby energií. 

Odborný pracovník jednou ročně školí zaměstnance společnosti.  

Na základě dodržování platné legislativy, stanovených cílů v systému 

s hospodaření s odpady a na základě probíhajících dohledů autorizovanou osobou 

společnost získala a udržuje v platnosti certifikát EMS (14 001).  

Vzhledem ke skutečnosti, že nejvýznamnějším produkovaným odpadem 

je kal z neutralizační stanice, je vhodné zaměřit se na snížení produkce kalů. 

Případně zdokonalit jejich vysoušení nejlepší dostupnou technikou, aby se tak 

snížil jejich objem. Poté by se snížily finanční náklady na odstranění kalů. 

Snížení produkce odpadu lze dále dosáhnout omezením zmetkovitosti 

výrobků, a to dodržováním specifikace procesů a kontrolou kvality. 

Pokud je povrchová úprava dílů špatná nebo jsou na ní vady, zvyšuje 

se množství dílů, u kterých je potřeba sejmout nevhodně nanesený nátěr 

a povrchová úprava se musí nanést znova. Tím dochází k navyšování spotřeby 

vody, chemikálií, kovů a vzniká tedy i více odpadu. 

Tomu se firma pokouší předejít dodržováním systému řízení jakosti, QMS. 
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Další opatření pro snižování odpadu v souvislosti s výrobou je kontrola 

složení materiálu určeného k povrchové úpravě ještě před přijetím do výroby. 

Obsah některých prvků v základním materiálu totiž výrazně ovlivňuje tloušťku 

naneseného povlaku. Pokud je stanoven požadavek na minimální nebo maximální 

tloušťku povlaku, může pak docházet ke zmetkovosti a k nutnosti povlak odstranit 

a provést opětovně. Tím se opět zvyšuje objem odpadů a náklady jak při samotné 

výrobě, tak náklady na likvidaci odpadu. 

V provozovně TK GalvanoServis s.r.o., jsou dodržovaná veškerá nařízení, 

která jsou daná integrovaným povolením a platnou legislativou. Přesto by se 

mohla zavádět další opatření pro snížení odpadů produkovaných společností. 

Z ekonomického hlediska by to však pro společnost TK GalvanoServis s.r.o., bylo 

nevýhodné. 

Vzhledem k tomu, že společnost TK GalvanoServis s.r.o., je opravdu 

výborná v oblasti prevence ochrany životního prostředí, doporučuji, aby se nadále 

zaměřila i na zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci dle ČSN OHSAS 18001.  

Obdobně jako v systému managementu životního prostředí je nutné 

pro získání certifikátu nejen dodržovat platnou legislativu, ale je potřeba zavést 

systém kontrol a sledování parametrů s jejich vyhodnocováním a snižováním 

dopadu výroby na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Kromě rozšíření stanovených technologických postupů výroby o tuto 

problematiku se jedná například o: 

- stanovení rizik z hlediska BOZP a jejich eliminace jak kolektivními 

opatřeními, tak cíleným přidělováním a užíváním osobních ochranných 

prostředků, 

- sledování úrazovosti a její aktivní snižování, např. důsledným 

školením zaměstnanců a zaváděním bezpečnějších technologií, 

- rozšíření stávající evidence skladovaných chemických látek 

a nebezpečného odpadu z hlediska EMS o dokumentaci z hlediska 

BOZP, tj. mj. o bezpečnostní listy chemických látek a odpadů, 



Bc. Ivana Žihlová: Nakládání s odpady ve společnosti TK GalvanoServis s.r.o. 

2012  43 

- stanovení způsobu skladování a značení skladovaných látek 

s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

- zohlednění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci předávání 

nebezpečných odpadů oprávněné osobě. 

Zavedení systému managementu BOZP by jednak zvedlo kvalitu 

společnosti jakožto zodpovědného zaměstnavatele, navíc by v rámci konkurence 

na trhu společnost získala ještě další významnou referenci.  

Navíc zavedení a udržování systému managementu BOZP v součinnosti 

s udržováním systému managementu EMS může mít další pozitivní dopad 

i na zlepšení technologií z hlediska dopadu na životní prostředí. 
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