
KONFERENCE PVO 2016 

Bc. Jana Turková 

24. – 25.10.2016 

ŠKODA AUTO a.s. 



Konference PVO, ŠKODA AUTO a.s., Bc. Jana Turková, 24. - 25.10.2016 

Řízení odpadového hospodářství ve ŠKODA AUTO a.s. 

GreenFactory – ochrana životního prostředí ve výrobě 

GreenProduct – ekologické vozy pro udržitelnou mobilitu 

GreenRetail – ochrana životního prostředí u prodejců a servisních partnerů 

Environmentální řízení a udržitelný rozvoj – strategie ŠKODA GreenFuture 

Inspirace a závazek pro ŠKODA AUTO a.s.  

> řídí se principem udržitelnosti,  

> klade důraz na ekonomické, sociální a ekologické faktory svého rozvoje. 

 

Téma nejenom ve ŠA, ale i na úrovni celého koncernu 

> podpora v oblasti zdrojů a metodického řízení, 

> zapracovává všechny aspekty do koncernové politiky OŽP, 

> metodika pro ověřování ukazatelů výkonnosti v oblasti OŽP 

> koncernová norma VW 98000. 

 

Strategie  ŠKODA GreenFuture  

> součást strategie OŽP koncernu Volkswagen, 

> sleduje dopady působení společnosti na životní prostředí, 

> stanovuje cíle v oblastech:  

> energie, voda, emise, odpady. 
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Jak se stanovují opatření? 
 

> identifikace „nápadů“, 

> systémové řízení, 

> prověření realizovatelnosti v rámci koncernu, 

> vyhodnocení ekologických a ekonomických přínosů. 

 

 

 

Cíle: 

 

> předcházení vzniku odpadů má přednost před jeho využitím, 

> využití odpadu má přednost před jeho odstraněním, 

> předávat co nejvyšší podíl odpadů předávaných k využití, 

> omezení vzniku nebezpečného odpadu a odpadu s nebezpečnými 

vlastnostmi, 

> snížení objemu odpadu na vyrobený vůz. 

 

 

 

 

 

 

Stanovování opatření - Strategie GreenFuture 
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Příklady realizovaných opatření - PVO 

> opakovaně použitelné - pratelné, 

> poskytnutí formou pronájmu, 

> odolné proti rozpouštědlům, tvarově stálé a odolné proti 

opotřebení i chlupatění, dobrá savost. 

 

 

Dopady na společnost ŠA 

 

> snížení množství vzniku nebezpečného odpadu, 

> není nasazeno v celém závodě z důvodu kvalitativních požadavků, 

> není ekonomická výhodnost,  

> pozitivní dopad v oblasti ekologie. 

 

 

Čistící průmyslové utěrky 
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Příklady realizovaných opatření - PVO 

> znečištěná zaolejovaná voda z praček a z mytí podlah, 

> nová technologie odpařovacího zařízení ET 160, 

> umožňuje zbavit procesní zaolejovanou vodu nečistot, 

> vyčištěná voda splňuje parametry pro vstup do městské čistírny odpadních vod. 

 

Dopady na společnost ŠA 
 

> snížení množství vzniku nebezpečného odpadu, 

> ekonomická výhodnost, 

> snížení pohybu vozidel odvážejících  odpad. 

Instalace a provozování odpařovacího zařízení v závodě ve Vrchlabí 
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> kalicí a obráběcí oleje - znečištěné, bez jejich poškození,  

> obsah nečistot zjišťován laboratorními zkouškami 

> zjišťují se odchylky od správných paramentů oleje, 

> doporučena výměna nebo filtrace, 

> přefiltrované oleje - použity zpět do strojního zařízení. 

 

Prodlužování životnosti olejových náplní – systém mobilní filtrace 

Příklady realizovaných opatření - PVO 

Dopady na společnost ŠA 

 

> snížení množství vzniku nebezpečného odpadu, 

> ekonomická výhodnost 

> prodloužení životnosti olejů. 

 

Separátní filtrace olejů v kalicích strojích 
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Opatření PVO 

Obalové hospodářství 

 

> maximální snaha využít opakovaně použitelné obaly, 

> vracení obalů od procesních látek dodavatelům. 

 

 

 

Zajištění zpětných odběrů 
 

Zpětný odběr elektrozařízení 

zapojení do projektu „Zelená firma“, 

projekt recyklace elektroodpadu ve firmách, 

zajištění sběru v rámci společnosti,  

shromažďovací prostředky pro zaměstnance 

pro použitá elektrozařízení a baterie z domácností. 

 

 

 

Možnost sběru elektrozařízení pro 
zaměstnance na branách závodu 
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Opatření PVO 

Vozidla s ukončenou životností 

> odpovědnost společnosti ŠKODA AUTO - v rámci celé aktivní fáze užívání produktů i v průběhu recyklace na 

konci jejich životnosti, 

> aplikace procesů k zajištění minimální míry recyklovatelnosti 85 % a míry opětovné použitelnosti zdrojů 

minimálně 95 % u nových vozů, 

> recyklovatelnost se vztahuje nejen na vozy a díly, které podléhají zpětnému odběru (pneumatiky, baterie), ale také 

na provozní kapaliny, plastové díly, sklo a obalový materiál, 

> důraz na využití recyklátů, kterými se nahrazují prvotní suroviny, jejichž celosvětové zásoby klesají. 

 

Servisní síť 
 

> zpětný odběr vozidel s ukončenou životností, 

> zpětný odběr , jako jsou např. pneumatiky, baterie. 
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Zavádění nových technologií 

Součinnost s MPO  
 

> sběr dat pro aktualizaci BREF (dokument o nejlepších dostupných technikách), 

> data pro stanovení nejlepších dostupných technik pro další osmileté období, které budou závazné pro všechny 

lakovny, které mají vydáno integrované povolení v EU. 

 

Součinnost se Škoda Akademie a vysokými školami 
 

> předcházení vzniku odpadů díky součinnosti poskytováním automobilů a jejich částí k výzkumným účelům. 

 

Nové projekty 
 

>  hledání možností, aby výstupy z výrobních procesů se nestaly odpady, ale vedlejším využitelným produktem. 

 

Elektromobilita 
 

> dokument Národní akční plán čisté mobility, 

> řešení způsobu nakládání s bateriemi z elektromobilů, 

> Lithium-iontové baterie – nebezpečný odpad (16 01 21*), 

> zvažuje se možnost zajištění zpětného odběru těchto baterií? 
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Program předcházení vzniku odpadů ČR, Politika druhotných surovin ČR 

 

86,1% 

3,0% 

0,6% 

0,2% 

0,1% 

9,9% 

Přeměna odpadů na zdroje – snížení produkce odpadů 

- dopad na ŠKODA AUTO a.s.                        

kovové odpady papír

plasty biologicky rozložitelné odpady

sklo ostatní

Celkové množství odpadů:    159 319 t 
 

Přeměna odpad – zdroje:       143 501 
t 
 
Režim odpadů:                            15 818 
t 



Děkuji 
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