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I. Představení společnosti KOVOBEL a.s. 
 Obchodně výrobní společnost KOVOBEL a.s. se ve svém výrobním portfoliu 

zaměřuje na čalouněný sedací nábytek, ale neopomíjí ani jiné oblasti 
nábytkářského průmyslu.  

Její výrobky mají ve většině případů kovovou kostru, společnost však 
neopomíjí ani tradiční konstrukční postupy z dřevěných rámů s následným 
polstrováním a čalouněním.  

      Typickými produkty, které se designově neustále mění podle požadavků  
trhu jsou :           

 konferenční židle a křesla 

 barové a jídelní stoličky, kavárenské a odpočinkové sedací  soupravy; 

 lavice a multisedáky 

 nábytek pro veřejné prostory a prostranství.  
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I. Představení společnosti KOVOBEL a.s. 

Společnost náleží do belgické skupiny UNIC DESIGN GROUP a je zcela 
vlastněna rodinnými příslušníky jediného majitele rodiny Peers.  

 

 
 
 

3 



II. Spolupráce v oblasti podnikové ekologie  
ENVIROCONT - KOVOBEL 

Dlouhodobá spolupráce se společností v oblasti podnikové ekologie 
historicky od roku 2000.  

 

Během trvání závazku vůči klientovi KOVOBEL a.s. řešena problematika: 
 

 staré ekologické zátěže; 

 likvidace zařízení s obsahem PCB; 

 povolování provozu ZZO; 

 povolování vypouštění odpadních vod do vod povrchových; 

 účast při kontrolách dozorových orgánů za všechny složky legislativy ochrany 
ŽP; 

 spolupráce v oblasti nakládání s odpady, chemickými látkami a směsmi, 
nakládání s látkami závadnými vodám 

 zpracování související dokumentace; 

 setrvalé hodnocení souladu s legislativou v pravidelných periodách s výstupy 
pro vedení společnosti.  
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III. Předcházení vzniku odpadu - geneze  

Po vydání novely č. 154/2010 Sb., ze dne 21. dubna 2010 k zákonu č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, kterou byl zaveden pojem vedlejší produkt transpozicí evropské legislativy, 
byly hledány cesty k využití odpadních produktů v tomto novém režimu.  

 

§ 3 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  

 

Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této 
věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud 

 a) vzniká jako nedílná součást výroby, 

 b) její další využití je zajištěno, 

 c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je                              
 běžná výrobní praxe, a 

 d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k 
 nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví. 
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III. Předcházení vzniku odpadu - geneze  

První pokus učiněn na přelomu 2010/2011 s využitím polyuretanových 
standardních pěn dodávaných ve formě bloků a desek s různou hustotou 
(tuhostí odporu) a v rozličné barevné škále.  
 

Po vystřižení tvaru podsedáku či opěrky vznikaly ořezy následně odvážené 
jako odpad 070213,O – plastový odpad na skládku.  
 

Využití: zpětně výrobce PUR pěny – ořezy podrtit a prodat jako produkt pro 
textilní průmysl (plnivo do polštářků, podušek).  
 

Postup:  

- zájem na straně výrobce;  

- úvaha o splnění kritérií pro zařazení do kategorie vedlejší produkt; 

- vyloučení možnosti zpochybnění zařazení ze strany kontrolních orgánů 
(podání žádosti podle §78, odst. 2 písm. i) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších); 

- vydání rozhodnutí KU  
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IV. Vedlejší produkt - trend  

Další zařazení odpadů do režimu vedlejších produktů bylo v téže společnosti 
využito pro materiály:  

- zbytky z opracování dřevní hmoty (piliny, hobliny a odřezky řeziva) a dále 
odpad z přířezu lepených dýhových desek (loupané dýhy tvrdého dřeva) a 
překližky, včetně obsažených pojiv; 

 

Využití: bezplatný odběr k mechanickému drcení a následnému energetickému 
zhodnocení společností vyrábějící alternativní formu paliva. 
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V. Vedlejší produkt – současnost a budoucnost  
ve společnosti KOVOBEL  

V roce 2015 probíhala snaha najít pro klienta možnost využití zbytkových 
odpadů z kůže, koženek, polyesterové střiže TEVYRO a textilních potahových 
materiálů. 
 

V této souvislosti byly předány kontakty na sdružení designérů Contiqua a 
Reformát (druhý život výrobků) – společnost nakonec využila vlastní nápad 
vyrábět z odřezků vzorníky pro své obchodní zástupce a prodejní místa.  

 

Kapacitně je výše uvedených materiálů pro popsaný účel přebytek, proto po 
vyhledání vhodného příjemce bylo i pro uvedené produkty žádáno o 
stanovisko KU, zda je možné je považovat za vedlejší produkt.  

 

V roce 2016 bylo úsilí po mnoha slepých cestách zpracovatelského průmyslu 
odřezků kůží korunováno nalezením neziskové organizace, která část kůží, 
textilu, koženek a PES rouna Tevyro  začala přijímat pro práci s klienty v 
chráněných dílnách.  
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V. Vedlejší produkt – současnost a budoucnost ve  
společnosti KOVOBEL  

Přesto stále zůstávají volné kapacity odstřižků těchto velmi nákladných 
materiálů a hledají se další možnosti netradičního zpracování:  
 plnivo do nelicencovaných boxovacích pytlů pro sportovní mládežnické kluby 
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V. Vedlejší produkt – současnost a budoucnost ve  
společnosti KOVOBEL  
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VI. Další trendy předcházení vzniku odpadů  
ve společnosti KOVOBEL  

Společnost v první polovině roku 2014 proaktivně spolupracovala se 
společností ENVIROS na testování metodiky hodnocení udržitelné spotřeby a 
výroby pod názvem EDIT Tool. 

  
Některé závěry přenesla do výrobního procesu jako požadavek na dodavatele a tím 
předešla/snížila produkci vlastních odpadů: 

 

 např.: požadavek na rozměry hutního materiálu pro výrobky, tak, aby buď 
nevznikaly, a nebo se minimalizovala produkce kovového odpadu.  
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VII. Kontakt  
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ENVIROCONT s.r.o. 

Na Popluží 821/11 

400 01 Ústí nad Labem 

 

Ing. Lukáš Vejtruba 

Environmentální  konzultant 

Tel.: 731 610 521 

E-mail: lukas.vejtruba@envirocont.cz 

www.envirocont.cz 
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