ODPADY
Specialized magazine about waste management
The Waste magazine is intended for all the companies specializing in waste management and
those dealing with or creating waste. Its subscribers also include state and public servants as
well as large manufacturing companies that produce industrial or construction waste. It has been
published for twenty-seven years and is distributed mainly via subscription. On a monthly basis,
it informs about the situation in waste management and the companies concerned, new trends,
experience, technologies and technical systems in CR and abroad, and environmental protection.
The regular sections offer analyses and comments regarding legislation, discussions and real-life
experience, as well as a current events overview. It also discusses various related and new areas,
such as environmental management systems, IPPC or information technologies. A large section is
also devoted to waste in public administration. The magazine is saddle-stitched, printed on quality
glossy paper and contains 44 pages on average.
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DATA O ODPADECH
Základem pro pochopení, co se v odpadovém hospodářství děje, co má a za jakých
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít
k dispozici podrobné a snadno měřitelné
údaje. Nadnárodní ﬁrmy, jichž je v automobilovém průmyslu většina, ve svých
systémech shromažďují řadu informací, mezi nimi i data o odpadech. Z těchto
elementárních údajů je možno vytvořit
v podstatě libovolný ukazatel, přičemž
mezi těmi hlavními nejčastěji najdeme:
celkové náklady na zpracování odpadů,
náklady na jednotku produkce, náklady na
obrat, náklady na pracovníka, hmotnost
odpadu na jednotku produkce, hmotnost
odpadu na hmotnost suroviny, objem
odpadu na jednotku produkce, hmotnost
odpadu podle jeho ﬁnálního zpracování
aj. Vycházejí-li tyto parametry z jednoduchých základních údajů, jsou díky tomu
porovnatelné mezi jednotlivými výrobními závody po celém světě a lze z nich tedy
získat relevantní přehled.
Pro ilustraci je na obrázku uveden náhled na speciální software, ve kterém jsou
v nadnárodní ﬁrmě data zpracovávána
a který umožňuje rovněž generování zpráv.
Na základě výsledků analýzy dat může ﬁrma identiﬁkovat zdroje, kde odpady vznikají, a příčiny jejich vzniku. Reakce managementu a nápravné kroky mohou být cílené a přinášet předvídatelné a konkrétní
výsledky.
CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají ﬁrmy, a cíle, které sleduje společnost, nejsou stejné, někdy mohou
být dokonce v protikladu.
Z hlediska ﬁrmy je požadovaným výsledkem absolutní úspora nákladů na likvidaci odpadů, v reálu při rostoucí produkci
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování
nákladů na výrobní jednotku, případně
i produkce odpadů na výrobní jednotku.
Celkové náklady jsou dány nejenom objemem produkce, ale i jednotkovými náklady na zpracování a likvidaci odpadů, což
je položka, kterou určuje někdo jiný (např.
společnost – ukládání na skládky) a v čase
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme
s ﬁrmami, jejichž ﬁremní ﬁlozoﬁe zahrnuje
ohled na stav životního prostředí, aktivně
pracují na snižování negativních vlivů na
životní prostředí a jsou ochotné tímto směrem investovat.
Naproti tomu v zájmu společenském
je absolutní snižování množství odpadů.
Správnou deﬁnicí pravidel a například
i výší poplatků lze chování ﬁ
ﬁrem
rem ovlivňovat požadovaným směrem. Významným,
dnes však pouze málo využívaným nástrojem může být i společenské ocenění ﬁ
ﬁrem,
rem,
které významně přispívají k ochraně životního prostředí, případně motivace formou
pobídek.
Zjednodušeně lze ﬁrmy působící v automobilovém průmyslu rozdělit do čtyř
základních skupin: dodavatelské (výrobci
dílů, součástek, komponentů), logistické
(doprava, logistika), ﬁnalisté (montážní zá-

vody) a obsluha výrobního procesu. Jejich
aktivity se často navzájem prolínají.

ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných
materiálů apod.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají materiály pro další zpracování, druhotné suroviny, odpady nebo nebezpečné odpady.
Významným faktorem, který ovlivňuje produkci odpadů, jsou nestabilní výrobní podmínky (například výpadky dodávky energií), kdy v odpadu skončí materiál založený
do strojů, nebo výpadky v zásobování, pokud je třeba přerušit chod výrobních linek.
Snižování odpadů přímo ve výrobním
procesu je svým způsobem limitováno.
Konstrukce výrobku a technologický postup jsou dány předem a zejména v sériové
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.
Druhou oblastí, bohužel však rovněž
s omezenými možnostmi, je příprava výroby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci
stroje, může být materiál dodáván ve velkém balení. V některých případech lze jistě
i vymyslet další využití pro použité nevratné obaly.
Největší prostor pro úspory dává promyšlená konstrukce (maximální využití polotovarů) a technologie (možnost recirkulace
materiálu, např. plastů, zpět do výroby),
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace
výrobních dávek).
Významný vliv na předcházení vzniku
odpadů má také kvalitní nákupčí, který
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po
zpracování vzniká málo odpadů.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování
vzniku odpadů na jednotlivých pracovištích má obsluha výroby. Třídění
odpadu z výrobních linek (např. oddělování odstřižků různých druhů oceli do samostatných kontejnerů, třídění
plastů) je sice prostorově náročnější a
mírně nákladnější, ale vytříděný materiál je lépe prodejný jako druhotná
surovina (s garantovanou kvalitou). Významného zlepšení lze dosáhnout použitím
vhodných
sběrných
nádob pro daný typ odpadu, kdy lze
nejenom
zjednodušit
manipulaci s odpadem, ale i vhodnou předúpravou snížení jeho množství a usnadnit zpracování (kontejner umožňující oddělení pilin a kapaliny u odpadů z broušení).
Další oblastí jsou osobní ochranné pomůcky a čisticí materiály (hadry, utěrky).
Dříve byla jejich velká část koncipována
pro jednorázové použití, ta obvykle končila v nebezpečném odpadu. Trend se
obrací: na trhu se objevují ochranné rukavice a čistící textil, které je možno prát,
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím
jsou vytvořeny předpoklady pro postupné významné snižování množství pevného nebezpečného odpadu – po praní
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme
poradit lépe a levněji.
Obecně pro všechny ﬁrmy platí, že vzniku odpadů lze dobře předcházet pravidelnou údržbou strojů a zařízení. Pokud se
dále věnuje dostatečná pozornost proškolení pracovníků, dá se jim k dispozici vhodná infrastruktura (dostatek dostupných
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se motivační a případně penalizační systém, jsou
otevřeny dveře pro zlepšování životního
prostředí.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlavním zdrojem odpadů nevratné obaly. V automobilovém průmyslu v České republice
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje.
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent.
Nevratné obaly se používají tam, kde je
to nákladově výhodnější, případně když
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou
variantu. Větší množství nevratných obalů
vzniká při změně dodavatele, nebo při náběhu nových výrobků, kdy se vratné obaly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet.
Dalším důvodem dočasného zvýšení podílu nevratných obalů mohou být výpadky
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku
poškození, kde může být na vině chyba
v konstrukci obalu nebo nevhodná manipulace s ním, chybně stanovené množství
(při zvyšování produkce) nebo špatně nastavená pravidla pro vracení.
Nevratné varianty obalů mají své stálé
místo při dodávkách dílů pro after-market
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie –
Evropa).
Logistické ﬁrmy mohou přispět k omezení vzniku odpadů, pokud se dodavatel
a příjemce domluví a společně zaﬁnanﬁnanzaﬁ
cují systém vratných obalů nebo pokud je
takové řešení preferováno ze strany jejich
zákazníků.
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FINALISTÉ
U čistě montážních ﬁrem jsou odpady
tvořeny především jednorázovými obaly,

MARKETING
Obrovským generátorem odpadů je bohužel marketing jako nástroj pro určování
a ovlivňování chování spotřebitele.
Jde především o vytváření poptávky po
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktivnější, obvykle to znamená, že se na jeho
výrobu spotřebuje více materiálu, ze kterého bude více odpadů. Například: když mají
potahy na sedačky do autobusu složitý
vzor, který je třeba napojovat, vznikne daleko víc odpadní látky, než u vzoru jednoduchého.
Další rovinou je tlak na cenu, který vede
k obrovskému plýtvání zdroji materiálu
a energiemi. Levné věci jsou stále častěji jen
na jedno použití, i když to zpočátku tak nevypadá a samy o sobě se tak neprezentují.
Máme však naštěstí možnosti, jak marketingové nápady korigovat – selský rozum
a ekodesign, ovlivňující konstrukci a způsob výroby. Nedá se očekávat, že marketing
se změní a začne pracovat jiným způsobem, protože je nástrojem konkurenčního
boje. Mohli bychom se však pokusit zapojit
ho do změny spotřebitelského myšlení.
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Obecně se dá říci, že ﬁrmy mají při řešení
svých odpadů několik základních možností. Mohou je předat specializované
ﬁrmě a zbavit se tak všech starostí. Nebo
spolupracovat s externí ﬁrmou, která se
o odpadové hospodářství stará, přitom si
ale ponechat vliv na rozhodování a možnost prosazovat do nakládání s odpady
své postoje a ﬁlozoﬁi. Další možností je
mít své vlastní odborníky na odpadové
hospodářství. Toto řešení v sobě obsahuje
nemalé riziko konﬂiktu se státní správou
(včetně případných sankcí), pokud vlastní aparát ﬁrmy není dostatečně výkonný
nebo informovaný. Každé z těchto řešení
má své výhody a nevýhody a v konkrétních
podmínkách i různé náklady.
DATA O ODPADECH
Základem pro pochopení, co se v odpadovém hospodářství děje, co má a za jakých
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít
k dispozici podrobné a snadno měřitelné
údaje. Nadnárodní ﬁrmy, jichž je v automobilovém průmyslu většina, ve svých
systémech shromažďují řadu informací,
mezi nimi i data o odpadech. Z těchto elementárních údajů je možno vytvořit v podstatě libovolný ukazatel, přičemž mezi
těmi hlavními nejčastěji najdeme: celkové
náklady na zpracování odpadů, náklady na
jednotku produkce, náklady na obrat, náklady na pracovníka, hmotnost odpadu na
jednotku produkce, hmotnost odpadu na
hmotnost suroviny, objem odpadu na jednotku produkce, hmotnost odpadu podle
jeho ﬁnálního zpracování aj. Vycházejí-li
tyto parametry z jednoduchých základních
údajů, jsou díky tomu porovnatelné mezi
jednotlivými výrobními závody po celém
světě a lze z nich tedy získat relevantní
přehled.
Pro ilustraci je na obrázku uveden náhled na speciální software, ve kterém jsou
v nadnárodní ﬁrmě data zpracovávána
a který umožňuje rovněž generování zpráv.
Na základě výsledků analýzy dat může ﬁrma identiﬁkovat zdroje, kde odpady vznikají, a příčiny jejich vzniku. Reakce managementu a nápravné kroky mohou být cílené a přinášet předvídatelné a konkrétní
výsledky.
CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají ﬁrmy, a cíle, které sleduje společnost, nejsou stejné, někdy mohou
být dokonce v protikladu.
Z hlediska ﬁrmy je požadovaným výsledkem absolutní úspora nákladů na likvidaci odpadů, v reálu při rostoucí produkci
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování
nákladů na výrobní jednotku, případně
i produkce odpadů na výrobní jednotku.
Celkové náklady jsou dány nejenom objemem produkce, ale i jednotkovými náklady na zpracování a likvidaci odpadů, což
je položka, kterou určuje někdo jiný (např.
společnost – ukládání na skládky) a v čase
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme
s ﬁrmami, jejichž ﬁremní ﬁlozoﬁe zahrnuje
ohled na stav životního prostředí, aktivně

pracují na snižování negativních vlivů na
životní prostředí a jsou ochotné tímto směrem investovat.
Naproti tomu v zájmu společenském
je absolutní snižování množství odpadů.
Správnou deﬁnicí pravidel a například
i výší poplatků lze chování ﬁrem ovlivňovat požadovaným směrem. Významným,
dnes však pouze málo využívaným nástrojem může být i společenské ocenění ﬁrem,
které významně přispívají k ochraně životního prostředí, případně motivace formou
pobídek.
Zjednodušeně lze ﬁrmy působící v automobilovém průmyslu rozdělit do čtyř
základních skupin: dodavatelské (výrobci
dílů, součástek, komponentů), logistické
(doprava, logistika), ﬁnalisté (montážní závody) a obsluha výrobního procesu. Jejich
aktivity se často navzájem prolínají.

v konstrukci obalu nebo nevhodná manipulace s ním, chybně stanovené množství
(při zvyšování produkce) nebo špatně nastavená pravidla pro vracení.
Nevratné varianty obalů mají své stálé
místo při dodávkách dílů pro after-market
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie –
Evropa).
Logistické ﬁrmy mohou přispět k omezení vzniku odpadů, pokud se dodavatel
a příjemce domluví a společně zaﬁnancují systém vratných obalů nebo pokud je
takové řešení preferováno ze strany jejich
zákazníků.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají materiály pro další zpracování, druhotné suroviny, odpady nebo nebezpečné odpady.
Významným faktorem, který ovlivňuje produkci odpadů, jsou nestabilní výrobní podmínky (například výpadky dodávky energií), kdy v odpadu skončí materiál založený
do strojů, nebo výpadky v zásobování, pokud je třeba přerušit chod výrobních linek.
Snižování odpadů přímo ve výrobním
procesu je svým způsobem limitováno.
Konstrukce výrobku a technologický postup jsou dány předem a zejména v sériové
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.
Druhou oblastí, bohužel však rovněž
s omezenými možnostmi, je příprava výroby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci
stroje, může být materiál dodáván ve velkém balení. V některých případech lze jistě
i vymyslet další využití pro použité nevratné obaly.
Největší prostor pro úspory dává promyšlená konstrukce (maximální využití polotovarů) a technologie (možnost recirkulace
materiálu, např. plastů, zpět do výroby),
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace
výrobních dávek).
Významný vliv na předcházení vzniku
odpadů má také kvalitní nákupčí, který
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po
zpracování vzniká málo odpadů.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování vzniku
odpadů na jednotlivých pracovištích má
obsluha výroby. Třídění odpadu z výrobních linek (např. oddělování odstřižků různých druhů oceli do samostatných kontejnerů, třídění plastů) je sice prostorově
náročnější a mírně nákladnější, ale vytříděný materiál je lépe prodejný jako druhotná surovina (s garantovanou kvalitou).
Významného zlepšení lze dosáhnout použitím
vhodných
sběrných
nádob pro daný typ odpadu, kdy lze
nejenom
zjednodušit
manipulaci s odpadem, ale i vhodnou předúpravou snížení jeho množství a usnadnit zpracování (kontejner umožňující oddělení pilin a kapaliny u odpadů z broušení).
Další oblastí jsou osobní ochranné pomůcky a čisticí materiály (hadry, utěrky).
Dříve byla jejich velká část koncipována
pro jednorázové použití, ta obvykle končila v nebezpečném odpadu. Trend se
obrací: na trhu se objevují ochranné rukavice a čistící textil, které je možno prát,
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím
jsou vytvořeny předpoklady pro postupné významné snižování množství pevného nebezpečného odpadu – po praní
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme
poradit lépe a levněji.
Obecně pro všechny ﬁrmy platí, že vzniku odpadů lze dobře předcházet pravidelnou údržbou strojů a zařízení. Pokud se
dále věnuje dostatečná pozornost proškolení pracovníků, dá se jim k dispozici vhodná infrastruktura (dostatek dostupných
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se motivační a případně penalizační systém, jsou
otevřeny dveře pro zlepšování životního
prostředí.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlavním zdrojem odpadů nevratné obaly. V automobilovém průmyslu v České republice
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje.
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent.
Nevratné obaly se používají tam, kde je
to nákladově výhodnější, případně když
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou
variantu. Větší množství nevratných obalů
vzniká při změně dodavatele, nebo při náběhu nových výrobků, kdy se vratné obaly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet.
Dalším důvodem dočasného zvýšení podílu nevratných obalů mohou být výpadky
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku
poškození, kde může být na vině chyba
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FINALISTÉ
U čistě montážních ﬁrem jsou odpady
tvořeny především jednorázovými obaly,
ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných
materiálů apod.

MARKETING
Obrovským generátorem odpadů je bohužel marketing jako nástroj pro určování
a ovlivňování chování spotřebitele.
Jde především o vytváření poptávky po
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktivnější, obvykle to znamená, že se na jeho výrobu
spotřebuje více materiálu, ze kterého bude
více odpadů. Například: když mají potahy
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DATA O ODPADECH
Základem pro pochopení, co se v odpadovém hospodářství děje, co má a za jakých
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít
k dispozici podrobné a snadno měřitelné
údaje. Nadnárodní ﬁrmy, jichž je v automobilovém průmyslu většina, ve svých
systémech shromažďují řadu informací, mezi nimi i data o odpadech. Z těchto
elementárních údajů je možno vytvořit
v podstatě libovolný ukazatel, přičemž
mezi těmi hlavními nejčastěji najdeme:
celkové náklady na zpracování odpadů,
náklady na jednotku produkce, náklady na
obrat, náklady na pracovníka, hmotnost
odpadu na jednotku produkce, hmotnost
odpadu na hmotnost suroviny, objem
odpadu na jednotku produkce, hmotnost
odpadu podle jeho ﬁnálního zpracování
aj. Vycházejí-li tyto parametry z jednoduchých základních údajů, jsou díky tomu
porovnatelné mezi jednotlivými výrobními závody po celém světě a lze z nich tedy
získat relevantní přehled.
Pro ilustraci je na obrázku uveden náhled na speciální software, ve kterém jsou
v nadnárodní ﬁrmě data zpracovávána
a který umožňuje rovněž generování zpráv.
Na základě výsledků analýzy dat může ﬁrma identiﬁkovat zdroje, kde odpady vznikají, a příčiny jejich vzniku. Reakce managementu a nápravné kroky mohou být cílené a přinášet předvídatelné a konkrétní
výsledky.
CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají ﬁrmy, a cíle, které sleduje společnost, nejsou stejné, někdy mohou
být dokonce v protikladu.
Z hlediska ﬁrmy je požadovaným výsledkem absolutní úspora nákladů na likvidaci odpadů, v reálu při rostoucí produkci
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování
nákladů na výrobní jednotku, případně
i produkce odpadů na výrobní jednotku.
Celkové náklady jsou dány nejenom objemem produkce, ale i jednotkovými náklady na zpracování a likvidaci odpadů, což
je položka, kterou určuje někdo jiný (např.
společnost – ukládání na skládky) a v čase
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme
s ﬁrmami, jejichž ﬁremní ﬁlozoﬁe zahrnuje
ohled na stav životního prostředí, aktivně
pracují na snižování negativních vlivů na
životní prostředí a jsou ochotné tímto směrem investovat.
Naproti tomu v zájmu společenském
je absolutní snižování množství odpadů.
Správnou deﬁnicí pravidel a například
i výší poplatků lze chování ﬁrem ovlivňovat požadovaným směrem. Významným,
dnes však pouze málo využívaným nástrojem může být i společenské ocenění ﬁrem,
které významně přispívají k ochraně životního prostředí, případně motivace formou
pobídek.
Zjednodušeně lze ﬁrmy působící v automobilovém průmyslu rozdělit do čtyř
základních skupin: dodavatelské (výrobci
dílů, součástek, komponentů), logistické
(doprava, logistika), ﬁnalisté (montážní zá-

vody) a obsluha výrobního procesu. Jejich
aktivity se často navzájem prolínají.

ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných
materiálů apod.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají materiály pro další zpracování, druhotné suroviny, odpady nebo nebezpečné odpady.
Významným faktorem, který ovlivňuje produkci odpadů, jsou nestabilní výrobní podmínky (například výpadky dodávky energií), kdy v odpadu skončí materiál založený
do strojů, nebo výpadky v zásobování, pokud je třeba přerušit chod výrobních linek.
Snižování odpadů přímo ve výrobním
procesu je svým způsobem limitováno.
Konstrukce výrobku a technologický postup jsou dány předem a zejména v sériové
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.
Druhou oblastí, bohužel však rovněž
s omezenými možnostmi, je příprava výroby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci
stroje, může být materiál dodáván ve velkém balení. V některých případech lze jistě
i vymyslet další využití pro použité nevratné obaly.
Největší prostor pro úspory dává promyšlená konstrukce (maximální využití polotovarů) a technologie (možnost recirkulace
materiálu, např. plastů, zpět do výroby),
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace
výrobních dávek).
Významný vliv na předcházení vzniku
odpadů má také kvalitní nákupčí, který
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po
zpracování vzniká málo odpadů.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování
vzniku odpadů na jednotlivých pracovištích má obsluha výroby. Třídění
odpadu z výrobních linek (např. oddělování odstřižků různých druhů oceli do samostatných kontejnerů, třídění
plastů) je sice prostorově náročnější a
mírně nákladnější, ale vytříděný materiál je lépe prodejný jako druhotná
surovina (s garantovanou kvalitou). Významného zlepšení lze dosáhnout použitím
vhodných
sběrných
nádob pro daný typ odpadu, kdy lze
nejenom
zjednodušit
manipulaci s odpadem, ale i vhodnou předúpravou snížení jeho množství a usnadnit zpracování (kontejner umožňující oddělení pilin a kapaliny u odpadů z broušení).
Další oblastí jsou osobní ochranné pomůcky a čisticí materiály (hadry, utěrky).
Dříve byla jejich velká část koncipována
pro jednorázové použití, ta obvykle končila v nebezpečném odpadu. Trend se
obrací: na trhu se objevují ochranné rukavice a čistící textil, které je možno prát,
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím
jsou vytvořeny předpoklady pro postupné významné snižování množství pevného nebezpečného odpadu – po praní
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme
poradit lépe a levněji.
Obecně pro všechny ﬁrmy platí, že vzniku odpadů lze dobře předcházet pravidelnou údržbou strojů a zařízení. Pokud se
dále věnuje dostatečná pozornost proškolení pracovníků, dá se jim k dispozici vhodná infrastruktura (dostatek dostupných
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se motivační a případně penalizační systém, jsou
otevřeny dveře pro zlepšování životního
prostředí.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlavním zdrojem odpadů nevratné obaly. V automobilovém průmyslu v České republice
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje.
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent.
Nevratné obaly se používají tam, kde je
to nákladově výhodnější, případně když
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou
variantu. Větší množství nevratných obalů
vzniká při změně dodavatele, nebo při náběhu nových výrobků, kdy se vratné obaly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet.
Dalším důvodem dočasného zvýšení podílu nevratných obalů mohou být výpadky
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku
poškození, kde může být na vině chyba
v konstrukci obalu nebo nevhodná manipulace s ním, chybně stanovené množství
(při zvyšování produkce) nebo špatně nastavená pravidla pro vracení.
Nevratné varianty obalů mají své stálé
místo při dodávkách dílů pro after-market
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie –
Evropa).
Logistické ﬁrmy mohou přispět k omezení vzniku odpadů, pokud se dodavatel
a příjemce domluví a společně zaﬁnancují systém vratných obalů nebo pokud je
takové řešení preferováno ze strany jejich
zákazníků.
FINALISTÉ
U čistě montážních ﬁrem jsou odpady
tvořeny především jednorázovými obaly,
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MARKETING
Obrovským generátorem odpadů je bohužel marketing jako nástroj pro určování
a ovlivňování chování spotřebitele.
Jde především o vytváření poptávky po
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktivnější, obvykle to znamená, že se na jeho
výrobu spotřebuje více materiálu, ze kterého bude více odpadů. Například: když mají
potahy na sedačky do autobusu složitý
vzor, který je třeba napojovat, vznikne daleko víc odpadní látky, než u vzoru jednoduchého.
Další rovinou je tlak na cenu, který vede
k obrovskému plýtvání zdroji materiálu
a energiemi. Levné věci jsou stále častěji jen
na jedno použití, i když to zpočátku tak nevypadá a samy o sobě se tak neprezentují.
Máme však naštěstí možnosti, jak marketingové nápady korigovat – selský rozum
a ekodesign, ovlivňující konstrukci a způsob výroby. Nedá se očekávat, že marketing
se změní a začne pracovat jiným způsobem, protože je nástrojem konkurenčního
boje. Mohli bychom se však pokusit zapojit
ho do změny spotřebitelského myšlení.
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Obecně se dá říci, že ﬁrmy mají při řešení
svých odpadů několik základních možností. Mohou je předat specializované
ﬁrmě a zbavit se tak všech starostí. Nebo
spolupracovat s externí ﬁrmou, která se
o odpadové hospodářství stará, přitom si
ale ponechat vliv na rozhodování a možnost prosazovat do nakládání s odpady
své postoje a ﬁlozoﬁi. Další možností je
mít své vlastní odborníky na odpadové
hospodářství. Toto řešení v sobě obsahuje
nemalé riziko konﬂiktu se státní správou
(včetně případných sankcí), pokud vlastní aparát ﬁrmy není dostatečně výkonný
nebo informovaný. Každé z těchto řešení
má své výhody a nevýhody a v konkrétních
podmínkách i různé náklady.
DATA O ODPADECH
Základem pro pochopení, co se v odpadovém hospodářství děje, co má a za jakých
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít
k dispozici podrobné a snadno měřitelné
údaje. Nadnárodní ﬁrmy, jichž je v automobilovém průmyslu většina, ve svých
systémech shromažďují řadu informací,
mezi nimi i data o odpadech. Z těchto elementárních údajů je možno vytvořit v podstatě libovolný ukazatel, přičemž mezi
těmi hlavními nejčastěji najdeme: celkové
náklady na zpracování odpadů, náklady na
jednotku produkce, náklady na obrat, náklady na pracovníka, hmotnost odpadu na
jednotku produkce, hmotnost odpadu na
hmotnost suroviny, objem odpadu na jednotku produkce, hmotnost odpadu podle
jeho ﬁnálního zpracování aj. Vycházejí-li
tyto parametry z jednoduchých základních
údajů, jsou díky tomu porovnatelné mezi
jednotlivými výrobními závody po celém
světě a lze z nich tedy získat relevantní
přehled.
Pro ilustraci je na obrázku uveden náhled na speciální software, ve kterém jsou
v nadnárodní ﬁrmě data zpracovávána
a který umožňuje rovněž generování zpráv.
Na základě výsledků analýzy dat může ﬁrma identiﬁkovat zdroje, kde odpady vznikají, a příčiny jejich vzniku. Reakce managementu a nápravné kroky mohou být cílené a přinášet předvídatelné a konkrétní
výsledky.
CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají ﬁrmy, a cíle, které sleduje společnost, nejsou stejné, někdy mohou
být dokonce v protikladu.
Z hlediska ﬁrmy je požadovaným výsledkem absolutní úspora nákladů na likvidaci odpadů, v reálu při rostoucí produkci
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování
nákladů na výrobní jednotku, případně
i produkce odpadů na výrobní jednotku.
Celkové náklady jsou dány nejenom objemem produkce, ale i jednotkovými náklady na zpracování a likvidaci odpadů, což
je položka, kterou určuje někdo jiný (např.
společnost – ukládání na skládky) a v čase
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme
s ﬁrmami, jejichž ﬁremní ﬁlozoﬁe zahrnuje
ohled na stav životního prostředí, aktivně

pracují na snižování negativních vlivů na
životní prostředí a jsou ochotné tímto směrem investovat.
Naproti tomu v zájmu společenském
je absolutní snižování množství odpadů.
Správnou deﬁnicí pravidel a například
i výší poplatků lze chování ﬁrem ovlivňovat požadovaným směrem. Významným,
dnes však pouze málo využívaným nástrojem může být i společenské ocenění ﬁrem,
které významně přispívají k ochraně životního prostředí, případně motivace formou
pobídek.
Zjednodušeně lze ﬁrmy působící v automobilovém průmyslu rozdělit do čtyř
základních skupin: dodavatelské (výrobci
dílů, součástek, komponentů), logistické
(doprava, logistika), ﬁnalisté (montážní závody) a obsluha výrobního procesu. Jejich
aktivity se často navzájem prolínají.
DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají materiály pro další zpracování, druhotné suroviny, odpady nebo nebezpečné odpady.
Významným faktorem, který ovlivňuje produkci odpadů, jsou nestabilní výrobní podmínky (například výpadky dodávky energií), kdy v odpadu skončí materiál založený
do strojů, nebo výpadky v zásobování, pokud je třeba přerušit chod výrobních linek.
Snižování odpadů přímo ve výrobním
procesu je svým způsobem limitováno.
Konstrukce výrobku a technologický postup jsou dány předem a zejména v sériové
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.
Druhou oblastí, bohužel však rovněž
s omezenými možnostmi, je příprava výroby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci
stroje, může být materiál dodáván ve velkém balení. V některých případech lze jistě
i vymyslet další využití pro použité nevratné obaly.
Největší prostor pro úspory dává promyšlená konstrukce (maximální využití polotovarů) a technologie (možnost recirkulace
materiálu, např. plastů, zpět do výroby),
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace
výrobních dávek).
Významný vliv na předcházení vzniku
odpadů má také kvalitní nákupčí, který
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po
zpracování vzniká málo odpadů.
DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlavním zdrojem odpadů nevratné obaly. V automobilovém průmyslu v České republice
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje.
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent.
Nevratné obaly se používají tam, kde je
to nákladově výhodnější, případně když
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou
variantu. Větší množství nevratných obalů
vzniká při změně dodavatele, nebo při náběhu nových výrobků, kdy se vratné obaly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet.
Dalším důvodem dočasného zvýšení podílu nevratných obalů mohou být výpadky
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku
poškození, kde může být na vině chyba
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v konstrukci obalu nebo nevhodná manipulace s ním, chybně stanovené množství
(při zvyšování produkce) nebo špatně nastavená pravidla pro vracení.
Nevratné varianty obalů mají své stálé
místo při dodávkách dílů pro after-market
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie –
Evropa).
Logistické ﬁrmy mohou přispět k omezení vzniku odpadů, pokud se dodavatel
a příjemce domluví a společně zaﬁnancují systém vratných obalů nebo pokud je
takové řešení preferováno ze strany jejich
zákazníků.
FINALISTÉ
U čistě montážních ﬁrem jsou odpady
tvořeny především jednorázovými obaly,
ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných
materiálů apod.
OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování vzniku
odpadů na jednotlivých pracovištích má
obsluha výroby. Třídění odpadu z výrobních linek (např. oddělování odstřižků různých druhů oceli do samostatných kontejnerů, třídění plastů) je sice prostorově
náročnější a mírně nákladnější, ale vytříděný materiál je lépe prodejný jako druhotná surovina (s garantovanou kvalitou).
Významného zlepšení lze dosáhnout použitím
vhodných
sběrných
nádob pro daný typ odpadu, kdy lze
nejenom
zjednodušit
manipulaci s odpadem, ale i vhodnou předúpravou snížení jeho množství a usnadnit zpracování (kontejner umožňující oddělení pilin a kapaliny u odpadů z broušení).
Další oblastí jsou osobní ochranné pomůcky a čisticí materiály (hadry, utěrky).
Dříve byla jejich velká část koncipována
pro jednorázové použití, ta obvykle končila v nebezpečném odpadu. Trend se
obrací: na trhu se objevují ochranné rukavice a čistící textil, které je možno prát,
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím
jsou vytvořeny předpoklady pro postupné významné snižování množství pevného nebezpečného odpadu – po praní
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme
poradit lépe a levněji.
Obecně pro všechny ﬁrmy platí, že vzniku odpadů lze dobře předcházet pravidelnou údržbou strojů a zařízení. Pokud se
dále věnuje dostatečná pozornost proškolení pracovníků, dá se jim k dispozici vhodná infrastruktura (dostatek dostupných
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se motivační a případně penalizační systém, jsou
otevřeny dveře pro zlepšování životního
prostředí.
MARKETING
Obrovským generátorem odpadů je bohužel marketing jako nástroj pro určování
a ovlivňování chování spotřebitele.
Jde především o vytváření poptávky po
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktivnější, obvykle to znamená, že se na jeho výrobu
spotřebuje více materiálu, ze kterého bude
více odpadů. Například: když mají potahy
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DATA O ODPADECH
Základem pro pochopení, co se v odpadovém hospodářství děje, co má a za jakých
podmínek vliv na tvorbu odpadů, je mít
k dispozici podrobné a snadno měřitelné
údaje. Nadnárodní ﬁrmy, jichž je v automobilovém průmyslu většina, ve svých
systémech shromažďují řadu informací, mezi nimi i data o odpadech. Z těchto
elementárních údajů je možno vytvořit
v podstatě libovolný ukazatel, přičemž
mezi těmi hlavními nejčastěji najdeme:
celkové náklady na zpracování odpadů,
náklady na jednotku produkce, náklady na
obrat, náklady na pracovníka, hmotnost
odpadu na jednotku produkce, hmotnost
odpadu na hmotnost suroviny, objem
odpadu na jednotku produkce, hmotnost
odpadu podle jeho ﬁnálního zpracování
aj. Vycházejí-li tyto parametry z jednoduchých základních údajů, jsou díky tomu
porovnatelné mezi jednotlivými výrobními závody po celém světě a lze z nich tedy
získat relevantní přehled.
Pro ilustraci je na obrázku uveden náhled na speciální software, ve kterém jsou
v nadnárodní ﬁrmě data zpracovávána
a který umožňuje rovněž generování zpráv.
Na základě výsledků analýzy dat může ﬁrma identiﬁkovat zdroje, kde odpady vznikají, a příčiny jejich vzniku. Reakce managementu a nápravné kroky mohou být cílené a přinášet předvídatelné a konkrétní
výsledky.
CÍLE V OBLASTI ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Cíle, které zajímají ﬁrmy, a cíle, které sleduje společnost, nejsou stejné, někdy mohou
být dokonce v protikladu.
Z hlediska ﬁrmy je požadovaným výsledkem absolutní úspora nákladů na likvidaci odpadů, v reálu při rostoucí produkci
obtížně dosažitelná, spíše tedy snižování
nákladů na výrobní jednotku, případně
i produkce odpadů na výrobní jednotku.
Celkové náklady jsou dány nejenom objemem produkce, ale i jednotkovými náklady na zpracování a likvidaci odpadů, což
je položka, kterou určuje někdo jiný (např.
společnost – ukládání na skládky) a v čase
se mění.
Stále častěji se však naštěstí setkáváme
s ﬁrmami, jejichž ﬁremní ﬁlozoﬁe zahrnuje
ohled na stav životního prostředí, aktivně
pracují na snižování negativních vlivů na
životní prostředí a jsou ochotné tímto směrem investovat.
Naproti tomu v zájmu společenském
je absolutní snižování množství odpadů.
Správnou deﬁnicí pravidel a například
i výší poplatků lze chování ﬁrem ovlivňovat požadovaným směrem. Významným,
dnes však pouze málo využívaným nástrojem může být i společenské ocenění ﬁrem,
které významně přispívají k ochraně životního prostředí, případně motivace formou
pobídek.
Zjednodušeně lze ﬁrmy působící v automobilovém průmyslu rozdělit do čtyř
základních skupin: dodavatelské (výrobci
dílů, součástek, komponentů), logistické
(doprava, logistika), ﬁnalisté (montážní zá-

vody) a obsluha výrobního procesu. Jejich
aktivity se často navzájem prolínají.

ucpávkami, chrániči, zbytky ochranných
materiálů apod.

DODAVATELÉ
Podle druhu výroby u nich vznikají materiály pro další zpracování, druhotné suroviny, odpady nebo nebezpečné odpady.
Významným faktorem, který ovlivňuje produkci odpadů, jsou nestabilní výrobní podmínky (například výpadky dodávky energií), kdy v odpadu skončí materiál založený
do strojů, nebo výpadky v zásobování, pokud je třeba přerušit chod výrobních linek.
Snižování odpadů přímo ve výrobním
procesu je svým způsobem limitováno.
Konstrukce výrobku a technologický postup jsou dány předem a zejména v sériové
nebo hromadné výrobě je obtížné je měnit.
Druhou oblastí, bohužel však rovněž
s omezenými možnostmi, je příprava výroby. Jsou-li k dispozici pro manipulaci
stroje, může být materiál dodáván ve velkém balení. V některých případech lze jistě
i vymyslet další využití pro použité nevratné obaly.
Největší prostor pro úspory dává promyšlená konstrukce (maximální využití polotovarů) a technologie (možnost recirkulace
materiálu, např. plastů, zpět do výroby),
pečlivé řízení výrobního procesu (opatření
pro snižování zmetkovitosti, optimalizace
výrobních dávek).
Významný vliv na předcházení vzniku
odpadů má také kvalitní nákupčí, který
dokáže najít vhodný materiál, z něhož po
zpracování vzniká málo odpadů.

OBSLUHA VÝROBY
Největší možnost pro ovlivňování
vzniku odpadů na jednotlivých pracovištích má obsluha výroby. Třídění
odpadu z výrobních linek (např. oddělování odstřižků různých druhů oceli do samostatných kontejnerů, třídění
plastů) je sice prostorově náročnější a
mírně nákladnější, ale vytříděný materiál je lépe prodejný jako druhotná
surovina (s garantovanou kvalitou). Významného zlepšení lze dosáhnout použitím
vhodných
sběrných
nádob pro daný typ odpadu, kdy lze
nejenom
zjednodušit
manipulaci s odpadem, ale i vhodnou předúpravou snížení jeho množství a usnadnit zpracování (kontejner umožňující oddělení pilin a kapaliny u odpadů z broušení).
Další oblastí jsou osobní ochranné pomůcky a čisticí materiály (hadry, utěrky).
Dříve byla jejich velká část koncipována
pro jednorázové použití, ta obvykle končila v nebezpečném odpadu. Trend se
obrací: na trhu se objevují ochranné rukavice a čistící textil, které je možno prát,
a firmy s nabídkou takových služeb. Tím
jsou vytvořeny předpoklady pro postupné významné snižování množství pevného nebezpečného odpadu – po praní
zůstává jen kapalný NO, s nímž si umíme
poradit lépe a levněji.
Obecně pro všechny ﬁrmy platí, že vzniku odpadů lze dobře předcházet pravidelnou údržbou strojů a zařízení. Pokud se
dále věnuje dostatečná pozornost proškolení pracovníků, dá se jim k dispozici vhodná infrastruktura (dostatek dostupných
kontejnerů pro třídění) a vytvoří se motivační a případně penalizační systém, jsou
otevřeny dveře pro zlepšování životního
prostředí.

DOPRAVA A LOGISTIKA
Při dopravě materiálů a výrobků jsou hlavním zdrojem odpadů nevratné obaly. V automobilovém průmyslu v České republice
a na Slovensku je dnes 95 procent obalů
vratných a jejich podíl se neustále zvyšuje.
Pro porovnání: v Číně je to pouze 40 procent.
Nevratné obaly se používají tam, kde je
to nákladově výhodnější, případně když
odběratel nebo dodavatel nemá vratnou
variantu. Větší množství nevratných obalů
vzniká při změně dodavatele, nebo při náběhu nových výrobků, kdy se vratné obaly musejí nejprve navrhnout a vyzkoušet.
Dalším důvodem dočasného zvýšení podílu nevratných obalů mohou být výpadky
v oběhu vratných obalů, např. v důsledku
poškození, kde může být na vině chyba
v konstrukci obalu nebo nevhodná manipulace s ním, chybně stanovené množství
(při zvyšování produkce) nebo špatně nastavená pravidla pro vracení.
Nevratné varianty obalů mají své stálé
místo při dodávkách dílů pro after-market
a pro dopravu na velké vzdálenosti (Asie –
Evropa).
Logistické ﬁrmy mohou přispět k omezení vzniku odpadů, pokud se dodavatel
a příjemce domluví a společně zaﬁnancují systém vratných obalů nebo pokud je
takové řešení preferováno ze strany jejich
zákazníků.

1/4

FINALISTÉ
U čistě montážních ﬁrem jsou odpady
tvořeny především jednorázovými obaly,

MARKETING
Obrovským generátorem odpadů je bohužel marketing jako nástroj pro určování
a ovlivňování chování spotřebitele.
Jde především o vytváření poptávky po
jedinečnosti. Má-li být výrobek atraktivnější, obvykle to znamená, že se na jeho
výrobu spotřebuje více materiálu, ze kterého bude více odpadů. Například: když mají
potahy na sedačky do autobusu složitý
vzor, který je třeba napojovat, vznikne daleko víc odpadní látky, než u vzoru jednoduchého.
Další rovinou je tlak na cenu, který vede
k obrovskému plýtvání zdroji materiálu
a energiemi. Levné věci jsou stále častěji jen
na jedno použití, i když to zpočátku tak nevypadá a samy o sobě se tak neprezentují.
Máme však naštěstí možnosti, jak marketingové nápady korigovat – selský rozum
a ekodesign, ovlivňující konstrukci a způsob výroby. Nedá se očekávat, že marketing
se změní a začne pracovat jiným způsobem, protože je nástrojem konkurenčního
boje. Mohli bychom se však pokusit zapojit
ho do změny spotřebitelského myšlení.
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420 x 297*
394 x 254

210 x 297*
185 x 254

210 x 147*
185 x 125

210 x 104*
185 x 82

72 x 297*
59 x 254

122 x 92

210 x 83
185 x 61

2760 EUR

1440 EUR

800 EUR

640 EUR

640 EUR

440 EUR

440 EUR

*It is necessary to add additional bleed of 5 mm from each edge to the stated size. The sizes mentioned are in millimetres.

Additional possible formats: flyer inserts, glued adverts, envelope taping, foldable envelope

www.odpady-online.cz

300 x 300 px

A
200 EUR/week
620 x 70 px

D 120 EUR/week
300 x 300 px

B
120 EUR/week

Whole background:

C 320 EUR/week
600 EUR/week, 1880 EUR/Month

Whole background:

600 EUR/week, 1880 EUR/Month

980 x 70 px

Specialized corporate text
Specialized corporate text with a video
Light box (price per week)

MgA. Michaela Glagoličová
+420 737 273 712
michaela.glagolicova@profipress.cz
www.profipress.cz

80 EUR
120 EUR
320 EUR

The rules for publishing
Inserted advertisements
Price of ads EUR 1000 + price for insertion / piece
1–4
5–8
Number of pages

9–32

Price (EUR)
Weight (in grams) of inserted material

Till 20 g

33 and more

1000

1200

1400

1800

21–50 g

51–100 g

101–250 g

250 g and higher

Price for insertion / piece (EUR)
0,04
0,09
0,16
0,20
0,26
Division according to the weight of inserted material is based on current tariffs issued by the Czech Post Service
Other possible formats
Glued adverts
Envelope taping (tape + advertising 1/1 pg + PR-article 1/1 pg)
Flap on the envelope
Foldable envelope (advertising 2/1 pg)

1000 EUR
1800 EUR
2000 EUR
2200 EUR

Discounts
Title option

Publishing option (price in EUR)
Discount depends on the total sum of book prices
Discount depends on the number of repeatingads
statedin the binding order of ads to be published in
in one journal in given year and canpossibly be
any title of ourpublishing house and this bonus for
calculated retrospectively as well
exceeding a given limitis set in the following way:
2 000
5%
Number of repeating
Discount
2 800
7%
3x
5%
4 000
10 %
6x
7%
8 000
11 %
9 and more
10 %
12 000
12 %
And further on + 1 % per every EUR 3510
When ordering propagation advertising agency is the maximum discount of 15 % for the client.
Extra charges
2. page of cover
3. page of cover
4. page of cover
5. page (next to the contents)
Special size of advertisement
Exact placing of advertisement
Fifth colour print

25 %
10 %
30 %
20 %
40 %
20 %
10 %

The rules for publishing all-type
advertisements and company articles
1. All-type advertisements – the price corresponds
with the prices for conventional sheet advertisement
All-type ads are equivalent to the conventional sheet
ads. This kind of ads paid in full amount according to
the price list does not have to be designed in the same
manner as the own journal but it can be supplied
completely by the client (firm, PR agency). Logos and
contacting data of the producer or vendor can be part
of this ad. The article will be marked as advertisement.
All-type ads have to delivered by the client in complete
form. The copy editors will not prepare this type of ads.
2. Company text paid by 50 % of the price for
sheet advertisement according to the price list
It concerns a commercial article that does not include
client‘s logo and contact. The theme should at least
generally correspond with the theme of a given journal.
The name of the author and company is given together
with the author‘s signature. The article is marked as
advertisement, it has the same graphics as the journal
and it is produced by our graphic studio. Company text
has to be delivered by the client in complete form. The
copy editors will not prepare this type of ads.
3. Rules for the publication of free PR articles delivered together with graphical advertising.
It is required to observe the specified range in proportion 1:1/advertisement: PR article. In case of request
for exceeding the range of the article, will be solved
individually the form of payment.

Advertising Graphic Price: 28 EUR
Technical requirements
PC platform
Transmission medium: CD/DVD, Flash disk, e-mail (up to 9 Mb),
FTP server
a) GRAPHICALLY READY ADVERTISMENTS:
PDF (300 DPI, saved as CMYK, scrubbed to the PRESS qualityTIFF, JPG (300 DPI, CMYK)
AI, EPS, CDR (all in curves, CMYK, 300 DPI)
b) ADS TO BE PRODUCED:
Texts: MS Word
Tables: MS Word
Graphs: MS Excel
Logos: EPS (curved, saved without background)
Photograph to be scanned: masters to be scanned up to the A3 format
Photographs in data form: TIFF, JPG (all in 300 DPI). All fall out formats needs to be
bigger at least about 3 mm on each side for the cutting process in printer.
Detailed information will be send by e-mail or fax on demand.

Notice
- Subject completing an ad guarantees that there will be no invisible symbols in a document (ai, eps, pdf) and the attributes will be defined correctly
- In case the ads in pdf, eps forms have not the parameters necessary, we
will transfer the document into 300 dpi bitmap that can cause unreadability of small characters and change the colour scheme. The publishing
house is not responsible for such changes and any prospective objections shall be claimed against the subject completing an ad.
- We do not accept any logos and graphical sources sent by fax. Source
materials, as copies from photocopiers, business card or writing-papers,
materials printed on coloured ink printers, bit mapped pictures etc. will
be accepted but their bad printing quality shall be pointed out.
- We are not responsible for mistakes caused by insufficient readability
of text or by any other hidden fault of documents supplied. In case the
coloured preview (cromaline, digital proof ) is not supplied together
with an ad, the publishing house is not responsible for maintaining the
coloured scheme.

General Terms of Advertising
1. Ordering an ad
a) The publisher accepts the advertisements on the basis of written
order or contract and data supplied only. The order has to contain the
following: trade name of the company, seat of the company, place of business or place of residence, company ID, tax code, stamp and signature
of the client, date of signature.
b) The client is responsible for the actual delivery of text and faultless
background data.
c) The client is responsible for the content and legal admissibility of texts
and pictures to be advertised.
d) The publisher is not responsible for the accuracy of data in published
ads and he is not obliged to examine whether the rights of third persons
are violated by them.
2. Returning the background materials and revision of the prints
a) The background materials will be returned to the client on his demand
only. Revised ads produced by the publisher will be sent to the client for
approval. In case the client does not approve the design of an ad within
given period, publisher takes it as approved.
b) The publisher grants the normal print quality within the scope of the
material supplied and the technology used.
3. Edits and placing the ads in the journal
Ads that are not possibly recognised as advertisements due to their stylisation, will be marked by the word „advertisement“.

4. Right to reject an ad
a) The publisher retains the right to reject an advertisement due to its content
or technical quality, in case it is in conflict with valid legal or official standards,
morals and custom practice, technical conditions set or with the client‘s interests.
b) The publisher retains the right to reject the order from client that did not
pay for the previously published advertisements, or he can eventually suspend fulfilment of the order till the amount due is covered.
5. Payment for advertising
a) The price for publishing an ad will be invoiced by the publisher within 5 days
after the actual date of publishing. An invoice will be sent to the client together with the sample copy. Normally, the maturity of an invoice is 14 days.
However, if both the parties agree, it can be stipulated otherwise.
b) In case of the client‘s payment delay, the publisher retains the right to
charge the punitive interest in agreed amount. In case, this amount is not
agreed in advance, it is set in the level of 0.1 % of the amount due per every
calendar day delayed.
6. Reclamation - facultative compensation
a) In case an ad is printed unreadable, incorrectly or incompletely, the client
has the right to get discount or to have an ad printed again perfectly.
b) Advertisement can be reclaimed within 14 calendar days after its publication.
7. Prices in the price list are given in CZK without VAT (EUR)
Both the parties can agree on different terms of publication. An agreement
represents necessary condition for arranging other than common terms of
mutual co-operation.

