
NAŠE 
ZÁSADY PRO KONTROLU ODPADU

NEBEZPEČNÝ I JINÝ ODPAD
V rámci společnosti Logoplaste jsme odhodláni chránit životní prostředí prostřednictvím implementace účinného programu 
nakládání s odpady, který bude splňovat, případně překračovat zákonné a regulační požadavky. Jsme odhodláni omezovat 
množství odpadu produkovaného na všech našich pracovištích zaváděním postupů neustálého zlepšování. Budeme 
dodržovat hierarchii nakládání s odpady, a zajistíme tak, že se náš dopad na životní prostředí bude neustále snižovat.

OMEZOVÁNÍ
Na životní prostředí má dopad veškerý odpad a jediným způsobem, jak tomuto dopadu 
zamezit, je odpad vůbec neprodukovat. Proto se budeme snažit množství produkovaného 
odpadu snižovat zlepšováním procesů, technologií a vlastním získáváním surovin.

OPAKOVANÉ 
VYUŽÍVÁNÍ

Pokud nelze produkci odpadu snížit, zjistíme nejprve, zda odpad nemůže ještě využít 
někdo jiný, než jej v souladu s ekologickými předpisy zlikvidujeme. Opakované využití 
může zahrnovat výrobní zařízení, IT vybavení nebo kancelářský nábytek.

RECYKLACE
Kdykoli je to možné, budeme odpad recyklovat. Odpad, který není možné recyklovat, 
bude umístěn do kontejnerů na běžný odpad. Zaměstnanci, dodavatelé i návštěvníci musí 
také maximálně dbát na to, aby byly recyklační nádoby správné používány.

LIKVIDACE
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Odvážení odpadu na skládky představuje s ohledem na životní prostředí tu nejhorší 
variantu. Budeme se snažit takový způsob likvidace zcela minimalizovat a usilovat o 
nulové skládkování. Pokud nebude možné odpad využívat opětovně nebo jej recyklovat, 
upřednostňujeme před skládkami spalování s následným využitím získané energie.

HIERARCHIE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Budeme omezovat množství nebezpečného i jiného odpadu, který naše operace produkují, prostřednictvím neustálého zdokonalování 
postupů a využíváním technologického pokroku.
Budeme dělat maximum pro to, abychom odpad neposílali na skládky, a budeme se snažit dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
K zajištění bezpečné a efektivní likvidace odpadů a jejich následného zpracování budeme využívat pouze autorizované společnosti 
zabývající se zpracováním odpadu.
Naši vybraní dodavatelé v oblasti odpadů:
 - povedou záznamy o odpadech odvezených z pracoviště,
 - budou vědět, co se s naším odpadem stane poté, co opustí naše prostory,
 - budou oprávněni nakládat s odpadem v souladu s platnými předpisy a požadavky,
 - budou nabízet nejlepší možná řešení pro opětovné získání, opětovné využití, recyklaci nebo likvidaci našeho odpadu.
Všechna pracoviště si povedou záznamy a budou vědět, co se stane s jejich odpadem po jeho shromáždění.
Odpad z jakéhokoli pracoviště společnosti Logoplaste nebude ukládán na skládku ani spalován na místě. Tato praxe je přísně 
zakázána.
Odpad nebudeme posílat do zemí s omezenou infrastrukturou pro opětovné využití, recyklaci nebo náležitou likvidaci odpadu.
Zaměstnanci, dodavatelé a návštěvníci podstoupí školení a dostanou informace a správné nádoby, které budou napomáhat recyklaci a 
správné likvidaci.
Budeme své zákazníky podporovat v iniciativách, programech a opatřeních zaměřených na kontrolu a omezení množství 
produkovaného odpadu.
Pokud náš odpad shromažďuje pronajímatel nemovitosti, budeme si udržovat přehled, abychom věděli, co se s ním děje.
Pokud zjistíme, že byl náš odpad zlikvidován nesprávně nebo že s ním bylo nesprávně nakládáno, budeme spolupracovat s místními 
úřady, jak to bude požadováno, abychom odpad zajistili a odklidili, a nebudeme danou společnost zajišťující likvidaci odpadu 
využívat.
Každé pracoviště jmenuje odpovědnou osobu pro oblast odpadů, která ponese odpovědnost za to, že dané pracoviště bude mít kopie 
všech dokumentů o převozech odpadu. Závod bude moci prostřednictvím těchto informací sledovat odpad produkovaný závodem a 
podávat o něm zprávy.

OBECNÉ POŽADAVKY



MAZIVA, 
ZNEČIŠTĚNÉ 
MATERIÁLY, 
UPRAVENÁ VODA, 
ROZPOUŠTĚDLA, 
BATERIE

Všechny nebezpečné odpady musí být správně roztříděny a uloženy v zabezpečených nádobách.
Musí být zaveden protokol o zajištění rozlitých látek, který zamezí jakékoliv náhodné ztrátě a zajistí její řízení.
Odstraňování těchto nebezpečných odpadů z provozoven společnosti Logoplaste smí být prováděno pouze 
prostřednictvím autorizovaných společností zajišťujících likvidaci odpadu, aby byla zajištěna správná likvidace 
odpadu a aby byly dodrženy platné zákony související s ochranou životního prostředí.
O všech přesunech odpadu musí být vedeny záznamy s uvedením množství.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

PRODUKTY Z 
PROPLACHOVÁNÍ, 
PREFORMY, LAHVE, 
KOSTRY

Všechny závody vynaloží maximální úsilí, aby zajistily správný způsob sběru plastového odpadu. Tím bude 
zajištěno, že jej bude moci recyklovat buď přímo daný závod, nebo jiná společnost.
Při odvážení odpadu z pracoviště musí být vedeny podrobné záznamy o jeho přepravě.
Informace o plastovém odpadu vytvořeném na pracovišti budou zachovány a použity k provádění vylepšení 
na pracovišti. Cílem je omezit množství plastového odpadu ze start-upů a změny barvy a/nebo velikosti.

PROCESNÍ ODPADY MIMO NEBEZPEČNÝ ODPAD

POČÍTAČE, 
MONITORY, 
TISKÁRNY A 
TONERY NEBO 
CARTRIDGE

Před likvidací zařízení musí být vyjmuty/smazány pevné disky, aby bylo zajištěno, že ze zařízení nebude možné 
získat žádná citlivá data.
Elektrický napájecí kabel (pokud je k zařízení připevněn) je třeba odříznout, aby bylo zařízení nepoužitelné.
Elektrický odpad bude z pracoviště odvezen oprávněnou společností zajišťující likvidaci elektrického odpadu, o 
předání odpadu budou vedeny záznamy.
Zařízení darované charitě nebo jinému příjemci musí být zkontrolováno a musí být ověřeno, že dané zařízení 
nepředstavuje riziko úrazu elektrickým proudem. Ze zařízení musí být „vyčištěna“ citlivá data.
Všechna pracoviště vynaloží maximální úsilí, aby zajistily recyklaci / opětovné naplnění tiskáren a tonerů.

ELEKTRICKÝ ODPAD

AKTIVITY ÚDRŽBY

KOVOVÝ ODPAD
Odvoz kovového odpadu smí provádět pouze autorizovaná společnost zajišťující likvidaci odpadu. Bez 
předávacích listů nesmí být odpad vydán nikomu, kdo nabízí svoz odpadu „u silnice“.
Žebříky, které již pracoviště nepotřebuje, musí být upraveny tak, aby je nemohl používat nikdo jiný. Zabráníte 
tak tomu, aby vadné žebříky mohly případně způsobit zranění.

Budou často kontrolovány záznamy o certifikacích všech společností zajišťujících likvidaci odpadu. Tím bude 
zajištěno, že společnost zajišťující likvidaci odpadu je stále oprávněna odvážet náš odpad a nakládat s ním.

MONITOROVÁNÍ SOULADU S PŘEDPISY
1.

Dlouhodobého souladu s těmito zásadami bude dosahováno prostřednictvím interních auditů a 
bezpečnostních kontrol na pracovišti.

2.

Naše pracoviště povedou záznamy o všech přesunech odpadu. Závod bude tyto údaje využívat k 
monitorování množství produkovaného odpadu a způsobu a místa jeho likvidace.

3.

Na tyto zásady jsou upozorněni všichni zaměstnanci, 
dodavatelé i návštěvníci. Budou revidovány jednou ročně, 
případně dříve, pokud dojde k nějakým bezprostředním 
změnám.

Příští revize: květen 2023

Gerardo Chiaia
Chief Executive Officer
Květen 2022 (V1)
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