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2. SHRNUTÍ
Sběr a recyklace použitých olejů z domácností

Sběr a recyklace použitých olejů z domácností
Cílem projektu je sběr a recyklace použitých jedlých olejů z domácností pod
katalogovým číslem 20 01 25. S tím souvisí i informování občanů o možnosti likvidace
použitých rostlinných olejů, zhodnocení ochoty sběru této komodity a současně vyhodnocení
možností využití.
Přestože uskutečněním projektu nedojde k minimalizaci odpadů, naplníme povinnost
původce odpadů odpad přednostně využít, před jeho odstraněním. Zároveň minimalizujeme
problémy vzniklé při čištění kanalizací a čističek odpadních vod.

3. IDENTIFIKACE PROBLÉMU
Jednou z povinností původců odpadů (§16 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn) je zajistit přednostně využití odpadů
před jejich odstraněním. S touto povinností souvisí i povinnost původců odpadů
shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. V současné době však
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lidé prakticky nevědí, jak se použitého oleje zbavit. Někdo ho vrací do lahví a vyhazuje do
kontejnerů se smíšeným odpadem, jiný ho vylévá do umyvadla či záchodu. Ani jedno není
ideální. Vypuštěný olej se s vodou nesloučí, plave na hladině a na relativně chladné vodě
ztuhne. Utvoří se tak i několik centimetrů silný pevný povrch, po kterém se dá
dokonce chodit. Tato hmota se posléze rozláme na kry, které kanalizaci ucpou.
Čističky odpadních vod jsou sice vybaveny odlučovači a lapáky tuků a olejů, ale jejich
kapacita není dimenzována na velká množství těchto odpadů. Oleje pak mohou narušit
biologické stupně čištění. Nejvhodnější variantou je odevzdat použitý olej do sběrného dvoru.
Existuje již řada firem, které se recyklací odpadních olejů z domácností zabývá.
Společnosti, které dále nakládají s olejem, vyseparují tři složky. První část se používá
na výrobu methylesteru, který se přidává do nafty jako biopalivo. Další části se pak používají
třeba v chemickém a gumárenském průmyslu.
Další možností je využití odpadního tuku jako vstupní surovinu do kogenerační
jednotky, která sestává ze tří obrovských osmiválcových motorů pro spalování odpadního
jedlého oleje, které jsou napojeny na generátory. Součástí zařízení je i nízkonapěťová
rozvodná síť a čištění spalin. Zařízení dohromady vyprodukuje 4,5 MW elektřiny. Palivo fritovací oleje a kuchyňské oleje - neobsahují prakticky žádnou síru a mají vynikající
charakteristiky vzplanutí a hoření. To redukuje emise znečišťujících látek na úroveň
srovnatelnou, či nižší než při použití fosilních paliv. Navíc jde o výrobu energie, která je zcela
CO2 neutrální, takže nepřispívá k produkci skleníkových plynů.
Najdou se též dobrodruzi, kteří vyzráli nad drahými pohonnými hmotami a tankují do
svých automobilů s naftovým motorem použité fritovací oleje. Článek o tom vydaly například
Českobudějovické listy a návazně na to se na petrolejářském serveru Petrol.cz rozpoutala živá
diskuze na toto téma.
V Německu a v Rakousku legislativa umožňuje používat rostlinné oleje k pohonu
vozidel. My jsme v EU, a proto bychom se měli také tak chovat - ekologicky, zdravě.

4. ANALYTICKÁ ČÁST
4.1. Identifikace cílových skupin
Projekt vychází ze základní myšlenky, že město má zájem podílet se na sběru
odpadního jedlého oleje. Uzavře smluvní vztah s firmou, která zajistí sběr a následně svoz
separovaného oleje. Mezi cílové skupiny je možné zařadit obyvatele rodinných i panelových
domů. V případě zájmu je možné odpadní olej sbírat i na školách (především základních,
středních, vysokých...).
Projekt není zaměřen na právnické osoby oprávněné k podnikání, které při své činnosti
vyprodukují jedlý olej (jídelny, restaurace, pekárny, fritézy…). V tomto případě je nakládání
s odpadem lépe kontrolovatelný. Firmy, které podnik zásobují jedlým olejem mají většinou
povolení k odběru použitého. Některé firmy například motivují producenty olejů tím, že jim
za konkrétní sesbírané množství oleje dodají určité množství nového oleje zdarma.

4.2. Výhody a nevýhody sběru použitého rostlinného oleje
Abych přešla od teorie k praxi, chtěla bych vypsat výhody a nevýhody, které vyplývají
ze sběru použitého oleje.
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Zvolila jsem tři cílové kategorie:
●
●
●

Tabulka č.1:

uživatel
osoby veřejně činné (rozhodující a výkonné)
životní prostředí

Výhody a nevýhody sběru olejů pro uživatele
UŽIVATEL

výhody
● ekologická uvědomělost občana

Nevýhody
● vyčlenění místa pro sběrnou nádobu

● snížení rizika ucpání odpadních
trubek a čištění sifonů

● manipulace s olejem, mastnota

● odstranění nutnosti umisťovat mokrý
odpad do komunálních sběrných nádob

● delší donášecí vzdálenost (městský
úřad, sběrný dvůr…)

● vyřešení problému, kam s odpadním ● zanedbatelný nárůst spotřeby vody
olejem (nikoliv do WC, umyvadla,
(vymytí nálevky, trychtýře…)
půdy...)
● příznivé přijetí varianty využití odpadu
pro ty, co chtějí třídit

Tabulka č.2: Výhody a nevýhody sběru olejů pro osoby veřejně činné
OSOBY VEŘEJNĚ ČINNÉ - ROZHODUJÍCÍ (MĚSTO)
výhody
● možné finanční odměny od výkupních
firem

Nevýhody
● vyčlenění prostoru pro sběrnou nádobu

● lepší image města, připravenost na
přísnější požadavky využívání odpadu

● zabezpečení sběrného místa, kde
mohou občané olej odevzdat

● služby zpracovatelských firem jsou
většinou bezplatné

● náklady na osvětové akce, zajištění
podmínek pro oddělený sběr

● firma většinou vede evidenci tohoto
odpadu (klientům, kontrolním orgánům)

● zajistit vhodnou zpracovatelskou firmu využití oleje, odvoz, zajištění nádob

● případný mírný pokles počtu čištění v
kanalizačním systému
● minimalizace problému při
biologickém čištění odpadních vod na
ČOV
● výchova obyvatelstva k třídění
veškerých komodit, které se tak
nemusejí stát odpadem, ale mohou
zůstat využitelnou surovinou
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Tabulka č. 3: Výhody a nevýhody sběru olejů pro životní prostředí
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Výhody
● pokles průsaku ze skládky a snížení
objemu čištěných vod na ČOV

Nevýhody
● vyčlenění prostoru pro sběrnou nádobu

● nárůst "čistoty" třídění ostatních částí
odpadu (množství, kvalita)

● nárůst automobilové dopravy - svoz

● opětovné využití jinak nevyužité
komodity
● řízená likvidace rostlinného oleje
přispěje k šetření přírody
● rozvoj netradiční výroby pohonných
hmot, které jsou ohleduplné k ŽP v oblasti
snížení skleníkového efektu
● separovaný odpad je využíván jako
druhotná surovina, nahrazuje ropné
produkty

4.3. SWOT analýza
Tabulka č. 4: SWOT analýza
SWOT ANALÝZA
(S) silné stránky
(W) slabé stránky
● snížení rizika ucpání odpadních trubek ● vyčlenění prostoru pro sběrnou
a čištění sifonů
nádobu
● minimalizace problému při biologickém ● určit osobu dohlížející na skladování a
čištění odpadních vod na ČOV
plnění barelů
● opětovné využití jinak nevyužité
komodity

● nakládání s odpadem - mastnota

● nárůst "čistoty" třídění ostatních částí
odpadu (množství, kvalita)
● vyřešení problému, kam s odpadním
olejem (nikoliv do WC, umyvadla, půdy...)
● plnění povinnosti odpad přednostně
využít před jeho odstraněním
(O) příležitosti
● možná finanční odměna od
vykupujících firem

(T) hrozby
● nízké podvědomí o možnosti
zpracování jedlých olejů
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● minimální náklady na sběr

● problémy s vandalismem

● zlepšení image

● malé množství sebraného oleje

● připravenost do budoucna

● kvalita, čistota sebraného oleje

4.4. Životnost oleje, aneb jak ho nejdéle využít
Je na každém z nás, kdy rozhodneme o tom, že se olej stane odpadem, aneb několik
rad, jak prodloužit životnost našeho tuku či oleje.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Před naplněním fritovacího zařízení se vždy ujistěte, že je čisté, bez zbytků vody
nebo čisticího prostředku.
Zahřívejte olej pomalu, v půlhodinových intervalech 0 °C → 100 °C → 140 °C →
175 °C.
Před fritováním odstraňte z produktů nadbytečné části jako led a drť.
Nikdy nefritujte vodnaté či slané produkty.
Čím více vlhkosti se v produktu nachází, tím rychleji se olej zkazí.
Nefritujte najednou tolik porcí, aby to způsobovalo prudké ochlazení tuku či oleje.
Používejte standardní poměr produktu a oleje 1 : 10 (na 10 litrů oleje maximálně
1 kg produktu).
Bramborové produkty fritujte při 175 °C, pamatujte, že po přidání produktu získá
olej v kvalitním fritovacím zařízení svoji teplotu rychle zpět.
Obalované produkty nikdy nefritujte ve stejné nádobě jako bramborové produkty.
Když fritovací zařízení nepoužíváte, přikryjte je.
Na jakost tuku/oleje má negativní dopad špatný ohřívací prvek fritovacího
zařízení (lokální přehřívání).
Všechny zbytky produktů, které se v oleji nahromadily, je nutné odstranit.
Nikdy nepřidávejte nový tuk/olej do starého tuku/oleje.
Fritování po příliš dlouhou dobu nebo za příliš vysoké či nízké teploty může vést
k vysoké spotřebě tuku.
Každé 2 měsíce kontrolujte termostat.

Kdy je načase tuk či olej vyměnit?
●
Tuk / olej tmavne.
●
Z tuku / oleje se kouří.
●
Tuk / olej má výraznější nepřirozenou chuť a zápach.
●
Tuk / olej po přidání produktů stále pění .
●
Používáte-li nerafinovaný olej (například sójový), vyměňujte jej po 8 hodinách.
●
Nový tuk / olej naplňte do ponorného fritovacího zařízení až do doporučené úrovně.

4.5. Možnosti využití použitého jedlého oleje
●
●

Výroba methylesteru (přídavek do nafty jako biopalivo)
Chemický průmysl (výroba stearinu)
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●
●
●
●
●
●
●

Gurmánský průmysl
Výroba elektrické energie a tepla (společnost Siemens, firma Wirkungsgrad
Energieservice GmbH v Dornbirn-Stöckenu)
Výroba bionafty (v roce 2009 bude v Amsterdamu otevřena největší evropská továrna)
Při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty
Ve dřevařském průmyslu, kde je vyžadován vysoce ekologicky šetrný výrobek
Pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv
Při výrobě ekologicky šetrných výrobků

5. CÍLE A INDIKÁTORY JEJICH DOSAŽENÍ
Tabulka č.5: Indikátory specifické měřitelné, akceptovatelné, reálně dosažitelné
a sledovatelné
SMART
(indikátory specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálně dosažitelné, sledovatelné)
Zdůvodnění
podpory

Globální cíl

Specifický účel
projektu

Výstupy
projektu

Zdroje a
prostředky
ověření

Předpoklady a
rizika

● minimalizace
problému při
biologickém
čištění odpadních
vod na ČOV
● odstranění
nutnosti
umisťovat mokrý
odpad do KO

● výsledky
poskytnuté ČOV
● vyjádření
vodařů ke stavu
kanalizace

● co nejvyšší
počet lidí přimět
ke sběru
● poskytnou
informace o
možnosti sběru a
využití odpadu
● recyklace
odpadního oleje

● konkrétní objem ● pochůzka
sesbíraného oleje ● kontrola
● dotazování

● navyknutí na
separaci této
komodity
● postupná
motivace dalších
obyvatel

● předání odpadu ● foto zpracovatelské
dokumentace
firmě
● měření objemu
● ekologické
využití odpadu

● občané se
aktivně zapojí do
sběru

● zpracovatelské
firmy, které zajistí
odběr a svoz
olejů
● zajištění
sběrných nádob
● dozor nad
udržováním
čistoty v místě
sběru
● dotazování,
informování

● neochota
obyvatel sbírat
olej
● malé množství
sebraného oleje
● vzdálenost
koncového
zařízení (výkupní
firmy)

● spolupráce s
odebírajícími /
výkupními firmami
● dotazníky
ochoty sběru
Činnosti

Objektivně
ověřitelné
ukazatele
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● konkrétní objem
separovaného
oleje, který uvede
firma, která ho
převzala

● dotazník
● zajištění
společnosti, která
oleje odebere
● místo pro
umístění sběrné
nádoby

6. AKTIVITY
Práce je sepsána tak, aby poskytla základní informace městům a obcím, které se
rozhodnou danou komoditu sbírat. Nejdůležitější podmínkou pro realizaci projektu je koncové
zařízení, které zajistí odběr oleje a vhodné nádoby. V kapitole 6.3. (viz. níže) jsou uvedeny
nejvýznamnější odběratelské firmy a oblasti působnosti nabízené služby. Města či obce, které
se nachází v blízkosti působnosti zpracovatelské firmy mají značnou výhodu. V těchto
případech je sběr jedlých olejů bez zbytečných výdajů za sběrné nádoby a také ušetří za svoz
separované suroviny. Odběratelské firmy zajistí jak barely na sběr olejů, tak následný svoz.
Některé firmy motivují i finanční odměnou za sběr olejů, například 1,- Kč + 19 % DPH za
1 litr oleje.
V případě, že město má zájem o sběr oleje, ale zpracovatelská firma je příliš vzdálena,
vyplatí se uvažovat o variantě sběrného dvoru, kde se bude olej separovat do určitého
požadovaného množství, které se pak vyplatí odvést. Dosáhneme-li většího množství, je zde i
možnost, že si svoz oleje zajistí odběratelská firma.

6.1. Systém sběru
a)
b)
c)
d)

sběrný dvůr
donáškový systém
sběr na „prahu“
odložit u stanoviště popelnicových nádob (například v PET láhvi)

ad. a) možnost odevzdávat použitý jedlý olej ve sběrném dvoře je vhodný především
pro ty města či obce, které nemají zpracovatelskou firmu v blízkosti svého okolí a není
zajištěn častý svoz a výměna nádob za čisté. Pro některé obce či města je též
problematické umístění sběrného barelu na veřejném místě bez dozoru, kde by hrozilo
úmyslné vylití a znečistění místa. Sběrný dvůr je vhodný i v tom případě, kdy není
k dispozici osoba, která by dohlížela na skladování a plnění barelu.
Sběrné nádoby: IBC kontejnery, sudy se zátkami, dodávané například firmou Mevatec
či Reo Amos.
ad. b) donáškový systém je vhodný v hustě osídlených lokalitách, kde je produkce
olejů poměrně vysoká. Na trhu je velký výběr sběrných nádob různých velikostí
a objemů, které se dají ke sběru využít. Na množství a ochotu občanů třídit, má vliv
donášková vzdálenost. Avšak vzhledem k možnému vandalismu bych doporučovala
umístit nádoby nejprve na frekventovaněji navštěvovaná místa. Například na radnici,
městský úřad, veřejnou knihovnu…
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Sběrné nádoby: sudy s odnímatelným víkem, či plastové kanystry.
ad. c) je reálný pouze pro subjekty produkující velké množství odpadního oleje.
Například restaurace, jídelny, fritézy (koblih, bramborových lupínků…). Jedná se tedy
většinou o právnické osoby oprávněné k podnikání, které musí ze zákona (§16 zák. č.
185/2001 Sb, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
změn) kromě jiného zajistit přednostně využití odpadu a předávat odpad pouze osobě
oprávněné k předání odpadu. V praxi je olej většinou bezplatně odebírán firmou, která
je současně dodavatelem jedlého oleje. Na rozdíl od výrobců olejů nabízí odpadové
firmy ve většině případech motivující peněžitou částku, která se pohybuje od 1-3 Kč/l
za použitý jedlý olej. U fyzických osob, tedy občanů, je nakládání s tímto odpadem de
facto nekontrolovatelné. Skutečnost je taková, že většina lidí ani neví, jak se použitého
oleje zbavit. Když opomenu již zmíněnou problematiku vylévání oleje do dřezů či
toalet, je tady také případ vylévání na půdu, s tím názorem, že se jedná o rostlinný
produkt, tak si s tím příroda poradí. Bohužel se však jedná o složitý a pomalý rozklad.
ad. d) po domluvě se svozovou firmou

6.2. Příklady sběrných nádob
Pro názornou představu uvádím nádoby, které lze použít pro sběr. Je možné využít
nabídky Mevatecu či Reo Amosu.

Plastové kanystry 3 a 5 l

Plastové sudy s odnímacím víkem 30, 60, 120

Plastové lahve 15 a 25 l

IBC kontejnery 600 a 1000 l

Plastové konve 20, 30 ,50 l
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6.3. Zpracovatelské/výkupní firmy
Tabulka č. : Zpracovatelské a výkupní firmy
Daruel, s.r.o.
Za Zvoničkou 91
671 82 Dobšice
Tel: +420 515 269 126
www.daruel.cz

Slovmlýn spol s.r.o.
Velká nad Veličkou 476
696 74 Velká nad Veličkou
Tel: +420 518 329 216
www.slovmlyn.cz

MVDr. Ivan HORA
NAPRO Soškova 660 Post. BOX 9
592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: +420 566 618 631
www.horaoil.cz

Kobylka s.r.o.
Svatopetrská 20 617 00 BRNO
617 00 Brno
Tel:. +420 545 234 360
www.kobylka.cz

EKO - PF s.r.o.
Rudolfovská 21
370 01 České Budějovice
Tel.: +420 387 428 488
www.ekopf.cz

SK-OIL Olomouc
Boční 463
783 72 Velký Týnec
Tel: +420 585 391 267
www.likvidace-oleju.cz

Provozovny: Praha, Plzeň, Brno, Ostrava

Provozovny: Cholina, Ostrava, Olomouc

Společnost Vašata a Vlnas s.r.o.
Újezd č.p.99
273 51 Unhošť
Tel: + 420 602 326 500
www.vasata.cz

ReGastro
Žitavského 496
156 00 Praha 5 - Zbraslav
Tel.: +420 296 384 310
www.regastro.cz

Provozovny: Praha, Kladno

Provozovny: Česká Lípa, Praha, Brno,
Mohelnice, Třebíč

Viking group s.r.o.
Vondroušova 1186
163 00 Praha 6
Tel: +420 235 310 583
www.vikinggroup.cz

7. ČASOVÝ HARMONOGRAM
Osnova časového harmonogramu je pouze orientační a neslouží jako dogma. Je na
každém OÚ, jaký časový interval si zvolí.
2 týdny

zjišťování bližších informací o odběratelské firmě a o podmínkách spolupráce

2 týdny

příprava dotazovací ankety, která zjistí zájem o separaci

1 měsíc

dotazování obyvatel v rámci ankety

2 týdny

vyhodnocení výsledku ankety
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1 měsíc

tvorba informačních letáčků, článků do zpravodajů, texty do místního rozhlasu

2 týdny

instalace sběrných nádob

3 měsíce

zkušební spolupráce s odběratelskou firmou a sledování ochoty občanů třídit

1 týden

vyhodnocení objemu separovaného oleje, zhodnocení spolupráce s odběrem

1 týden

zpracovat o výsledku zprávu, kterou publikovat veřejnosti – tisk, rozhlas,
webové stránky

Další časový harmonogram by se vyvíjel vzhledem k situaci, jak sběr probíhá.

8. RIZIKA A JEJICH ŘEŠENÍ
●

Riziko: lidé nebudou mít zájem danou surovinu sbírat.
Důsledek: hrozí nebezpečí, že nedojde v rozumném časovém intervalu k naplnění
sběrné nádoby.
Řešení: tomuto riziku by měla předcházet prvotní anketa, která by měla zjistit ochotu
obyvatel rostlinný olej sbírat.

●

Riziko: lidé nevědí, že se dá daná komodita dále zpracovat, využít.
Důsledek: nezúčastní se všichni sběru, ačkoliv by třeba chtěli. Opět dochází ke
stejnému problému, jako u předchozího rizika.
Řešení: tomuto riziku by měla předcházet vzdělávací a informační kampaň, která by se
měla dělat jak před zahájením projektu, tak i během trvání.

●

Riziko: vandalismus, ničení sběrných nádob, rozlévání oleje, nečistý sběr.
Důsledek: odrazení ostatních obyvatel od třídění, negativní pohled na separaci jedlých
olejů, nečistota města
Řešení: vhodné provádět preventivně, aby nedošlo k negativnímu postoji obyvatel
ještě dříve, než se separace „rozeběhne“. Umístění nádob na frekventovaně
navštěvované místo – př. dvůr MěÚ, nebo pověřit odpovědnou osobu.

9. ROZPOČET A PŘEDSTAVA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Město či obec, které se rozhodly separovat jedlý olej budou muset počítat s náklady,
které jsou spojeny s informováním veřejnosti. Je zapotřebí poskytnout občanům informace
o tom, že se dá daná komodita materiálově využít, a proto se město či obec rozhodlo
spolupracovat s firmou XY a podílet se tak na řízené likvidaci rostlinného oleje, čímž přispějí
k šetření přírody.
Náklady na dodání a výměnu barelu, svoz a vystavení potvrzení o odevzdaném
množství olejů většinou hradí odběratelská firma.
Vzhledem k tomu, že dané téma není zaměřeno na konkrétní město či obec, jsou
náklady těžko vyčíslitelné. Tabulka č. 6. alespoň nastiňuje, kde budou zapotřebí finance.
Zobrazené nádoby na sběr jsou použity z nabídky firmy Mevatec.
Tabulka č. 6: Představa financování projektu
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Položka
Informování ve zpravodaji
Hlášení obecního úřadu
Anketní listy zjišťující ochotu třídit

Cena
1,50 ,- / stránka
500,1,50 ,- / stránka

Vyhodnocení ankety

5.000,-

Pracovník zajišťující čistotu a dozor u
sběrné nádoby
Doprava, přeprava

3.000,- / měsíc
0

Nádoby na sběr oleje – dodané
odběratelskou firmou
Sběrné nádoby pořízené například od
firmy Mevatec

0

199,239,-

Poznámka

nebo aktivita občanů OÚ
v rámci jejich pracovní náplně
nebo dobrovolník, či pracovník
OÚ
Měla by zajistit odběratelská
firma zdarma
Měla by zajistit odběratelská
firma zdarma
Konve jsou vybaveny držadly
pro snadnou manipulaci.
Vhodné pro styk s potravinami.
Rozměry: 20 l, 30 l , 50 l

389,189,199,29,34,350,440,650,1140,7430,7430,-

Nádoba vybavena držadly pro
snadnou manipulaci.
Čtvercový tvar nádoby vhodný
pro úsporný způsob skladování.
Rozměry: 15 l, 25 l
Odlehčená konstrukce zajišťuje
nízkou hmotnost.
Vybaven šroubovým uzávěrem
hrdla o ø31 mm.
Rozměry: 3 l, 5 l
Vnitřní průměr víka:
30 l - 251 mm
60 l - 325 mm
120 l - 395 mm
220 l - 471 mm
Na nádrži je vyznačena
stupnice umožňující dostatečně
přesný odhad objemu
kapaliny.
Rozměry: 600 l, 1000 l

10. ZÁVĚR
V rámci uplatnění Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a Zákona o vodovodech
a kanalizacích 274/2001 Sb., by měla naše společnost usilovat o řízený sběr použitých
potravinářských olejů. Neřízená likvidace a používání těchto olejů a tuků ohrožuje nejen naše
zdraví, ale výrazně znečišťuje odpadní potrubí a následně systém kanalizace. V konečném
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důsledku způsobují nízkou účinnost čističek odpadních vod tím, že nadnáší aktivní kal. Podle
hrubých odhadů skončí v kanalizacích a jinde asi 40.000 tun olejů a tuků.
Řízenou likvidací rostlinného oleje přispějeme k šetření přírody a rozvoji netradiční
výroby pohonných hmot, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí v oblasti snížení
skleníkového efektu.
Likvidace odpadů bude do budoucna podléhat velice přísným kontrolám, proto je třeba
být připraveni již nyní. Tyto odpady mají své katalogové číslo 20 01 25 a je povinností ze
zákona č. 185/2001 tento odpad řízeně likvidovat či recyklovat.
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