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Představení

Svaz průmyslu druhotných surovin ČR sdružuje jako oborový svaz právnické osoby podnikající v oblasti sběru, výkupu a zpracování druhotných surovin. Základní principy
Svazu jsou - NEZÁVISLOST, ODBORNOST a PRAXE. SPDS se
řídí Etickým kodexem a vytváří podmínky pro rozvoj průmyslu
druhotných surovin. Svaz vyvíjí svoji činnost od 1. ledna
1992.
Posláním Svazu průmyslu druhotných surovin SPDS ČR je
vykonávat činnosti ve prospěch odborných, obchodních, právních a společenských zájmů svých členů.
Členskou základnu tvoří malé,
střední i velké firmy, působící
ve všech oblastech průmyslu
druhotných
surovin,
jejichž souhrnný roční obrat dosahuje téměř 15 mld. Kč, což
je více jak třetina obratu celého odvětví. Průmysl druhotných surovin patří v České republice historicky mezi tradiční
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SPDS je klíčovým pilířem udržitelného hospodářského rozvoje v oboru druhotných surovin
Členy Svazu průmyslu druhotných surovin jsou lídři ve výkupu,
úpravě a dodávkách druhotných surovin. Obrat členských firem SPDS je téměř 15 mld. Kč a představuje více než 1/3 celkového obratu firem v průmyslu druhotných surovin. Členové
svazu nakládají zejména s kovovým šrotem (83% hmotnosti) a
papírem (14% hmotnosti), sklem, plasty a textilem. Celková
hmotnost druhotných surovin, se kterými členové SPDS nakládají je více než 1,3 mil. tun za rok, což představuje téměř
40% hmotnosti všech druhotných surovin, se kterými nakládají všechny firmy v oboru.

Kontraktační jednání v roce 2015:

3.- 4. 3. 2015
2. - 3. 6. 2015
15. - 16. 9. 2015
8. - 9.12. 2015
Podrobnější informace
www.spds.cz

Kontakt:
Svaz průmyslu druhotných
surovin
Rumunská 12
120 00 Praha 2
———————————
Mob: 727 857 717
spds@spds.cz
www.spds.cz
Ing. Petr Šulc,
Výkonný ředitel
———————————
604 393 309
sulc@spds.cz
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obory hospodářství, a proto Svaz usiluje o posilování pozice oboru v rámci českého průmyslu.

Zastoupení
v poradních
exekutivy

SPDS
orgánech

SPDS má zástupce v :


Radě vlády ČR pro
energetickou a surovinovou strategii



Radě pro odpadové
hospodářství (MPO),
zástupce Svazu je předsedou této rady.

Svaz průmyslu druhotných surovin vyžaduje na orgánech státní správy trvalý, kontinuální zájem, snahu a
odbornou schopnost vytvářet reálné rozvojové strategie
tradičního zpracovatelského průmyslu druhotných surovin
a vytváření odpovídajících podmínek pro podnikání v oboru
druhotných surovin v ČR.é



Radě pro odpadové
hospodářství (MŽP)

Mezinárodní působení SPDS
BIR — Bureau of International Recycling

Na mezinárodní úrovni má SPDS důležité postavení v rámci evropských struktur. SPDS je národním členem B.I.R. - sdružení zastupující více než 850 firem a 40 přidružených federací ze 70 různých zemí. Členy
B.I.R. jsou světoví lídři v dodávkách surovin.

bvse — Bundesverband

Sekundärrohstoffe und Entsorgung
S ohledem na významné látkové toky druhotných surovin mezi ČR a SRN je Svaz průmyslu druhotných surovin rovněž členem nejvýznamnějšího německého
oborového
svazu
bvse
Bundesverband
Sekundärrohstoffe und Entsorgung —Spolkový svaz pro
druhotné suroviny a nakládání s odpady.
Rejstřík transparentnosti Evropské komise.
Svaz průmyslu druhotných surovin je registrován
ve společném rejstříku transparentnosti a jako
takový se přímo účastní všech důležitých konzultací Evropské komise k návrhům sektorových politik a návrhů legislativy EU a již v době přípravy aktů EU může uplatňovat zájmy
členských firem.

Pracovní skupiny Svazu
průmyslu druhotných surovin
V rámci SPDS pracují odborné pracovní skupiny, jejichž
členové mají možnost podílet
se na formulování odborných
stanovisek v rámci připomínkových řízení k návrhům vlády, ministerstev či dalších orgánů.
SPDS předkládá zásadní stanoviska a názory za segment
zpracování druhotných surovin
v odborných týmech vlády,
ministerstev a
ministrů. Podkladem pro stanoviska
SPDS jsou především názory a
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doporučení členských firem z praxe a rovněž
výsledky nezávislých průzkumů.
V případě potřeby využívá Svaz průmyslu druhotných surovin své členství v Unii zaměstnavatelských svazů (UZS), která je povinným připomínkovým místem v rámci legislativního procesu. Díky této skutečnosti je možné
důležité oborové problémy projednat na úrovni
Rady hospodářské a sociální dohody, tzv. Tripartity.
Svaz díky tomu dosahuje velké úspěšnosti v
legislativním procesu.

Oborová certifikace
„Odborný
s odpady“

podnik

nakládání

SPDS je zakládajícím členem Sdružení pro
udělování oborové
certifikace „Odborný
podnik pro nakládání s odpady“ – SUCO. Členové a
Partneři
Svazu
průmyslu druhotných surovin mají
možnost získat tuto oborovou certifikaci zdarma.
SUCO je členem European Association
of Societies for Certification of Specialized Waste Management Companies
(EVGE), usilující o prosazení jednotných
standardů na získání certifikátu v celoevropském hospodářském prostoru a platnost
certifikátu na celoevropské úrovni.
Certifikaci Odborný podnik pro nakládání s
odpady využívají zejména firmy, obchodující
s odpady a druhotnými surovinami s německými
firmami,
kde
certifikace
„Entsorgungsfachbetrieb“ výrazně zjednodušuje obchodní vztahy.

Podpora zájmů členů svazu

Členům poskytuje především informační
servis, cíleně zaměřený na segment firem
podnikajících v oboru sběru, výkupu, úpravy
a recyklace druhotných surovin. Jedná se o
novinky z oblasti legislativy, marketingu,
vzdělávání, podpory exportu, obchodních
statistik (ČR i zahraniční), dotací apod.
Dále Svaz organizuje řadu informačních a
vzdělávacích akcí (pro členy zdarma nebo za
zvýhodněných podmínek), poskytuje poradenskou činnost, kontraktační jednání, účast
v zahraničních misích a celou řadu dalších
služeb.
Mezi
priority
SPDS
patří
i propagace svých členů. Prosazuje odborné zájmy firem průmyslu druhotných surovin vůči vládě, parlamentu a dalším institucím ve všech oblastech své činnosti, a to
především v rámci připomínkových řízení
k nové legislativě, dále prostřednictvím své
aktivní účasti v poradních orgánech ministrů,
v hodnotitelských komisích a odborných výborech. Orientuje se i na spolupráci s veřejnou správou na úrovni krajů, měst a obcí.
Svaz podporuje rovněž technické inovace. Proto SPDS poskytuje záštitu nad
podnikatelskými soutěžemi, je odborným
garantem soutěže organizované pod záštitou
ministra průmyslu a obchodu o nejlepší inovační počin v oblasti výkupu, zpracování
druhotných surovin a inovační výrobek z
druhotných surovin. Zájmem Svazu je proto
i povzbuzení podnikatelské činnosti v této
oblasti. Svaz usiluje o rozšíření obecného
povědomí o průmyslu druhotných surovin a
povzbuzuje zájem dalších podnikatelů o podnikatelskou činnost v oboru druhotných surovin.
Členové svazu mají možnost získat bezplatně certifikaci „ODBORNÝ PODNIK PRO
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY“ udělovaný sdružením SUCO, jehož jedním ze zakladatelů a
členů je SPDS.

Cíle Svazu průmyslu druhotných surovin ČR
1

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ
usilujeme o plně konkurenční, nedeformované podnikatelské prostředí v oblasti druhotných surovin a využitelných odpadů
s minimalizovanou administrativní zátěží, které jediné je zdrojem
inovací.


jsme proti vytváření paralelní sítě zařízení pro zpracování odpadů
formou ISNO, které odmítáme jako byrokratický prvek, prodražující
nakládání s odpady a deformující tržní prostředí.


usilujeme o zachování možnosti původců odpadů pro výběr
oprávněné osoby k předání svých druhotných surovin.


2

VÝKUP DRUHOTNÝCH SUROVIN
usilujeme o zachování výkupu druhotných surovin a o využití
sběren a výkupen k plnění cílů dle rámcové směrnice o odpadech
(98/2008) a směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a směrnice o obalech
(94/62/ES).


usilujeme o uplatňování koordinované kontrolní činnosti veřejné
správy vůči provozovatelům nelegálních výkupen odpadů, o uplatňování výrazných postihů při zjištění výkupu zakázaných předmětů
a odpadů;


usilujeme o definování postihů při obecném ohrožení v rámci
trestního řízení (nikoli dle ceny šrotu) s vysokými sankcemi.


3

PODPRORA ROZVOJE VYUŽÍVÁNÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN
usilujeme o důsledné uplatňování hierarchie nakládání s odpady
s prioritou materiálového využití a recyklace


jsme pro konzervativní přístup ke zvýšení poplatku za skládkování pouze jako nástroje podpory rozvoje recyklace druhotných surovin, nikoli jako zdroje financování ISNO, resp. spaloven odpadů a
zbytečné finanční zátěže obyvatel.


