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Shrnutí 
Páteřní činností společnosti CDV služby, s.r.o. je úklidová činnost jak ve veřejné, tak 
v soukromé sféře. Oblastmi úklidové činnosti jsou administrativní celky, bytové domy 
a veřejná prostranství. Veřejná prostranství obsahují úklid veškerých typů veřejných 
prostranství  jako  jsou  pěší  komunikace,  pěší  zóny,  motoristické  a  účelové 
komunikace,  veřejná  zeleň,  obsluha  a  údržba  městského  mobiliáře  atd. 
V současnosti má tato společnost cca 1.000 zaměstnanců a působí v 250 obcích a 
městech po celé ČR a denně obstarává cca 2.200.000 m2 veřejných ploch. Blíže na 
www.cdvcz.com.

Společnost  CDV  služby,  s.r.o.  je  mimo  jiné  certifikáty,  také  držitelem  certifikátu 
systému  environmentálního  řízení  ochrany  životního  prostředí  ISO :  14001:2004. 
Jedním z cílů společnosti  je při  využití  vlastní  logistiky zásobování a pravidelného 
controligu poboček České spořitelny, a.s. ( významný síťový zákazník společnosti ) 
na území ČR poskytnout rozšíření míst zpětného odběru použitých výrobků v tomto 
případě baterií  s cílem směrování  k odborné likvidaci tj.  jejich svoz na dohodnutá 
shromaždiště  použitých výrobků ve vytipovaných obcích na území ČR. Na těchto 
shromaždištích  budou  umístěny  nádoby  na  svážené  použité  baterie.  Veškeré 
kontejnerky  a  nádoby  na  použité  baterie  zajistí  společnost  ECOBAT  s.r.o..  Se 
společností ECOBAT s.r.o. budou také průběžně konzultovány veškeré legislativní a 
administrativní otázky v této oblasti a to včetně smluvních se shromaždišti použitých 
výrobků na území ČR.

Popis stávajícího stavu
V současnosti  má  společnost  Česká  spořitelna,  a.s.  vyřešenu  otázku  zpětného 
odběru  použitých  výrobků  (  baterií  )  ve  velkých  městských aglomeracích  jako  je 
hl.m.Praha  či  Brno.  Co  se  týká  malých  obcí  na  celém  území  ČR,  tak  je  tento 
problém  logisticky  řešitelný  pouze  za  pomoci  dodavatelů  služeb  a  využití  jejich 
vozového parku. 
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Zaměření projektu
Rozšíření  míst  zpětného odběru  použitých  výrobků  (  baterií  a  akumulátorů  např. 
tužkových baterií, knoflíkových baterií, akumulátorů z mobilních telefonů či hraček ) 
s cílem směrování použitých baterií k odborné likvidaci. Dalším zaměřením projektu 
je související činnost a to rozšíření osvěty v této oblasti u cílových skupin zejména u 
zaměstnanců a klientů České spořitelny, a.s., zaměstnanců a zákazníků CDV služby, 
s.r.o ., dalších smluvních partnerů České spořitelny,a.s. i ostatní veřejnosti.
Osvěta cílových skupin spočívá v rozšíření povědomí o možnosti umístění použitých 
baterií do přistavených kontejnerků a nádob na dalších místech pro tyto skupiny blíže 
dostupných. V současnosti  lze tyto  použité baterie odevzdávat  u prodejců elektro, 
prodejců  baterií,  prodejních  sítích  některých  obchodních  řetězců  či  sběrných 
dvorech. Jde o rozšíření sběru použitých baterií zejména tam kde je tato možnost 
značně omezena a to v malých obcích.

Cíle projektu
Využití  pravidelného provozu vozidel společnosti CDV služby, s.r.o. při zajišťování 
zásobování  a  kontrol  jednotlivých  poboček  České  spořitelny,  a.s.,  kdy  jde  o 
nakládání a přepravu s použitými výrobky a nikoliv s NO a tím jednodušší legislativní 
a administrativní dopady na tuto činnost. Při všestranném osvědčení tohoto projektu 
lze do dalších etap zapojit  také jiné společnosti  zajišťující  obdobnou činnost jako 
CDV služby, s.r.o. na zbývajícím území ČR. Prostřednictvím společnosti CDV služby, 
s.r.o. by bylo pokryto 248 poboček České spořitelny, a.s., tedy míst zpětného odběru. 
Pro zbývající část poboček České spořitelny, a.s. mimo Prahu se předpokládá cca 
400 dalších možných míst zpětného odběru.

Etapy a časový harmonogram realizace projektu
Realizace projektu je závislá na poměrně značném počtu spolupracujících subjektů, 
tak že je velmi obtížné odhadnout termíny pro ukončení realizace jednotlivých etap. 
Vlastní realizaci projektu jednotlivých etap budou předcházet jednání klíčových stran 
o všeobecných podmínkách realizace a průběhu projektu a to CDV služby,  s.r.o., 
Česká spořitelna, a.s. a ECOBAT s.r.o..  U těchto jednání je časový předpoklad 2 
měsíce od zahájení užších jednání. Průběh jednání  5 – 6/2008. 
Realizace projektu je rozdělena do tří etap, kdy možná místa zpětného odběru baterií 
prvních dvou etap jsou uvedena v příloze č.2. tohoto projektu.
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Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu:

I.Etapa – Oblastní pobočka Příbram, tedy středočeský kraj, který má 18 možných 
míst zpětného odběru. Předpokládaný termín zahájení a dokončení této etapy je 7 - 
12/2008.  V tomto  období  budou  dojednávány  všeobecné  podmínky,  zejména  se 
shromaždišti  použitých  výrobků  ve  vytipovaných  obcích  ale  i  hodnoceny  výstupy 
jednotlivých kroků pro další kladný průběh projektu.

II.Etapa – Oblastní pobočky Tábor, České Budějovice, Pardubice, Náchod, Břeclav, 
Přerov, Zlín, Opava, Ostrava a Karviná na území ostatních krajů v ČR, které mají 
230 možných míst  zpětného odběru. Předpokládaný termín zahájení a dokončení 
této etapy je 1 - 6/2009. V tomto období budou dojednávány všeobecné podmínky, 
zejména se shromaždišti použitých výrobků ve vytipovaných obcích ale i hodnoceny 
výstupy jednotlivých kroků pro další kladný průběh projektu.

Po  všestranně  fungujícím  zavedení  a  provozování  míst  zpětného  odběru  výše 
uvedených  etap  budou  zahájena  jednání  s dalšími  smluvními  partnery  České 
spořitelny,  a.s.  o  zapojení  poboček  na  zbývající  části  území  ČR.  Předpokládaný 
časový limit pro tuto část je cca 2 měsíce tzn.7 – 8/2009.
.
III.Etapa – Oblastní pobočky v krajích na území ČR, kde zajišťují obdobné služby 
jako  společnost  CDV služby,  s.r.o.  jiné  společnosti.  Odhad  počtu  možných  míst 
zpětného  odběru  na  tomto  zbývajícím  území  je  cca  400.  Předpokládaný  termín 
zahájení a dokončení této etapy je 9 - 12/2009.

K tomuto projektu je přiložen mapový podklad jako příloha č.3 s vyznačením prvních 
dvou etap a jednotlivých měst a obcí s místy zpětného odběru kde působí společnost 
CDV služby, s.r.o..

Rizika realizace a průběhu projektu
Tento  projekt  je  dosti  náročný  co  se  týká  množství  zúčastněných  subjektů  a 
celkového časového rozpětí. Za tuto dobu mohou do realizace či průběhu projektu 
zasáhnout  negativní  vlivy,  které  celý  projekt  buď zbrzdí  či  úplně  zastaví.  Jedním 
z možných negativních vlivů může být výměna managementu České spořitelny, a.s. 
či  jedné  ze  společností  zajišťujících  svoz  použitých  baterií  z hlediska  záporného 
pohledu na provozování této činnosti či celkově  k tomuto projektu. Dalším faktorem, 
který může do tohoto vnést velkou změnu či úplně projekt ukončit jsou interní změny 
a to zejména v přerozdělení jednotlivých oblastí poboček České spořitelny, a.s. a to 
ukončením smluvního vztahu se stávajícími dodavateli  služeb a zajištěním služeb 
jinou formou a to takovou, která nebude realizaci a průběhu tohoto sběru použitých 
baterií nakloněna. Dalším negativním jevem mohou být legislativní či bezpečnostní 
překážky.
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Rozpočet projektu
Na tento projekt  zatím nelze  provést  rozpočet.  Co se týká dodání  kontejnerků a 
nádob  na  použité  baterie  do  projektu,  tak  budou  dodány  bezplatně  společností 
ECOBAT  s.r.o..  Samozřejmě,  že  s pořízením jsou  spojeny  také  finanční  náklady 
Předpoklad finančního nákladu na pořízení nádob je cca 40.000,- Kč. Dále vznikají 
náklady na svoz použitých baterií z jednotlivých poboček na dohodnutá shromaždiště 
použitých  výrobků.  Vzhledem  k tomu,  že  je  tato  činnost  zapojena  do  stávající 
logistiky zásobování jednotlivých poboček lze jen těžko odhadovat finanční náklad za 
tuto část realizované činnosti. Výše nákladů za tuto část realizované činnosti bude 
vyčíslena  odhadem  vždy  po  ukončení  jednotlivé  etapy.  Pravděpodobně  největší 
nákladovou položkou budou administrativní  úkony spojené s realizací a průběhem 
projektu, zajištěním osvěty a případně marketingových aktivit jednotlivých subjektů. 

Na závěr
V případě kladného průběhu projektu po ukončení jeho realizace je pozitivní to, že 
bude  přispěno  dalším  dílem  k nasměrování  určitého  druhu  „pro  životní  prostředí 
nebezpečného odpadu“ k jeho odborné likvidaci a tím všichni zúčastění, tedy i cílové 
skupiny svým přístupem přispějí k lepšímu životnímu prostředí.

Přílohy :
Příloha č.1  Vyobrazení kontejnerků a nádob od společnosti ECOBAT s.r.o.
Příloha č.2  Seznam míst zpětného odběru, poboček ČS I. a II. etapa
Příloha č.3  Mapový podklad  míst  zpětného odběru,  poboček ČS I.  a  II.  etapa, 
působnost CDV služby, s.r.o.
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Příloha č.1 Vyobrazení  kontejnerků  a  nádob  od 
společnosti ECOBAT s.r.o.

 
Orion box (9 litrů)
Rozměry: 170 x 310 x 170 mm
Barva: tmavě zelená
Využití: sběr v maloobchodních 
jednotkách 

 
Transport box  (22 litrů)
Rozměry: 250 x 390 x 240 mm
Barva: zelená
Využití: sběr v maloobchodních 
jednotkách, skladování 

       
 

 
PILE Box (30 litrů)
Rozměry: celk. výška 900 mm
               šířka:spodní 450 mm
                       horní 250 mm
Barva: šedo - černá
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Příloha č.2 Seznam  míst  zpětného  odběru 
použitých baterií, poboček České spořitelny, a.s.

„Projekt ČS ČR 2008 – 2009“

I. a II. Etapa
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Příloha č.3 Mapový podklad míst zpětného odběru 
použitých baterií, poboček České spořitelny, a.s.

„Projekt ČS ČR 2008 – 2009“

I. a II. Etapa

( Působnost CDV služby, s.r.o. )
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