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DS Smith Packaging Czech Republic, s.r.o. za rok 2015 



Představení firmy 

 

 

V současné době DS Smith Packaging Czech Republic, s.r.o. 

představuje 6 závodů v České republice. Výrobní závody pro vlnité 

lepenky jsou dva, Jílové a Boletice, ostatní jsou zpracovatelské. 

Společnost se zabývá výrobou a zpracováním vlnité lepenky vlnou B, 

C, E, F, BC, s možnostmi ofsetového tisku, flexotisku, sítotisku včetně 

lakování disperzním i UV lakem. Dnes má společnost cca 465 

zaměstnanců.  
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Kritéria environmentálního profilu 

Úvod 

 

Všechny číselné hodnoty jednotlivých kritérií a ukazatelů vývoje 

Environmentálního profilu byly vztaženy na jednotku prodané 

produkce vyjádřené v tisících metrech čtverečních. Uvedeny jsou 

Meziroční rozdíly sledovaných kritérií a ukazatelů, vyjádřené 

v procentech. 

 

Hodnoty produkce:   Boletice = 96790 tis m2 

               Jílové = 20259 tis m2 

 
 
  



Kritéria environmentálního profilu  závod Jílové  

Spotřeba základních surovin a materiálů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

 

 

 

 

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

rozdíl  

2014/2015 

(%)

spotřeba papíru v rolích 0,28 0,30 0,27 0,33 0,30 0,31 0,26 0,22 -16

spotřeba papíru v arších (NSL) 0,25 0,26 0,28 0,28 0,26 0,27 0,24 0,21 -12

tiskařské barvy / laky 4,0E-03 3,9E-03 4,3E-03 4,3E-03 3,4E-03 3,5E-03 4,8E-03 5,1E-03 5

lepidla škrobová 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 -16

druh materiálu/suroviny 

 (vztaženo na 1 tisíc m² produkce)



Kritéria environmentálního profilu  závod Jílové  

Spotřeba elektrické energie, z.plynu a vody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Všechny číselné hodnoty jednotlivých kritérií a ukazatelů vývoje environmentálního profilu byly vztaženy na jednotku prodané 

produkce vyjádřené v tisících metrech čtverečních. Uvedeny jsou meziroční rozdíly sledovaných kritérií a ukazatelů 
vyjádřené v % 

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

rozdíl  

2014/2015 

(%)

elektrická energie 0,14 0,18 0,16 0,17 0,135 0,143 0,145 0,127 -12

zemní plyn 17,34 26,65 26,20 23,87 22,69 22,41 19,47 15,37 -21

voda 0,60 0,53 0,14 0,36 0,34 0,28 0,30 0,25 -17

druh 

 (vztaženo na 1 tisíc m² produkce)



Kritéria environmentálního profilu  závod Jílové  

Produkce odpadů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Všechny číselné hodnoty jednotlivých kritérií a ukazatelů vývoje environmentálního profilu byly vztaženy na jednotku prodané 

produkce vyjádřené v tisících metrech čtverečních. Uvedeny jsou meziroční rozdíly sledovaných kritérií a ukazatelů 
vyjádřené v % 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

rozdíl  

2014/2015 

(%)

odpady ostatní 0,265 0,291 0,283 0,296 0,255 0,277 0,241 0,236 -2

odpady nebezpečné 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 -23

celkem 0,267 0,293 0,285 0,297 0,257 0,278 0,242 0,237 -2

produkce odpadů

 (vztaženo na 1 tisíc m² produkce)



Kritéria environmentálního profilu  závod Boletice  

Spotřeba základních surovin a materiálů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Všechny číselné hodnoty jednotlivých kritérií a ukazatelů vývoje environmentálního profilu byly vztaženy na 

jednotku prodané produkce vyjádřené v tisících metrech čtverečních. Uvedeny jsou meziroční rozdíly 
sledovaných kritérií a ukazatelů vyjádřené v % 

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

rozdíl  

2014/2015 

(%)

spotřeba papíru v rolích 0,51 0,52 0,51 0,52 0,53 0,54 0,51 0,47 -9

tiskařské barvy / laky 2,8E-04 2,5E-04 2,0E-04 2,2E-04 2,5E-04 5,3E-04 7,6E-04 8,2E-04 8

lepidla škrobová 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 -11

druh materiálu/suroviny 

 (vztaženo na 1 tisíc m² produkce)



Kritéria environmentálního profilu  závod Boletice  

Spotřeba elektrické energie, z.plynu a vody 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Všechny číselné hodnoty jednotlivých kritérií a ukazatelů vývoje environmentálního profilu byly 

vztaženy na jednotku prodané produkce vyjádřené v tisících metrech čtverečních. Uvedeny 
jsou meziroční rozdíly sledovaných kritérií a ukazatelů,vyjádřené v % 

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

rozdíl  

2014/2015 

(%)

elektrická energie 0,05 0,07 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 -5

zemní plyn 11,84 13,77 10,89 11,28 11,62 12,05 9,53 9,60 1

voda 0,50 0,49 0,57 0,60 0,57 0,69 0,47 0,39 -18

druh 

 (vztaženo na 1 tisíc m² produkce)



Kritéria environmentálního profilu  závod Boletice 

Produkce odpadů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Všechny číselné hodnoty jednotlivých kritérií a ukazatelů vývoje environmentálního profilu byly vztaženy na 

jednotku prodané produkce vyjádřené v tisících metrech čtverečních. Uvedeny jsou meziroční rozdíly 
sledovaných kritérií a ukazatelů vyjádřené v % 

 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

rozdíl  

2014/2015 

(%)

odpady ostatní 0,08 0,09 0,07 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 -5

odpady nebezpečné 1,0E-03 6,8E-04 3,9E-04 4,3E-04 3,0E-04 3,3E-04 3,0E-04 3,1E-04 3

celkem 0,08 0,09 0,07 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 -5

produkce odpadů

 (vztaženo na 1 tisíc m² produkce)



Hodnocení plnění cílů 

 

 

Environmentální cíle jsou stanoveny na období  2015 – 2016.  
Celkové hodnocení jejich plnění proběhne k 31. 12. 2016. 
 
1) Produkce nebezpečných odpadů – udržet klesající trend (vyhodnocení v 
jednotkách tuny/produkci) 

Příznivý vývoj v produkci odpadů, kde se drží trend snižování celkové produkce 
odpadů v obou závodech. V Boleticích bylo v roce 2015 mírné zvýšení produkce 
nebezpečných odpadů o 3% oproti roku 2014. Vyšší produkce kalů z kalolisu (tzn. i 
vyšší produkce zabarvených vod, změna spektra zakázek – více barvení). V 
Jílovém byla v roce 2015 produkce odpadů nižší u obou kategorií oproti roku 
2014.  
2) Produkce ostatních odpadů – snížení produkce technologického papírového 
odpadu (vyhodnocení v jednotkách tuny/produkci) 
Cíle: Boletice: dosáhnout celkového snížení produkce na 13,95%   
Jílové: dosáhnout celkového snížení produkce na 34% 
 

3) Spotřeba energií: elektřina, plyn a voda - (vyhodnocení v jednotkách 
komodity/produkci) 
Cíl: udržet stejné či nižší hodnoty 
Boletice  – mírné zvýšení spotřeby plynu (0,7%), nižší spotřeba vody a elektrické 
energie oproti roku 2014. 

Jílové – snížení spotřeby elektrické energie, vody a zemního plynu oproti roku 
2014. 
 



Hodnocení plnění cílů 

 

 

Environmentální cíle jsou stanoveny na období  2015 – 2016.  

Celkové hodnocení jejich plnění proběhne k 31. 12. 2016. 

 

4) Boletice 

I) snížení rizika ohrožení životního prostředí při manipulaci s 

nebezpečnými odpady v místě centrálního shromaždiště 

odpadů - v roce 2015 nerealizováno 

II) snížení rizika vzniku havárie a ohrožení povrchových vod při 
manipulaci s odpadními zabarvenými vodami  - Kalolis byl 

přemístěn z hlavní výrobní haly do prostoru „staré expedice“ a 

byla nainstalována sběrná nádrž o objemu 15 m3.  V první 

polovině roku 2016 proběhla postupně realizace odvodu 
zabarvených vod přímo od strojů potrubím (LMC, Marten, 2x 

Bobst, Rotaflexco). 



Hodnocení  
environmentálního profilu 

 

 

Porovnáním jednotlivých kritérií let 2008 až 2015 lze konstatovat: 

 

a) příznivý vývoj ve spotřebě základních surovin a materiálů, od roku 

2014 zaznamenám nárůst spotřeby barev, který spojen s 

náročnějšími výrobky na tisk 

 

b) příznivý vývoj v oblasti spotřeby energií 

 

c) příznivý vývoj v produkci odpadů, kde se drží trend snižování 

celkové produkce odpadů.  


