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sběr rostlinného oleje na škole 

 

Sluňákov a Marek Křesťan – Makroils CZ, s.r.o. Vám nabízejí spolupráci na společném 
projektu likvidace použitého rostlinného oleje. Vykoupíme rostlinný olej od Vašich žáků či 
pedagogů a olej z vaší školní jídelny. 

Proč se zapojit? 
– Použitý rostlinný olej, který podle zákona o odpadech musíte ekologicky likvidovat, vám 

odvezeme a zaplatíme! 
– Sběrem oleje šetříme životní prostředí a kanalizační síť před nežádoucím zanesením. 
– Sběrem oleje účinně podporujeme  snahu o využití neropných zdrojů v ČR, a snižuje se 

tak naše závislost na dovozu ropných derivátů. 

Co vám nabízíme: 
– zajistíme ekologickou likvidaci použitého rostlinného oleje dle zákona o odpadech č. 

185/2001 Sb. 
– Výkup použitého rostlinného oleje z domácností od žáků/pedagogů Vaší školy v ceně 

min. 5 Kč/kg oleje dle dohody, nebo je možná v rámci komplexnosti i kompenzace olejem 
novým 

– Vykoupíme také olej ze školní jídelny v ceně min. 5 Kč/kg oleje dle dohody 
– Dodáme kvalitní jednodruhový řepkový fritovací rostlinný olej pro vaši školní jídelnu 

v ceně cca 29,50 Kč/l 
– Dodáme vlastní barely pro sběr oleje, zajistíme průběžný odvoz naplněných barelů, 

dodáme veškerá potřebná potvrzení dotčených orgánů 
– Zapojení školy do smysluplného  projektu enviromentální výchovy zaměřenou na 

recyklaci a ekologické využití odpadové suroviny, která je již několik let naprostým 
standardem v rámci celé EU 

Co potřebujeme: 
– Uzavřít smlouvu o dodávání rostlinných olejů (bez závazného množství) 
– Evidenci nasbíraného oleje a zajistit kvalitu tohoto sběru 
– Pravidelnou komunikaci a spolupráci 

Jak se použité oleje využívají ? 
Sebraný odpad je využíván po vytřídění a vyčištění jako druhotná surovina i přes svou již 
sníženou kvalitu v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná při výrobě některých hmot 
nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složky pro náhražku ropných maziv. 
Taktéž v dřevařském průmyslu pro podobný účel a zvláště tam, kde je vyžadován vysoce 
ekologicky šetrný výrobek. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro 
výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv. Nově se přistupuje k využití oleje pro 
výrobu ekologické energie. 
 
Další informace: 
Sluňákov, Jiří Popelka, jiri.popelka@slunakov.cz; 585 154 711 


