
Akční plán ECAP: 2. téma

Přístupnější systémy environmentálního 
managementu (EMS) na míru

k integraci aspektů životního prostředí do 
základních činností MSP srozumitelným a 
hospodárným způsobem



Akční plán ECAP: EMS pro MSP na míru

Důvěřuj, ale prověřuj!

Nedostatečné env. povědomí k přijetí pohotových opatření. 
Zavedení systému environmentálního managementu (EMS) a 
výslovné určení odpovědností za záležitosti ochrany životního 
prostředí má mnohem pozitivnější dlouhodobý dopad na 
angažovanost podniku v env. otázkách než jednorázová kontrola 
nebo vyhodnocení souladu. 

EMS jsou klíčovými nástroji ke snížení env. 
dopadů a pro dosažení vzorců udržitelné výroby.



EMAS  úplná shoda s env. právními předpisy

EMAS – nástroj EU určený organizacím, které na 
základě dobrovolnosti chtějí trvale zlepšovat svůj 
environmentální profil.

Základní rys EMAS

úplná shoda

registrace EMAS 

podávání zpráv

Zdroj: INEM

Organizace registovaná v EMAS musí vykázat úplnou shodu 
s env. právními předpisy a podávat zprávy o svém 
environmentálním profilu zveřejňováním ověřeného 
prohlášení.



ECAP: opatření pro EMAS

EMAS je navržen tak, aby jej mohly využít organizace 
všech typů a velikostí.

Pro usnadnění implementace EMAS v MSP budou 
v krátkodobém i dlouhodobém výhledu přijaty následující 
specifická opatření.

 Využití EMAS v průmyslových klastrech MSP.

 Další rozvoj nástrojů EMAS pro MSP a jejich aplikace 
v širším měřítku.

 Další snížení  administrativní zátěže MSP spojené 
s EMAS. 



Širší uplatnění EMAS v MSP

 Existující nástroje pro zavedení EMAS v MSP, jako např. 
EMASeasy, budou dále rozvíjeny a v širší míře 
uplatňovány v projektech členských zemí EU. 

 Pilotní fáze EMAS-Easy, která již proběhla v nových 
členských zemích, ukázala, plná registrace EMAS 
v mikropodnicích je snadno proveditelná.

Další probíhající iniciativy 
potvrzují spolehlivost nového 

přístupu



Snížení administrativní zátěže EMAS

 Součástí revize bude další snížení administrativní 
zátěže EMAS pro MSP.

 EMAS bude přístupnější, srozumitelnější, 
hospodárnější a méně byrokratický při současném 
zachování účinnosti systému. 

 Dojde k jeho „zviditelnění“ propagováním ze strany 
Komise a členských státu, čímž se pro registrované 
MSP stane zajímavým marketingovým nástrojem. 

Členské země budou požádány, aby navrhly konkrétní stimuly pro 
registrované podniky, a bude jim umožněno 

zredukovat kontroly registrovaných MSP a 

snižit jejich administrativní zátěž a ohlašovací 
povinnosti.

Zdroj: INEM



Environmental Competence Schemes (Dánsko) 

Schémata environmentální způsobilosti iniciovala Dánská 
agentura pro ochranu životního prostředí (DEPA) k propagaci 
environmentálního managementu a zavádění EMS v průmyslu.

• Od r. 1998 okolo 700 podniků obdrželo přímé státní 
dotace. 

• Všechna dotační schémata se silně zaměřují na 
zavádění EMS – byla zjištěna pozitivní korelace mezi 
EMS a dlouhodobým zlepšováním environmetálního 
profilu. 

• Schémata byla úspěšná ve zvyšování povědomí v 
MSP a byl z nich financován nábor a výcvik.



Případová studie: EMASeasy

EMASeasy je inovativní a velmi jednoduchý způsob, jak 
plně implementovat EMAS v MSP prostřednictvím 
vizuálních nástrojů, aby doplňoval podnikatelský cyklus 
podniku. 
 Motto: “EMAS za 10 dnů, s 10 lidmi, na 10 

stránkách, ve 30 krocích”. 

 Práce na 3 specifických problémech:
• Náklady
• Znalosti
• Byrokracie

 Řešení po modulech

 „Odlehčené“ procedury

www.emaseasy.com www.inem.org/current/emas_easy.html

http://www.emaseasy.com/
http://www.inem.org/current/emas_easy.html


 Umožňuje okamžitě vnímat zlepšení plynoucí ze 
zaváděného EMS ve výkonnosti MSP. 

Jsme jednoduše schopni pochopit výhody, usnadnění 
řízení.

 Systém se vytváří zdola nahoru samotnou 
organizací.  

Vyhneme se překomplikovanosti, vymýšlení již 
vymyšleného.

 Vizuální přístup radikálně snižuje papírování.
Výhody pro řízení podniku plynoucí ze snadného použití 
jsou viditelné. 

EMAS Easy

Silné stránky



EMAS Easy - výsledky

 rychlá implementace
zavést EMAS trvá 4-9 měsíců oproti obvyklým 15-18 
měsícům (o 150% menší námaha při zavedení v MSP)

 štíhlý a nebyrokratický
příručka environmentálního managementu na 2 
stranách, environmentální prohlášení na 1 dvoustraně 

 snížení nákladů na certifikaci
jednoduchá struktura systému řízení dovoluje provést 
audit během 1 dne, potenciální snížení nákladů o 
60 % (<80 % při ověření a certifikaci)

 snížení nákladů na poradenské služby
potřeba externích konzultací se sníží na 1/3

 zvýšení konkurenceschopnosti a zapojení lidí
Systém zavádějí zaměstnanci a nikoliv konzultant! 
(zlepšení znalostí a spolupráce)



Srovnání EMAS Easy s jinými EMS

Zdroj: Evaluation ÖkoBusinessPlan Wien, Dr. Martinuzzi/Wirtschaftsuniversität Wien


