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Systémy environmentálního řízení
 Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech 

směrech podnikatelské činnosti daného 
podniku (vrcholná strategie i každodenní 
provoz)

 Integrace environmentálních hledisek do 
všech podnikových aktivit

 Spočívají v pravidelném hodnocení a 
přezkoumávání aktivit podniku na poli 
ochrany životního prostředí a jeho neustálém 
zlepšování



  

Systémy environmentálního řízení
 Cílem je dosažení neustálého zlepšování 

podniku v oblasti jeho vlivu na životní 
prostředí

 Podnik nemá stanoveny žádné konkrétní 
limity a cíle zvenčí (s výjimkou legislativy)

 Podle druhu činnosti a svých možností si 
podnik sám určí prioritní oblasti, na které se 
zaměří, a konkrétní cíle pro zlepšování



  

Systémy environmentálního řízení
 Mezinárodní norma ISO 14001
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému 
řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního 
prostředí (EMAS)

 Neformální systémy (bez certifikace)



  

ISO 14001 vs. EMAS
 EMAS = ISO 14001 + některé další 

požadavky
 Environmentální prohlášení
 Aktivní účast zaměstnanců
 Využívání loga
 Registrace
 ...



  

Zavedení EMS v podniku



  

Zavedení vlastního systému EMS
1. Definování environmentální politiky, tj. 

hlavních zásad a cílů podniku ve vztahu k životnímu 
prostředí

2. Provedení úvodního environmentálního 
přezkoumání, tj. analýzy problémů ochrany životního 
prostředí v podniku a nejvýznamnějších environmentálních 
dopadů

3. Stanovení cílů, kterých chce podnik v oblasti 
ochrany životního prostředí dosáhnout, 
a definování konkrétních programů a 
opatření k zabezpečení jejich splnění



  

Zavedení vlastního systému EMS
1. Stanovení formální struktury systému, tj. 

definování pravomocí a odpovědnosti pracovníků

2. Vytvoření programu školení, vzdělávání a 
výcviku pro všechny zaměstnance

3. Tvorba a průběžná aktualizace odpovídající 
dokumentace (řízení dokumentace)

4. Řízení provozu, což představuje soubor konkrétních 
postupů, které podnik dodržuje s cílem chránit životní 
prostředí



  

Zavedení vlastního systému EMS
1. Plánování mimořádných stavů a situací, tj. 

zabezpečení havarijní připravenosti

2. Provádění měření a pravidelného 
monitoringu (pro zabezpečení správného fungování 
systému a kontrolu dosahování stanovených cílů)

3. Definování neshod, stanovení a realizace 
nápravných a preventivních opatření

4. Provádění interních auditů, přezkoumání 
vedením a ověřování systému třetí stranou



  

1. Environmentální politika
 Veřejný dokument stanovující hlavní zásady 

a cíle podniku ve vztahu k životnímu 
prostředí

 Obsahuje závazek dodržování všech 
příslušných právních požadavků a závazek 
trvalého (neustálého) zlepšování



  



  

2. Úvodní env. přezkoumání
 Analýza problémů ochrany životního 

prostředí v podniku a nejvýznamnějších 
environmentálních dopadů spojených s jeho 
činnostmi, výrobky a službami

 Základ pro následné definování 
environmentálních cílů, cílových hodnot a 
programů



  

2. Úvodní env. přezkoumání
 Identifikuje, jaký je současný environmentální 

profil podniku a které aspekty jeho činností, 
výrobků a služeb je potřeba považovat za 
významné z hlediska vlivu na životního 
prostředí

 Kromě rejstříku významných 
environmentálních aspektů je výstupem také 
rejstřík zákonných požadavků



  



  

3. Stanovení env. cílů a programů
 Stanovení cílů, kterých chce podnik na poli 

ochrany životního prostředí dosáhnout (vychází 
z environmentální politiky, úvodního přezkoumání a 
významných aspektů)
 snížení spotřeby zdrojů
 snížení produkce odpadů
 snížení množství vypouštěných emisí
 …

 Cíle by měly být jasně definované, 
termínované a (pokud možno) měřitelné



  

3. Stanovení env. cílů a programů
 Pro dosažení cílů musí podnik přijmout 

konkrétní opatření - tzv. environmentální 
programy

 Musí být určeno, kdo bude za realizaci 
konkrétního úkolu (a dosažení relevantních 
cílů) zodpovídat 



  



  

4. Struktura systému
 Definování pravomocí a odpovědnosti 

konkrétních pracovníků (týkajících se 
postupů, úkolů, cílů, programů atd.)

 Za celkové plnění environmentálních cílů 
podniku a fungování EMS by měl zodpovídat 
jeden konkrétní pracovník - tzv. představitel 
vedení pro EMS (či manažer EMS)



  

5. Školení, vzdělávání, výcvik
 Činnost každého pracovníka má dopad na 

životní prostředí
 Každý zaměstnanec může přispět k 

pozitivnímu ovlivnění stavu životního 
prostředí - způsobem vykonávání svých 
činností, změnou chování, prostřednictvím 
inovativních nápadů apod.



  

5. Školení, vzdělávání, výcvik
 Zaměstnanci musí být školeni v otázkách 

životního prostředí a podnikového EMS
 znalost environmentální politiky (a jejího 

naplňování), postupů a dalších požadavků EMS
 hlavní environmentální dopady a rizika spojená s 

jednotlivými pracovními činnostmi
 individuální úkoly a odpovědnosti vyplývající z 

EMS v případě mimořádných situací
 důsledky nedodržení provozních postupů
 …



  

6. Dokumentace
 Hlavní průkazní materiál o zavádění EMS, 

doklad o účinnosti systému a realizaci 
konkrétních aktivit a opatření

 Musí být zabezpečena pravidelná aktualizace 
informací, aby se všichni řídili stejnými 
aktuálními pracovními postupy



  

6. Dokumentace
 Dokumentace by měla obsahovat:

 environmentální politiku
 rejstřík environmentálních aspektů
 rejstřík zákonných požadavků
 přehled environmentálních cílů a programů
 popis odpovědností a pravomocí v rámci systému
 pracovní pokyny a postupy
 výsledky měření a monitoringu
 protokoly o nehodách a haváriích
 protokoly o provedených školeních
 …



  

7. Řízení provozu
 Soubor konkrétních postupů, které podnik 

dodržuje s cílem chránit životní prostředí (ve 
vztahu k běžnému provozu i mimořádným 
situacím)

 Postupy musí být definovány tak, aby vedly k 
naplňování environmentální politiky a 
stanovených cílů



  

8. Plánování mimořádných situací
= zabezpečení havarijní připravenosti
 Podnik musí být na nestandardní situace 

náležitě připraven a musí mít vytvořeny 
postupy pro jejich řešení (preventivní opatření)

 Cílem je minimalizace rizika poškození 
životního prostředí, zdraví a bezpečnosti 
zaměstnanců i veřejnosti



  

8. Plánování mimořádných situací
 Plánování mimořádných situací a stavů 

zahrnuje
 identifikaci potenciálních nestandardních či 

havarijních situací
 omezení rizik (např. separace nebezpečného odpadu, 

protiskluzová úprava podlah apod.)
 existenci havarijních plánů a postupů při 

mimořádných situacích
 pravidelné testování správného fungování těchto 

plánů a postupů (např. cvičné požární poplachy)



  

9. Měření a monitoring
 Zabezpečuje kontrolu a zpětnou vazbu pro 

fungování systému, dosahování 
environmentálních cílů a naplňování 
environmentální politiky

 Možnost využití indikátorů a časových řad 
(vazba na reporting)



  

10. Neshody, nápravná
a preventivní opatření
 Neshoda = „něco nefunguje tak, jak by mělo“

 technické problémy (úniky látek, poškozená 
zařízení, průsaky…)

 chyby řízení (nepřesný monitoring / měření, 
nedostatečný výcvik / školení…)

 Nápravné opatření = aktuální vyřešení 
problému, eliminace negativních dopadů

 Preventivní opatření = odstranění příčin, 
zabránění opakování problému



  

11. Audity a přezkoumání systému
 Činnosti, které mají zabezpečit, že k 

neshodám bude docházet co nejméně často, 
že systém bude fungovat správně a že se 
environmentální řízení podniku bude ubírat 
správným směrem
 interní audity
 přezkoumání vedením
 externí (certifikační) audit / ověření (verifikace) 

systému



  

11-A. Interní audity
 Pravidelně prováděné audity systému pro 

interní potřebu podniku
 Cílem je zhodnotit, jak dobře systém funguje 

a vede k naplňování environmentálních cílů a 
environmentální politiky

 Umožňují kontrolu shody s požadavky normy 
ISO 14001 nebo EMAS



  

11-B. Přezkoumání vedením
 Setkání vedení, na kterém jsou projednány 

výsledky interních auditů, přijatá opatření, 
plnění environmentálních cílů, adekvátnost 
stávající struktury EMS a další související 
otázky

 Mělo by proběhnout minimálně jednou ročně
 Zabezpečuje, aby se podnikový systém 

rozvíjel správným směrem



  

11-C. Externí audity / ověřování
 Ověření systému nezávislou třetí stranou 

(akreditovaný certifikační orgán či environmentální 
ověřovatel)

 Cílem je posoudit shodu systému s požadavky 
normy ISO 14001 nebo EMAS, efektivnost 
fungování systému a skutečné zlepšování 
environmentální výkonnosti (profilu)
 návštěvy v podniku
 kontrola dokumentace
 rozhovory se zaměstnanci



  

Rozdíly mezi
ISO 14001 a EMAS



  

Program EMAS
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v 
systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního 

prostředí (EMAS)
 Výkladové dokumenty a rozhodnutí 

Evropské komise



  

Program EMAS
 Obsahuje další požadavky jdoucí nad rámec 

normy ISO 14001
 úvodní environmentální přezkoumání
 soulad s legislativou
 posuzování nepřímých environmentálních aspektů
 aktivní účast zaměstnanců na procesu neustálého 

zlepšování
 publikace a ověřování environmentálního prohlášení
 registrace
 využívání loga



  

Environmentální přezkoumání
 Analýza problémů ochrany životního 

prostředí v podniku a nejvýznamnějších 
environmentálních dopadů spojených s jeho 
činnostmi, výrobky a službami

 Norma ISO 14001 provedení úvodního 
environmentálního přezkoumání pouze 
doporučuje, EMAS jej vyžaduje



  

Soulad s legislativou
 EMAS: Podniku, který porušuje právní 

požadavky týkající se ochrany životního 
prostředí, musí být odmítnuta (případně 
pozastavena) registrace

 ISO 14001: Nezmiňuje se, jakým způsobem 
postupovat v případě nedodržení závazku 
dodržování všech příslušných právních 
požadavků



  

Nepřímé environmentální aspekty
 Přímé aspekty = aspekty týkající činností, 

jejichž průběh může podnik kontrolovat
 Nepřímé aspekty = aspekty, které podnik 

nemůže plně kontrolovat, avšak může je 
částečně ovlivnit
 aspekty související s výrobky (např. design, 

vývoj, balení, přeprava, použití, odpad)
 výběr a složení služeb (např. doprava)
 chování dodavatelů a subdodavatelů
 …



  

Nepřímé environmentální aspekty
 EMAS je v této otázce jednoznačnější
 Aspekty jasně rozděluje na přímé a nepřímé a 

staví je na stejnou úroveň významnosti
 ISO 14001 hovoří o aspektech, na které může 

mít organizace určitý vliv (tj. nepřímých 
aspektech)

 Podrobněji se jim však věnuje pouze 
v informativní příloze, nikoliv v hlavním 
textu specifikujícím požadavky na systém



  

Aktivní účast zaměstnanců
 Obě normy vyžadují, aby „všichni 

zaměstnanci, jejichž práce může mít 
významný dopad na životní prostředí, byli 
odpovídajícím způsobem vycvičeni.“

 EMAS navíc zdůrazňuje potřebu zapojit 
zaměstnance také „do procesu neustálého 
zlepšování celkového vlivu činnosti 
organizace na životní prostředí.“ 



  

Environmentální prohlášení
 Environmentální zpráva, jejímž účelem je 

poskytnout zainteresovaným stranám 
informace o vlivu činnosti podniku na životní 
prostředí a neustálém zlepšování tohoto vlivu

 Důkaz otevřenosti organizace a její vstřícné 
komunikace s okolím

 EMAS vyžaduje ověření a publikaci 
environmentálního prohlášení



  

Environmentální prohlášení
 Environmentální prohlášení musí obsahovat

 popis podniku a přehled jeho činností, výrobků a služeb
 environmentální politiku a stručný popis systému EMS
 popis přímých a nepřímých environmentálních aspektů 

a vysvětlení charakteru dopadů souvisejících s těmito 
aspekty

 popis obecných a specifických environmentálních cílů
 přehled dostupných údajů o vlivu činnosti podniku na 

životní prostředí
 další faktory týkající se vlivu činnosti podniku na 

životní prostředí (např. dodržování legislativy)
 jméno a akreditační číslo environmentálního 

ověřovatele a datum schválení



  



  



  

Environmentální prohlášení
 ISO 14001 publikaci žádné environmentální 

zprávy nevyžaduje
 V rámci externí komunikace požaduje

 vytvoření postupů pro reakce na podněty od 
zainteresovaných stran

 rozhodnout, zda bude podnik externě komunikovat 
o svých významných environmentálních aspektech 
(tím ovšem vytváří možnost o EMS a environmentálních 
aspektech podniku neinformovat)



  

Registrace
 Proces zavádění ISO 14001 je zakončen 

certifikačním auditem
 EMAS vyžaduje navíc

 ověření environmentálního prohlášení
 registraci u tzv. odpovědného / 

registračního orgánu (Agentura EMAS při CENIA, 
české informační agentuře životního prostředí)



  

Využívání loga
 EMAS: Je-li podnik registrován, může 

využívat logo EMAS
 ISO 14001: Po dohodě s certifikačním 

orgánem lze využívat jeho logo



  

Logo EMAS



  

Proč zavádět EMS ?



  

Studie MŽP (2003)
 Studie „Zavádění EMS v českých podnicích“
 Zúčastnilo se 254 podniků ze 456 oslovených 

(návratnost 56 %)



  

Důvody zavedení EMS
 Zájem o ochranu ŽP 97 %
 Vylepšení image 97 %
 Odpovědné chování 95 %
 Zvýšení konkurenceschopnosti 88 %
 Lepší vztahy s veřejností a s.s. 84 %
 Pokračování ISO 9000 80 %
 Tlak obchodních partnerů 63 %
 Tlak zákonů a norem 58 %
 Tlak v rámci obchodní skupiny 42 %
 Úspora nákladů 40 %



  

Přínosy zavedení EMS
 Zkvalitnění práce v oblasti OŽP   94 %
 Env. povědomí zaměstnanců   93 %
 Plnění legislativních předpisů   91 %
 Zlepšení image   91 %
 Lepší havarijní připravenost   90 %
 Zlepšení environmentálního profilu   89 %
 Přehled v provozní dokumentaci   87 %
 Vnitropodniková organizace a řízení  85 %



  

Přínosy zavedení EMS
 Zlepšení pracovního prostředí     82 %
 Komunikace s veřejností a s.s.     72 %
 Zvýšení konkurenceschopnosti    69 %
 Dodavatelsko-odběr. vztahy     60 %
 Snížení poplatků a pokut     49 %
 Snížení nákladů     45 %
 Lepší jednání s fin. institucemi    40 %
 Zvýšení tržeb     29 %



  

Náklady na zavedení EMS
 41 % podniků nedovede náklady vyčíslit
 Většinou více než 250 tis. Kč, u 44 % 

podniků však nepřekročily částku 750 tis. Kč 
 U SMEs v rozmezí 100-500 tis. Kč (u 32 % 

podniků nepřekročily náklady 250 tis. Kč)
 Podniky nejčastěji uvádí tyto náklady:

 Konzultace, poradenství
 Školení zaměstnanců
 Certifikační audit
 Úvodní environmentální přezkoumání



  

Doba potřebná na zavedení EMS
 Více než 64 % podniků implementovalo EMS 

za  dobu kratší nebo rovnu 12 měsícům, 79 % 
podniků netrvala implementace déle než
18 měsíců

 Průměrná doba zavádění je:
 velké podniky – 16 měsíců
 střední podniky – 12 měsíců
 malé podniky – 13 měsíců



  

Tlak obchodních partnerů
 93 % podniků uvažuje zavedený EMS za 

jedno z kritérií při výběru obchodních 
partnerů

 U 28 % podniků jde o kritérium významné 
(zejména u středních podniků)

 V roce 2000 považovalo EMS za hodnotící 
kritérium 80 % podniků  ⇒  tlak na 
zlepšování péče o životní prostředí se v 
podnikatelské sféře zvyšuje



  

Rozhodli byste se stejně, pokud byste měli dnes 
znovu rozhodovat o zavedení EMS ?

74%

22%

0% 0%1%3%

Určitě ano
Spíše ano
Ano, ale…
Spíše ne
Určitě ne
Nevyplněno



  

Informační zdroje



  

Příručka EMAS
 http://www.env.cz/

osv/edice.nsf



  

Příručka: 
Dobrovol. nástroje
 http://www.env.cz/

osv/edice.nsf



  

Odkazy
 Ministerstvo životního prostředí

 http://www.env.cz (Politika a nástroje / 
Dobrovolné nástroje)

 CENIA, česká informační agentura životního 
prostředí
 http://www.cenia.cz (Nástroje ochrany životního 

prostředí)



  

Kontakt
Pavel Růžička
Ministerstvo životního prostředí
Odbor politiky životního prostředí
Tel.: 267 122 784
E-mail: pavel_ruzicka@env.cz


