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Anotace 

Předložená diplomová práce je rozdělaná na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části je zpracován přehled preventivních přístupů podniku vzhledem 

k životnímu prostředí. Jedná se o přehled dobrovolných i legislativních nástrojů, které 

může daný podnik v současnosti využít. Praktická část je zaměřena na konkrétní podnik – 

zimní stadion SAREZA, v níž popisuji danou společnost a technologie, které jsou zde 

použity k výrobě ledu. Na základě těchto informací je navržen vhodný nástroj vedoucí ke 

snížení vlivu na životní prostředí. Závěrem práce je uveden návrh na vyhodnocení 

zavedeného dobrovolného nástroje. 
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KORP, LCA, preventivní přístupy, proaktivní strategie, stakeholders 

 

 

Summary 

 This diploma thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical 

part contains a company overview precautionary approach to the environment. This is an 

overview of voluntary and legislative instruments that the company can currently use. The 

practical part is focused on a specific company - ice rink, in which I describe the company 

and the technologies that are used to produce ice. Based on this information useful tool is 

designed to reduce impact on the environment. Finally, the work is presented a proposal to 

set up a voluntary evaluation tools. 
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KORP, LCA, preventive approaches, proactive strategy, stakeholders 
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Seznam použitých zkratek 

BAT nejlepší dostupná technologie (Best Avilable Technique) 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BREFS referenční dokumenty BAT (BAT Reference Documents) 

CP čistší produkce (Cleaner Production) 

CSR společenská odpovědnost (Corporate Social Responsibility) 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

EA environmentální aspekty 

EIA posouzení dopadu investiční činnosti na životní prostředí před její realizací 

(Environmental Impact Assessment) 

EMAS Systém environmentální řízení a auditu (Environmental Manager and Audit 

Scheme) 

EMS Environmentální manažerské systémy (Environmental Manager Systém) 

IACT  Mezinárodní asociace pro čistší technologie (International Association for 

Cleaner Technologies) 

IPPC Integrovaná prevence a omezování znečišťování (Integrated Pollution 

Prevention and Control 

IRZ integrovaný registr znečištění 

LCA hodnocení životního cyklu (Live Cycle Assessment) 

NEPA  Zákon o životním prostředí (National Environmental Policy Act) 

NCHLP nebezpečné chemické látky a přípravky 

NO  nebezpečný odpad 

OSN  organizace spojených národů 

OŽP  ochrana životního prostředí 

TT  analýza materiálových a energetických toků (Top Twenty) 

TUV  teplá užitková voda 

UNEP  Program OSN pro životní prostředí (United Nations Environment 

Programme 



UNIDO Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (United Nations Industrial 

Development) 

USA Spojené státy americké (United States of America) 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZS zimní stadion 

ŽP  životní prostředí 
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1 Úvod 

„Chceme – li změnit svět k lepšímu, musíme začít u sebe.“   

Každý den jsme svědky, jak lidé si přetvářejí přírodu k obrazu svému. Každý den 

jsme svědky, kdy si lidé z přírody odebírají velkými doušky to, co si myslí, že jim patří bez 

myšlenky jakéhokoliv návratu. Každý den člověk spálí nebo pokácí 500 km
2
 lesa, ale už 

nemá potřebu stejné nebo alespoň přiměřené množství vrátit zpátky do přírody [18]. 

Přitom jen málokdo, si dokáže uvědomit, jaké hodnoty má naše planeta a kolik jsme toho 

schopni zanechat i pro naše budoucí generace. Uvědomujeme si, že žijeme v kapitalisticko-

konzumní době, kde výroba vytvořila spotřebu a zboží je běžná spotřební věc, kterou 

obměňujeme podle toho, jaký je právě módní trend, ale jak dlouho to vydrží naše planeta?  

V minulosti mohly podniky neomezeně čerpat výrobní statky a naopak domácnosti 

mohly neomezeně čerpat spotřební statky, tím postupem času docházelo ke konfliktům, 

které bylo potřeba řešit. Řešením bylo zavedení nástrojů administrativních, ekonomických 

a dobrovolných, zaměřených do environmentální sféry, které mohou podniky využít nad 

rámec legislativy [65]. 

Dnes, většina podniků je zaměřena na zisk a nebere ohledy na čerpání zdrojů ze 

životního prostředí. Jen velmi málo firem připouští, že existuje jistá interakce mezi námi a 

právě životním prostředím. Řešením pro takové podniky je zavedení dobrovolných 

environmentálních nástrojů, přičemž těmto dobrovolným nástrojům je věnována teoretická 

část mé diplomové práce. Cílem podniku, který se rozhodne pro dobrovolné zavedení 

environmentální, resp. preventivních nástrojů je udržení konkurenceschopnosti na 

globálním trhu a zajištění samotnému podniku lepší image pro veřejnost. 

 Má diplomová práce s názvem Posouzení možnosti snížení vlivu na životní 

prostředí při provozu sportovního areálu společnosti Sareza, konkrétně zimního stadionu 

poskytuje čtenáři vodítko, jaké preventivní přístupy a dobrovolné nástroje může daný 

podnik využit k udržitelnému podnikání.  

Cílem mé diplomové práce je navrhnutí podniku zimnímu stadionu vhodný 

environmentální nástroj, který by vedl ke snížení negativních vlivů na životní prostředí, 

řešil vnitřní komunikaci podniku, jeho prezentaci na veřejnosti, zodpovědné chováni a 

udržitelné podnikání.  
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2 Preventivní přístupy podniku k ochraně životního prostředí 
a související legislativní dokumenty  

K tomu, abychom mohli pochopit důvody vedoucí k preventivním přístupům 

podniku vůči ŽP je nutné se ohlednou do minulosti, proto si dovolím na začátek stručně 

charakterizovat etapy vývoje ŽP vzhledem k člověku. 

2.1 Úvod do etapy vývoje životního prostředí vzhledem k člověku 

První etapa 

Tato etapa se začíná vyvíjet od samého počátku lidské existence až po konec 

feudálního období včetně, proto bývá právem označována jako nejdelší etapa. Počet 

obyvatel v této etapě je poměrně nízký, roste pomalu a na konci této etapy žije na Zemi asi 

1,3 miliardy obyvatel. Pro tuto etapu je charakteristický nízký stupeň rozvoje 

ekonomického reprodukčního procesu, což je dáno i nízkým stupněm výrobních sil, 

a protože je nízká spotřeba a produkce, je zároveň nízká i spotřeba přírodních zdrojů 

a vznik odpadů. Čerpání přírodních zdrojů se projevuje v podobě kácení lesů, avšak za 

účelem získání zemědělské půdy či stavebního dříví, takové čerpání má pouze lokální 

charakter. Celkový dopad na ŽP je malý a proto je příroda schopna toto vyrovnávat díky 

autoregulačním mechanismům neboli také asimilačním schopnostem [2, 3, 4]. 

Druhá etapa 

Měřítko druhé etapy je kratší a můžeme jej ohraničit rozvojem manufakturní 

výroby a nástupem průmyslové technologie. Na konci etapy je evidováno cca 2,5 miliardy 

lidí. Charakteristickým znakem je rozvoj strojové výroby, jehož cílem je zvýšit 

produktivitu a dělbu práce, což má za následek zvýšení spotřeby přírodních zdrojů 

a zvýšení látek vypouštěných do ŽP. Zvýšená spotřeba přírodních zdrojů přechází 

z lokálního charakteru na regionální a jsou zaznamenány první nemoci z povolání. 

Obyvatelstvo si až na konci etapy uvědomuje důsledky negativního dopadu na ŽP 

v podobě několika atmosférických inverzí v průmyslových oblastech, kdy během několika 

dní onemocněl větší počet obyvatel. Typickým příkladem atmosférické inverze je inverze 

v Londýně z roku 1952. Během této inverze bylo provedeno měření, které je zachyceno na 

obrázku 1 [2, 3, 4].  
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Obrázek 1: Vztah mezi počtem úmrtí obyvatelstva a koncentracemi škodlivin 

v ovzduší.  

Křivka 1 – imise SO2, křivka 2 – imise prachu, křivka 3 – počet úmrtí [1, 2] 

Třetí etapa 

Časové trvání třetí etapy je poměrně krátké a je spjato především 

s vědeckotechnologickou revolucí. Počet obyvatel na Zemi dosáhl 5 miliard 

a exponenciálně roste. Zavedení automatizované výroby způsobilo zvýšení produktivity 

práce a tím i větší objem čerpaní přírodních zdrojů. Díky exponenciálnímu růstu obyvatel 

dochází i k exponenciálnímu růstu počtu výrobku a odpadních látek vypouštěných do ŽP. 

Znečišťování ŽP tak dosáhlo mezinárodního charakteru a objevily se globální problémy, 

což mělo za následek uvědomění obyvatel, že takové nakládání s odpady v podobě 

vypouštění do ŽP je neúnosné. Z toho titulu vznikl v roce 1968 Římský klub, jehož cílem 

je upozornit na nebezpečí, pokud budou i nadále pokračovat stejným způsobem. O čtyři 

roky později byly tyto počítačové modely zveřejněny pod názvem Hranice růstu (The 

Limits of Growth), což mělo za následek vznik diskuzí po celém světě. Začala vznikat 

hnutí na podporu ŽP a v roce 1972 byla uspořádána první mezinárodní konference o ŽP 

ve Stockholmu pod záštitou OSN. Na druhém zasedání této konference konané v roce 1987 

byla vytvořena Zvláštní komise pro životní prostředí a rozvoj. Na svém posledním 

zasedání této komise z roku 1987 v Tokiu vydala prohlášení tzv. Tokijská deklarace, kde 

v závěru vyzývá všechny země o dodržování trvale udržitelného rozvoje. Zavedením 
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pojmu trvale udržitelný rozvoj pomohlo změnit myšlení obyvatel, dosavadní pasivní 

přístup se postupně mění v preventivní s hlavním cílem zamezit vzniku odpadů [1, 3, 4]. 

Čtvrtá etapa 

Vznik poslední etapy je na přelomu 80. a 90. let. Hlavním charakteristickým 

znakem této etapy je v přístupu myšlení člověka k ochraně ŽP. Výrobní závody 

dobrovolně přistupují k provádění environmentálních auditů, aplikace čistší produkce 

či zavedení environmentální manažerského systému. Tato etapa je zaměřena i na 

spotřebitele – vznik ekolabelingových programů a vydáním první normy zaměřené na ŽP – 

ISO 14 000 Systém environmentálního managementu [1, 4]. 

2.2 Preventivní (proaktivní) strategie 

V České republice, teprve až na počátku 90. let, můžeme zaznamenat uplatňování 

preventivních přístupů podniku, na základě čtvrté etapy vývoje ŽP a pro podnik samotný je 

velmi důležité, jak bude přistupovat k problematice ŽP, protože tím udává postup 

či strategii ochrany ŽP [1, 2].  

Samotný preventivní přístup je založen na třech pilířích: princip prevence, princip 

opatrnosti a princip integrace [1].  

Princip prevence 

Pod pojmem preventivní přístup či strategie rozumíme zabránění a předcházení 

vzniku látek a jevů, které mají negativní dopad na ŽP, protože i z ekonomického hlediska 

je mnohem levnější a účinnější předcházet vzniku odpadů než je následně řešit až vzniknou 

[1, 4]. 

Princip opatrnosti 

Princip opatrnosti říká, že je nutné předcházet vzniku odpadů a to zejména 

nebezpečných a toxických, protože si není jist o působení látek na ekosystém [1]. 

Princip integrace 

Princip integrace vychází z myšlenky, že omezovat vznik odpadů se musí 

dohromady, nikoliv odděleně a ve všech jeho stádiích [4].  
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2.3 Vznik preventivního přístupu 

Za hlavní příčiny vedoucí ke změně myšlení podniku v ochraně ŽP lze považovat: 

1) Rozšíření informace o pozitivním dopadu proaktivního přístupu na ekonomii 

podniku 

K rozšíření takového přístupu v ochraně ŽP významně přispěly konference 

o čistých technologiích a průmyslových rizicích, které pravidelně pořádaly organizace 

UNIDO a IACT. Účelem těchto konferencí byla prezentace výsledků z aplikace 

preventivní strategie a tím získat podvědomí lidí, že aplikací takovéto strategie je pro 

podnik výhodou z hlediska ekonomické situace a zvýšení konkurence schopnosti [1]. 

2) Světová konference v Riu de Janeiro 

Zavedení pojmu trvale udržitelný rozvoj vedly ke zvýšení informovanosti 

ve veřejné sféře [1]. 

3) Pochopení veřejnosti symbiózy mezi ekonomickým růstem a ochranou ŽP 

Podniky, které díky aplikaci čistší produkce dosáhly lepších výsledků a tyto 

výsledky následně zveřejnily, vedlo k lepší informovanosti veřejného sektoru [1]. 

4) Průmyslové havárie 

Na vzniku určitých směrnic, zásad, programů a veřejných prohlášení na ochranu ŽP 

a omezení havárií se podílely v minulosti dvě zásadní katastrofy, katastrofa v Bhópálu 

v roce 1984 a Černobylská katastrofa v roce 1986 [1]. 

2.4 Čistší produkce jako forma preventivního přístupu 

Pojmem čistší produkce (Cleaner Production) rozumíme dobrovolný nástroj 

preventivní strategie, který je možné aplikovat na procesy, výrobky a služby, jehož 

hlavním cílem je zamezit vzniku odpadů a zdrojů, které by mohly znečistit ŽP [1].  

Definici CP předcházela definice tzv. čistší technologie, která říká: „Čistá 

technologie je koncepční a procesní přístup k rozvoji, poskytování a využívání procesů 

a výrobků, k prevenci a redukci vnitřních a vnějších environmentálních problémů 

v průběhu celého životního cyklu, prostřednictvím integračních opatření k minimalizaci 
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objemů plynných, kapalných a pevných odpadů, k minimalizaci rizika nehod zahrnujících 

chemikálie a procesy, k minimalizaci spotřeby surovin, vody a energie, k používání jeho 

náhradních chemických látek a procesů pro lidské zdraví a životní prostředí méně 

nebezpečných.“ 
[3]

 Následně, o pár let později bylo na 15. zasedání UNEP v květnu roku 

1989 přijata oficiální definice CP jako nepřetržité uplatňování integrované preventivní 

strategie ochrany ŽP do výroby, procesů a služeb s cílem zvýšit ekologickou účinnost 

a s cílem snížit rizika pro člověka a ŽP [4]. 

V zemích, kde se aplikovala CP, je spjata nejčastěji s následujícími termíny, popř. 

je možné CP najít i pod jinými synonymními názvy jako: snížení odpadů (waste 

reduction), minimalizace odpadů (waste minimization), omezení vzniku odpadů (waste 

reduction at the source), čistší technologie (clener technology), čistá technologie (clean 

technology), čistá produkce (clean production), omezení vzniku znečištění (reducing 

pollution at the source) a prevence znečištění (poluttion prevention) [1, 3, 4]. 

Mezi charakteristické znaky CP řadíme především proaktivní přístup k řešení 

problémů – vychází ze samotné definice CP. Dalším znakem je velká šíře aplikační oblasti 

– CP je univerzální metodou, kterou lze aplikovat v jakémkoli průmyslovém odvětví a není 

omezena velikostí ani charakterem podniku. Třetím znakem je pozitivní ekonomický 

dopad – téměř vždy je dobrovolné zavedení nástroje CP do podniku doprovázeno snížením 

výrobních nákladů a zefektivnění vlastní výroby, toto je dosaženo díky tomu, že CP se dívá 

na každý odpad jako využitelný zdroj a hledá další možnosti jeho využití. A posledním 

charakteristickým znakem je zapojení vedení pracovníků podniku či závodu do řešení 

problémů – na rozdíl od strategie kontroly a řízení znečištění bylo snížení negativního 

dopadu ŽP v rukou ekologa, tak zavedením CP je snížení negativního dopadu na ŽP 

v rukou jedné či více pracovních skupin, kde jsou jasně definované pravomoci, 

odpovědnost a vztahů [1, 5, 6]. 

Mezi faktory, které se podílejí na vzniku znečišťování ŽP a emisí podniku můžeme 

jednoznačně zařadit: charakter výrobků, vybraná technologie, stroje a zařízení, suroviny, 

dodržování výrobních postupů, organizace práce, pracovníci podniku a systém řízení 

podniku [1]. 
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2.4.1. Nástroje čistší produkce 

Nástroje CP, které jsou realizovatelné v praxi, můžeme rozdělit podle oblastí, 

na kterou působí:  1) dosažení čistší výroby – zde můžeme zařadit: EIA, 

environmentální audit, energetický audit, hodnocení rizika a zvyšování bezpečnosti práce. 

   2) dosažení čistších výrobních procesů – zde se řadí: 

materiálové a energetické bilance a minimalizace vzniku odpadů. 

   3) dosažení čistších výrobků – zde patří: LCA, různé druhy 

environmentálního značení a posuzování nebezpečnosti chemikálií. 

Za samozřejmost je možné považovat, že na jeden výrobní proces je možné 

aplikovat více druhů nástrojů výše uvedených [1, 4]. 

2.5 Posouzení vlivů na životní prostředí - EIA  

Zkratka EIA vychází z anglického slova Environmental Impact Assessment, je 

odvozena z oddílu 102 zákona o národní politice v oblasti životního prostředí a znamenala 

zásadní obrat v legislativě ŽP v USA, protože poprvé musel navrhovatel prokázat, že svou 

zamýšlenou činností nedojde k ovlivnění ŽP. Přitom pod pojem dopad (Assessment) se 

rozumí rozdíl stavu ŽP před realizací a po realizaci. V dnešní době má každý stát 

i federální agentura pro ŽP svůj vlastní postup posuzování vlivů na ŽP a jedná se 

o mezinárodně uznávaný pojem [2, 7].  

Vznik EIA vychází z Analýzy nákladů a výnosů (Cost Benefit Analysis), která je 

odvozena z environmentální ekonomie. Environmentální ekonomie se začala rozvíjet na 

základě kvality ŽP a kvalita ŽP se z ekonomického pohledu stala vzácným statkem. 

V těchto analýzách byl kladen důraz, aby veřejné finance byly efektivně využity, 

ale protože není možné vyjádřit hodnotu ŽP penězi, vedlo to právě ke vzniku EIA. V roce 

1969 byla EIA nejprve formálně založena v USA a následně v roce 1970, poprvé na světě, 

byla v USA uzákoněna povinnost – před realizací stavby provést její dopad na ŽP. Tato 

povinnost vychází ze Zákona o ŽP, tzv. NEPA a musela obsahovat pravděpodobný vliv 

zamýšlené akce na ŽP, nevyhnutelný negativní dopad dané akce a všechny nároky 

zamýšlené akce na nenahraditelné zdroje. Významným rokem byl rok 1979, kde se 

požadavek na rozšíření EIA rozšířil i na projekty s podporou vlády USA v zahraničí 
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a zároveň, aby se při posuzování EIA vycházelo ze stejných zákonů a norem jako v USA, 

protože jsou přísnější než v méně rozvinutých zemích [1, 2, 3]. 

2.5.1. Provádění EIA 

Zavedení EIA před určitou plánovanou lidskou činností znamená předpovědět, či 

zjistit [4]: 

 V jaké výši budou ovlivněny biogeofyzikální a socioekonomické faktory ŽP. 

 Seskupovat a interpretovat zjištěné změny, odvodit z nich konečné závěry 

a zároveň stanovit, jak se dané změny projeví na lidském zdraví a jak ovlivní jejich 

statky. 

 Zjištěné výsledky stručně popsat v závěrečné zprávě, která je součástí každého 

dokumentu EIA. 

V praxi se můžeme setkat s rozdělením EIA do čtyř stádií [4]: 

1) Předběžné šetření (screenig) 

Hlavními úkoly tohoto typu šetření je zjistit, zda zamýšlený projekt či činnost 

potřebuje provedení EIA, dále najít vyhledat, co nejvíce variant daného problému 

a především seznámit s celou záležitostí veřejnost [2]. 

Prvním krokem screeningu je předložit navržený projekt příslušnému úřadu, ten 

zajistí kontrolu obsahové stránky, což znamená, že dokument obsahuje všechny potřebné 

údaje [2]. 

Součástí předběžného šetření je i tzv. specifikace možných řešení projektu, jehož 

cílem je určit všechny úvahy variací, které připadají na jeden úkol, v praxi se může jednat 

např. o výběr materiálů. Dalším důležitým krokem je vymezení navazujících činností, což 

jsou všechny činnosti, které souvisejí s realizací záměru, např. vybudování příjezdové 

cesty. Závěrečným, ale důležitým krokem screeningu je informování veřejnosti 

o připravovaném projektu. Velmi dobré zkušenosti veřejnosti s hodnocením budoucí akce 

mají v Nizozemí. Tento proces se považuje za skončený, pokud se prokáže potřebnost 

nebo nepotřebnost provést EIA [2]. 
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2) Stanovení rozsahu (scoping) 

Uskutečnění tohoto procesu znamená zhodnotit všechny charakteristiky, faktory 

a ukazatele ŽP, které budou významným způsobem ovlivněny během zamýšlené činnosti 

a je nutné je zhodnotit. Správným předpokladem pro tuto práci je postupovat systematicky, 

aby žádný atribut nebyl opomenut. Např. v USA využívají k tomuto hodnocení příručku, 

v níž je ŽP rozděleno do osmi oblastí a u každé oblasti je uvedeno, co je nutné řešit či 

jakou otázku je nutné si pokládat. V případě dobré příručky může dojít nejen k urychlení 

práce, ale především i ke zkvalitnění, protože nebude nic opomenuto [2]. 

3) Stanovení celkového dopadu 

Po té, co máme vybrány vhodné atributy, které jednoznačně ovlivní ŽP, je nutné 

stanovit velikost tohoto ovlivnění a určit velikost celkového dopadu.  K tomuto stanovení 

se využívají metody, které většina podniku či firem tají a pokud to nevyžaduje skutečnost, 

informuje se o nich pouze obecně. Mezi metody můžeme zařadit [2]: 

 Metody ad hoc – v minulosti se používaly jako jedny z prvních, dnes již nejsou 

přesné a popisují vlivy na hlavní složky ŽP, což je vzduch, voda, půda, ekosystémy 

apod. 

 Metody založené na překládání vrstev – nejznámější aplikací je Geografický 

informační systém, tzv. GIS, jehož základem jsou jednotlivé vrstvy zobrazující 

změnu atributu a jsou vhodné pro získání celkové přehledu. 

 Metody využívající seznamy tzv. indexy – jsou vhodné tam, kde dochází ke stále 

stejnému posuzování akci za stejných okolností. 

 Metody využívající matice – tato metoda dokáže identifikovat vazby mezi příčinou 

a následkem, tj. mezi činností a jejím dopadem na ŽP. 

 Metody používající síť – tyto metody pracují se seznamy, v nichž je uveden sled 

vlivů na ŽP, které mohou být vyvolány realizací.  

 Metody CA – jedná se o kombinaci dvou předešlých metod a počítače. 

K tomu abychom vybrali tu správnou, a hlavně vhodnou metodu je nutné uvážit 

ještě další okolnosti, mezi ně patří: účel, pro který se EIA provádí, rozdílnost uvažovaných 

alternativ, zájem veřejnosti a náročnost metody [2]. 
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4) Sepsání požadovaných zpráv 

Požadavky na zprávy se liší stát od státu a to především legislativně. Nejlépe 

zpracované předpisy můžeme najít v USA, kde je např. předepsána celá osnova nebo 

přesné počty stran jednotlivých kapitol [2]. 

V zahraničí je ještě zařazeno páté stádium a to tzv. postprojektové šetření. Úkolem 

a cílem takového šetření je prověřit správnost provedení EIA. Je složeno z monitoringu 

informaci a z auditu získaných informací s predikovanými údaji [2]. 

2.5.2. EIA v České republice a její význam 

V naší republice EIA podléhá zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP, 

který stanovuje [2]: 

 Objekty, které podléhají uskutečnění EIA 

 Organizace, které mohou toto posouzení provádět 

 Právo veřejnosti se účastnit veřejného projednávaní 

 Dokumentace, která musí být předkládána 

Další legislativní opatření, která jsou spjata s EIA je zákon č. 17/1992 o ŽP 

a vyhláškou MŽP ČR č. 468/2004 Sb. o posuzování vlivů na ŽP a o způsobu a průběhu 

veřejného jednání a podmínky pro auditory EIA [2]. 

S prvotní myšlenkou EIA se můžeme setkat již ve stavebním zákoně, ale tato 

myšlenka nebyla dále rozváděna, proto nesplnila svůj cíl. Je nutné si uvědomit, že EIA je 

hodnotící metoda a není jejím úkolem najít nová řešení, nýbrž jejím úkolem je posoudit 

vlivy na ŽP, které lze očekávat u zadaných či navržených variant. Význam a celková 

kvalita EIA byla odvozena od zavedení nových opatření a to především environmentálního 

auditu, který zajišťuje již zmíněné postprojektové hodnocení EIA [2]. 

2.6 Integrovaná prevence – IPPC  

Je nutné si uvědomit, že všechny nástroje a metody, které jsem uvedla a popsala 

výše, je možné považovat za zcela dobrovolné a státem nevymahatelné, kdežto IPPC 

představuje nejvyšší právní normu, tedy zákon [3].  
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Integrovaná prevence vychází ze Směrnice Rady 96/61/EC z 24. 9. 1996 

o integrované prevenci a omezování znečišťování (Integrated Pollution Prevention and 

Control – IPPC) a představuje zlom v přístupu k ŽP, protože ŽP je nutno posuzováno jako 

celek nikoli jen jeho části [3].  

Tato Směrnice byla do České republiky převzata v zákonu č. 76/2002 Sb. 

o integrované prevenci a omezování znečištění a integrovaném registru znečišťování. První 

část tohoto zákona obsahuje řízení o vydání integrovaného povolení, integrovaný registr 

znečištění, výkon státní správy v oblasti IPPC a pokuty. Druhou částí tohoto zákona jsou 

novely zákonu o vodách, ochraně ZPF, lesích, ovzduší, ochraně přírody a krajiny, 

odpadech, o ochraně veřejného zdraví a správních poplatcích [3]. 

V případě, že se podnik rozhodne realizovat IPPC, musí sledovat nejen produktové 

znečištěni, ale také identifikovat i příčiny jeho vzniku a předcházet vzniku tohoto 

znečištění přímo ve výrobních technologiích, proto můžeme zaznamenat významný posun 

od zaměření na výstupy výroby k zaměření na vstupy výroby [3].  

Emisní limity, technické ukazatele a parametry v IPPC se odvozují nejen 

z dosavadních emisních limitů, ale také díky porovnávání parametrů jednotlivých 

používaných technologii a postupů, tzv. benchmarking, proto za tímto účelem zavádí IPPC 

pojem BAT a BREF [3]. 

BAT vychází z anglického slova Best Avilable Technique, tedy nejlepší dostupné 

technologie a představuje nejefektivnější a nejpokročilejší stádium vývoje činnosti 

a provozních metod, které jsou technicky a ekonomicky dosažitelné. Pod slovem „nejlepší“ 

rozumíme nejlepší techniku z hlediska dosažení ochrany ŽP. Pod slovem „dostupnou“ 

rozumíme takovou techniku, která byla vyvinuta v měřítku a umožňuje realizaci 

v příslušném průmyslovém oboru za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek. Pod 

slovem „technikou“ rozumíme používanou technologii nebo způsob, jakým je zařízení 

navrženo, vybudováno a používáno [3]. 

BREF vychází z BAT, jsou navrhovány postupem o stanovování BAT a obsahují 

informace o daném průmyslovém odvětví, přičemž jádro každého BREF je popis BAT. 

Závěrem je možné říci, že BREF odráží stav techniky, kterého průmysl dosáhl [3]. 

Součástí této směrnice je i IRZ a jedná se o zpětnou vazbu v zavádění a dopadech 

IPPC, vývoji environmentálního profilu podniku a dopadech jeho činností na ŽP, přičemž 
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samotný význam IRZ je zpřístupnění integrovaných informací o vybraných zdrojích 

znečištění a jejich účincích na ŽP široké veřejnosti [3]. 

2.7 Environmentální audit 

Slovo audit vychází z latinského slova auditos a v překladu znamená naslouchat. 

Dnes je spíše spojován se slovem revize a jedná se o preventivní nástroj, který zahrnuje 

širokou škálu manažerských praktik. Termín audit byl poprvé představen v roce 1960 

a samotný vznik auditu ŽP je přisuzován rozvoji environmentální legislativy v USA a to 

především zavedením EIA a vysokými pokutami za nedodržování legislativních předpisů 

[1, 2, 14].  

Definice dle Mezinárodní obchodní komory zní: „Environmentální audit je takový 

nástroj řízení managementu, který zahrnuje systematické, zdokumentované, periodické 

a objektivní vyhodnocení toho, jak dobře je organizován systém péče o životní prostředí, 

jakou kvalitu mají řídicí systémy zajišťující tuto péči a jak jsou v daném podniku 

provozována jednotlivá zařízení.“
[1]

  

Úkolem auditu je nejen zrevidovat, ale i zajistit, že činnost a výrobky podniku 

nezpůsobily žádné nepřijatelné účinky na ŽP. Mezi hlavní cíle environmentálního auditu 

patří zajištění synchronizace mezi praktickými postupy v péči o ŽP a rozvíjející 

legislativou, usnadnění kontroly nejvyššího vedení společnosti v managementu ŽP 

a nalezení nových možností v ochraně ŽP [2].  

V současnosti můžeme v České republice rozeznat dva typy auditu a to audit 

vnitřní, neboli audit původní a audit vnější. Vnitřním auditem rozumíme kontrolu vlastního 

podniku, abychom získali přehled o stávajícím systému péče ŽP. Slouží pro vnitřní potřebu 

firmy a jeho provedení si vyžádá vrcholové vedení společnosti. Vnitřní audit je pouze 

soukromou záležitostí, neslouží tedy pro zákazníka či jinou zainteresovanou osobu. 

K provedení vnější auditu dává podnět jiná organizace, než ta, která je sama auditovaná. 

Zpráva z tohoto auditu je přístupná veřejnosti, zákazníkovi apod. [1, 2, 6]. 
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2.7.1. Postupy environmentálního auditu 

Na začátku každého auditu jsou tři základní účastnící, jedná se o klienta, auditora 

a prověřovaného. Klientem auditu rozumíme osobu či organizaci, která žádá o audit. 

Auditor je osoba, která může provádět činnost auditovaní a prověřovaný je osoba či 

podnik, v němž se provádí samotný audit. V některých speciálních případech může být 

pozván k auditovaní i tzv. technický expert, který ovšem není součástí týmů auditorů, 

ale slouží pouze k podávání odborných stanovisek v oblasti, v kterých nejsou způsobilí 

členové auditorského týmu [6]. 

Provádění environmentálního auditu podléhá  normám řady ISO 19011- Směrnice 

pro provádění environmentálního auditu. Každý audit a tedy i environmentální audit 

můžeme rozdělit do tří kroků [1, 2]:  

1) Přípravná fáze 

Předběžný audit zahrnuje různé přípravné práce (vybrání vhodného průmyslového 

podniku, získání předběžných informací prostřednictvím dotazníku, informace zahrnující 

umístění továrny s využitím okolní půdy, množství plynových emisí a tuhého odpadu, 

apod.), ale důležitým krokem fáze přípravné neboli fáze zahajovací je krok posouzení 

proveditelnosti auditu tzn., že dojde k přezkoumání všech podmínek a vlivů, které by 

mohly nastat při realizaci auditu. Dochází také ke stanovení cíle a předmětu auditu, jehož 

součástí je rozsah auditu, vypracování programu vlastního auditu, stanovení potřebných dat 

a zdrojů. Řadí se zde i prvotní kontakt prověřovaného a sestavení auditorské skupiny, která 

se musí skládat z odborníků různých profesí a specialistů. Je vhodné také připravit 

podrobný dotazník a vybrat respondenty čímž získáme větší rozhled v dané oblasti [1, 2, 6, 

15]. 

2) Vlastní audit na místě 

Vlastní audit se provádí již na místě kontrolovaného, v podniku či závodu, jehož 

cílem je sběr dat a to především z revizí všech potřebných dokumentů, které patří vedení, 

dále kontrolou dodržování vytyčených programů, kontrolou dodržování pracovní kázně 

a disciplíny, pohovory s jednotlivými pracovníky závodu na všech úrovních řízení 

a v neposlední řadě, zde patří i fyzická inspekce v podobě prohlídky závodu a jeho strojů. 

Vhodnou pomůckou auditu mohou být tzv. check-listy, jedná se o seznam otázek, které si 
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sám auditor připraví předem a pak na místě se dotazuje. Při průběhu auditovaní je vhodné, 

aby tyto seznamy byly doplněny o důležité skutečnosti či důkazy. Závěrem této fáze je 

nutné si uvědomit, že environmentální audit je prováděn v omezeném čase a s omezenými 

prostředky, to znamená, že výsledky mohou mít jistý nádech nejistoty [1, 2, 6]. 

3) Závěrečný audit 

Jedná se o dokument, ve kterém tým auditorů sumarizuje všechna zjištění 

a zhodnotí, jak se daný podnik či závod vyrovnal s nalezenými závadami a jestli 

předchozími doporučeními splnil svůj účel. V případě, že zná tým auditorů vhodné řešení 

na daný problém, může jej v závěrečné zprávě uvést, ale není to jeho povinností. Dále 

probíhá srovnání s aktuálně platnou legislativou a návrh na zlepšení současného stavu 

a zároveň i doporučení příštího auditu, který má být prováděn opakovaně v rozmezí 3-5 let 

nikoli jednorázově [1, 2, 6]. 

2.7.2. Význam environmentálního auditu 

Zavedení environmentálního auditu působí pro samotný podnik velmi prospěšně, 

neboť vede ke stálému zlepšování ochrany ŽP, což má velký význam i pro celou lidskou 

společnost. Velmi často díky použití právě environmentálního auditu jsou schopné velké 

průmyslové závody zjistit rizika, která vnášejí do naší společnosti a mnohdy si je sami ani 

neuvědomují. Environmentální audit se nesoustředí jen na škody plynoucí do ŽP lidskou 

činností, ale má podstatně širší úkol. Řeší otázku kontroly dodržování pořádku, pracovní 

disciplíny a otázku odpovědnosti za škodu způsobenou daným podnikem při normálním 

provozu, ale i během mimořádné katastrofy. Samotný auditor či skupina auditorů se 

nesoustředí pouze na emise vypouštěné do ŽP, ale kontroluje a prověřuje i suroviny 

a environmentální vhodnost výrobků. Význam environmentálního auditu spočívá 

i v ekologickém uvědomění pracovníků závodů, vede je k ekologickému chování a chápání 

pojmu ekologických rizik, což vede k lepšímu prosazování nových technologií a šetření 

našeho ŽP. Vypracování environmentálního auditu může posloužit i jako podklad pro 

program odpadového hospodářství, program rozvoje výrobních kapacit, pro projekt řešení 

vztahů a veřejnosti či projekt investičního charakteru [1, 2]. 

Závěrem je nutné si uvědomit, že EIA a environmentální audit jsou nástroje pro 

omezování vzniku negativního dopadu produkce a spotřeby na ŽP [2]. 
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2.8 Látkové (materiálové) a energetické bilance 

Sestavení rovnice látkové a energetické bilance můžeme považovat za 

nejuniverzálnější nástroj čistší produkce, protože napomáhá identifikovat možné úniky 

cenných i nebezpečných látek nebo energií a je důležitá při prošetřování bezpečnosti práce 

[2].  

První krok sestavení bilance je určení rozsahu výrobního procesu, může se jednat 

o sumární bilanci celého výrobního procesu nebo jen o dílčí bilanci, který zachycuje jen 

určitou část výrobního procesu. Pokud bychom látkovou bilanci sestavovali pouze pro 

kontrolu určité látky, pak mohou být sledovány pouze ty toky, v kterých se daná látka 

objevuje [2]. 

Dalším vhodným krokem je zhotovení blokového schématu, které zachycuje 

všechny látkové a energetické toky. Vhodným podkladem pro sestavení tohoto schématu 

jsou zpravidla technologická schémata [2]. 

Za nejdůležitější a nejobtížnější krok v sestavování materiálových a energetických 

bilancí můžeme považovat zjištění potřebných kvalitativních a kvantitativních údajů 

o látkových tocích, které procházejí zkoumaným systémem. Ze získaných údajů můžeme 

následně sestavit bilanční rovnici. O bilanční rovnici můžeme říci, že odrážejí zákon 

zachování hmoty a za nejjednodušší typ můžeme považovat následující rovnici, ovšem 

v praxi bývají bilanční rovnice podstatně složitější [2]: 

Ld = Lz + La 

Ld = látka vstupující so systému 

Lz = látka vystupující ze systému 

La = látka, která v systému zůstává 

Rozborem bilanční rovnice můžeme získat následující údaje [2]: 

 ztráty látek nebo emisí, kterým dosud nebyla věnována pozornost 

 další možnosti provádění analýz jednotlivých postupů 

 celkové nebo dílčí hodnocení ekonomického výkonu procesu 
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2.9 Minimalizace vzniku odpadů 

Termín minimalizace vzniku odpadu vyjadřuje snahu o maximální omezení vzniku 

odpadu, maximální zhodnocení již vzniklého odpadu a o bezpečné odstranění 

nepoužitelného nebo škodlivého odpadu. V praxi se můžeme setkat pouze s realizováním 

jedné ze tří, výše jmenovaných zásad. Z dlouhodobého hlediska může mít minimalizace 

odpadu přínos ve dvou směrech. První, napomáhá k dosažení a zlepšení zákonných 

požadavků a druhý, poskytne společnosti příležitost ke zlepšení ziskovosti [2, 16]. 

Tento princip vychází i z nové legislativní úpravy, kdy samotný proces 

minimalizace odpadů byl sledován a regulován Kongresem USA, kdy byl stanoven 

požadavek, aby všichni znečišťovatelé odevzdali program na snižování celkového objemu 

odpadů a zároveň na snižování i jejich toxicity. Zavedení tohoto nástroje do praxe 

a jednotlivých podniků umožní nejen velký ekologický přínos, ale zejména i ekonomický 

v podobě řady úspor [2]. 

 Pro tento nástroj existuje velké množství motivačních faktorů (ekonomické, 

finanční, legislativní, politické), proto patří k nejčastěji používaným nástrojům. Postup, 

který je aplikován v praxi, je možné rozdělit do čtyř fází [2]: 

1) Plánování, organizace 

Jedná se v podstatně o fázi přípravy, která obsahuje rozhodnutí a písemné 

prohlášení, vedení podniku o úmyslu realizace minimalizace odpadu. V prohlášení jsou 

stanoveny cíle, kterých má být dosaženo a zároveň je jmenovitě určena pracovní skupina 

[2]. 

2) Analýza 

Jejím úkolem je stanovit široký obsah variant na minimalizaci odpadů a vybrat 

z nich ty, které by se mohly v praxi osvědčit. Jedná se o nejdůležitější fázi a bývá často 

rozdělena do několika částí [2]: 

a) shromažďování údajů o provozu 

Jedná se o souhrnné získání informací o toku odpadu, jejich tvorbě, složení 

a následné likvidaci. Je možné vytvořit blokové schéma a provést látkovou bilanci, 

následně se získají údaje o dopadech na ŽP a o jejich toxických vlastnostech [2]. 
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b) volba priorit a výběr cílů 

Tento krok je vhodný pokud máme omezený počet pracovníků, popř. pokud má 

podnik složitější provozy, protože je zaměřen na prvotní nalezení nejdůležitějších 

problémů [2]. 

c) výběr osob  

Každá vytvořená skupin a má za úkol se soustředit na konkrétní tok odpadů nebo na 

konkrétní část podniku a složení této skupiny by mělo odpovídat pracovníkům, kterým 

daný tok nebo část závodů je blízká a znají jejich problematiku. Také je vhodné do této 

pozice obsadit i pracovníky vrcholového vedení za účelem zvýšení objektivnosti 

posouzení. V případě malých podniků se doporučuje přizvat odborníky z vysokých škol 

atd [2].  

d) posouzení a prověřování získaných údajů 

Tento proces provádí vybraná skupina přímo na místě podniku a provádí se i tehdy, 

pokud všechny údaje jsou relevantní, protože není zcela vyloučeno, že během doby 

zpracování nedošlo k určitým změnám, které nejsou zaznamenány v blokovém schéma či 

příručce. Monitorování je vhodné provádět v různých intervalech a vhodným 

dokumentačním nástrojem je kamera nebo fotoaparát. Součástí prohlídky jsou i rozhovory 

s personálem a celkové zhodnocení pořádku. Vhodným krokem je i návštěva v podobě 

administrativní kontroly, zejména nákupy materiálu a postupy při sběru dat [2]. 

e) tvorba variant řešení a jejich posouzení 

Údaje, které získáme během výše zmiňovaných kroků je nutní porovnat s údaji 

v literatuře či patentech nebo s odbornými časopisy, vhodné jsou i konzultace s odborníky. 

Během této fáze je nutné se nejdříve zaměřit na řešení, která budou zamezovat vzniku 

odpadu a pokud není možné jejich použití, tak uvažovat o způsobech jejich využití [2].  

Samotné posouzení vhodnosti metody se provádí nejčastěji pomoci brainstormingu, 

buď písemným, nebo ústním.  Principem této techniky je uvádění všech reálných 

i nereálných nápadů, které by mohly vést jiného pracovníka k žádanému řešení, popř. 

i samotného navrhovatele po domyšlení myšlenky do reálnější představy [2].  
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3) Analýza proveditelnosti 

Posuzujeme z technického a ekonomického hlediska. V případě technického 

hlediska je nutné uvážit bezpečnost navržené varianty, možné změny v kvalitě výrobků, 

možnost nových zařízení a přístrojů a jejich nároky na prostor, dopad na celkovou 

efektivitu a nové environmentální dopady [2]. 

V případě ekonomického hlediska je nutné věnovat pozornost všem nepřímým 

nákladům na zaškolení pracovníků, všech přímých investičních nákladů, včetně nákladů na 

nové techniky a provozní náklady [2].  

4) Realizace 

Samotný proces realizace vyžaduje přípravný plán a rozpis jednotlivých fází. Po 

samotné realizaci s určitým odstupem času je doporučeno celou akci zhodnotit a slovně 

popsat v závěrečné zprávě [2]. 

2.10 LCA 

Tato analytická metoda vychází z anglického slova Live Cycle Assessment 

a v překladu se jedná o životní cyklus výrobku nebo služby. Jejím cílem je systematické 

hodnocení environmentálních dopadů, které vznikají během výroby a to od získávání 

surovin potřebných pro daný produkt, přes vlastní výrobu, jeho distribuci, použití 

a zneškodnění, včetně nalezení jeho dalšího řešení.  Environmentální dopady jsou 

posuzovány na základě posouzení materiálových a energetických toků a samotné 

vyjadřování environmentálních dopadů se uskutečňuje podle tzv. kategorií dopadu. Je 

nutné zmínit, že je podstatný rozdíl mezi pojmem životnost výrobku a pojmem životní 

cyklus výrobku. Pojem životní cyklus zahrnuje všechny výše zmiňované fáze od výroby, 

distribuci až po zneškodnění, kdežto životností výrobku se rozumí doba, kterou je možné 

daný výrobek či službu používat ve své funkci [1, 3, 8, 17].  

Za vznik této metody lze považovat metodu s názvem Zdroje a profilová analýza 

životního prostředí, která vznikla v USA na přelomu 60. – 70. let a zaměřovala se na 

hodnocení výrobku z hlediska spotřeby energie a surovin vlivem ropné krize. Počátkem 

80. let v Evropě se začala věnovat pozornost i obalové technice, kdy kritici upozorňovali 

na zbytečné plýtvání surovinami, následkem došlo k vypracování mnoho porovnávajících 
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studii obalové techniky, zejména ve Švýcarsku, Německu a Švédsku. Koncem 

80. a začátkem 90. let se pozornost výrobku obrátila směrem na lidské zdraví a přidala se 

poslední fáze hodnocení LCA a to likvidace po použití [2]. 

Všechny procesy a operace, které se podílejí na jednotlivých fázích LCA tvoří tzv. 

produktový systém a ten je složen z procesů a toků. Procesem rozumíme jednotlivé kroky, 

které přeměňují vstupy na výstupy. Toky spojují proces a jeden tok je výstupem 

předcházejícího procesu a zároveň vstupem do následujícího procesu [8]. 

2.10.1. Provádění LCA 

1) Stanovení cílů a vymezení obsahu 

Zcela zásadním a důležitým prvním krokem metody LCA je stanovení cíle, což 

znamená přesné vymezení důvodů, proč se studie provádí a komu je určena. Při tomto 

kroku je vhodné si odpovědět na několik otázek a to zejména, proč studii vypracováváme, 

pro koho a k čemu budou dané výsledky sloužit. V druhém kroku, vymezení obsahu neboli 

rozsah studie, znamená vymezit systém, který má největší dopad na ŽP a bude sledován. 

Součástí tohoto kroku je i stanovení funkční jednotky, která slouží k porovnávání. 

Nezbytným krokem je i vymezení hranic zkoumaného systému, např., že výrobek se bude 

posuzovat jen v rámci vlastní výroby. Důvodem provádění studie LCA je mnoho, 

nejčastěji však je zjištění, zda navržený výrobek bude mít nižší dopad na ŽP, což může 

vést k vývoji nového výrobku v oblasti ekolabelingu, zeleného marketingu apod. [3, 4]. 

2) Inventarizační analýza 

Tato druhá fáze slouží k vyčíslení všech elementárních toků, které jsou uvolněny do 

ŽP během životního cyklu výrobku nebo služby. Jedná se o kvalitativní a kvantitativní sběr 

všech vstupů a výstupu, které spojují sledovaný proces. První částí této inventarizační 

analýzy je vyznačení všech materiálových a energetických toků ve sledovaném systému. 

Za vstupy považujeme spotřebu přírodních zdrojů, surovin, materiálu a energie. Výstupy 

pak jsou látky vnášeny do ovzduší, vody, půdy a ukládání tuhých odpadů. Tyto data 

můžeme získat přímým měřením na místě, což považujeme za nejpřesnější data, pak 

pohovory s pracovníky v daném podniku, literárními rešeršemi, výpočty a kvalifikovanými 

odhady, což lze považovat za problematické a nevěrohodné. Důležitou fází je tzv. alokace 
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dat, kterou použijeme v případě, kdy nám z procesu vystupuje větší množství vedlejších 

produktů nebo naopak, do procesu vstupuje více paralelních vstupů  a nebo dochází 

k recyklaci. Za výsledný výstup inventarizační analýzy považujeme tzv. inventarizační 

matici. Jedná se o tabulku, kde ve sloupcích jsou uvedeny jednotlivé etapy životního cyklu 

a po řádcích jsou uvedeny vlivy na ŽP [1, 3, 4, 8]. 

3) Zhodnocení vlivů 

Tato třetí fáze nám hodnotí, jak velký celkový dopad má daný výrobek či služba na 

ŽP. Norma ISO 14040 nám říká, že třetí fáze metody LCA se skládá z klasifikace, 

charakterizace a celkového zhodnocení [3]. 

a) klasifikace 

Principem je přiřazení všech elementárních toků uvedených v inventarizační matici 

do jednotlivých kategorií dopadu z kvalitativního hlediska. Účinky elementárních toků se 

hodnotí podle různých mindpointů nebo endpointů. Mindpoint je dopad kategorie, který 

předkládá dopady změny klimatu, okyselování, toxicita pro člověka apod., kdežto endpoint 

je kategorie dopadu známá jako otázky lidského zdraví, životního prostředí a přírodních 

zdrojů [8, 9]. 

b) charakterizace 

Jedná se o posouzení celkového dopadu sledovaného procesu na ŽP 

z kvantitativního hlediska, tedy vyčíslení negativních hodnot. Charakterizace může být 

prováděna jednostupňově nebo dvoustupňově, v případě dvoustupňového provedení se 

rozděluje na standardizaci a normalizaci. Výstupem standardizace je standardizovaný 

profil výrobku, který je znázorněn v grafech typu sloupce a každý sloupec je zrcadlem 

negativního vlivu na ŽP. Normalizace určuje negativná dopad na ŽP z hlediska dané 

lokality [3]. 

c) celkové zhodnocení 

Nejdůležitějším pravidlem pro tento krok je zachování transparentnosti, tzn., aby 

všechny hodnotící postupy a měření byla čitelná, to zajišťuje jejich čitelnost, sledovanost 

postupu a v případě nalezení nového problému je možné jej do studie objektivně 

zapracovat [1]. 
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4) Interpretace životního cyklu 

Jedná se o celkové zhodnocení a setřídění všech výsledků získaných během 

jednotlivých kroků provádění LCA. Závěrečné výsledky jsou často shrnuty 

do následujících kroků [8]:  

a) identifikace významných zjištění – jedná se o setřídění dat z prvních tří fází studie 

LCA a to zejména z inventarizační části, jako jsou energetické toky, emisní faktory, 

množství odpadu apod. [8]. 

b) hodnocení LCA studií – jejím cílem je testovat metodu LCA a sledovat její 

robustnost z pozice spolehlivosti a ověření platnosti významných zjištění [8]. 

c) formulace závěrů a doporučení – provádí se v úzké interakci s předešlými fázemi 

studie LCA, nejprve se formulují předběžné závěry, která po ověření se stávají 

konečnými závěry a důležitým konečným výstupem je formulace doporučení [8]. 

2.10.2. Použití LCA 

Díky použiti metody LCA je možné vybrat mezi alternativními výrobky ten 

výrobek, který nejméně poškozuje ŽP v rámci jeho životního cyklu. Metoda LCA 

představuje pro integrovanou výrobkovou politiku nenahraditelný analytický orientovaný 

informační nástroj, který má uplatnění při rozhodování tykající se vývoje produktu či 

procesu v podniku, nejrůznější strategická rozhodnutí, podpora zeleného marketingu, 

ekolabelingu a výchovy. Hlavní uplatnění LCA nachází i v procesu plánování, kdy 

dosažené výsledky napomáhají předpovědět hlavní problémy [4]. 

2.11 Ekolabeling 

Slovo ekolabeling pochází z anglického slova „ecolabelling“ a v překladu znamená 

ekoetiketování. Patří mezi nejrozšířenější a nejpropracovanější formy environmentálního 

značení vzhledem k ŽP. Ekolabeling je tržně orientovaný nástroj, který není založen na 

příkazech ani zákazech, ale na motivaci, tedy jedná se o dobrovolný nástroj [3, 4].  

Podstata tohoto slova vychází z možnosti označit výrobek, který je z ekologického 

hlediska téměř nebo zcela nezávadný vůči ŽP. Vychází z certifikačního programu, který je 
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řízený třetí stranou, tzn. ani výrobcem, ani spotřebitelem a propůjčuje ochrannou známku 

na časově omezenou dobu (2 – 3 roky), těm výrobkům nebo i službám, které jsou pro ŽP 

šetrnější než jiné alternativní výrobky či služby. Při tomto značení se využívá 

ekologického uvědomění obyvatel, kteří jsou ochotni tímto způsobem podporovat zdravé 

ŽP a na trhu budou vyhledávat výrobky takto označené, a to i v případě, že tyto výrobky 

budou o něco dražší než výrobky alternativní. Neoznačené výrobky by měly vést k poklesu 

zájmu spotřebitelů, k poklesu výroby a tím k přechodu na ekovýrobky [2, 3]. 

Za stát, kde vznikl první certifikační ekolabelingový program řízený třetí 

nezávislou stranou, je možné považovat tehdejší Německou spolkovou republiku v roce 

1978. Tento program propůjčuje výrobkům ekoznačku Modrého anděla a postupem času se 

o tuto ekoznačku začaly zajímat i zahraniční společnosti operujících na německých trzích. 

Další zemí, kde byl ekolabeling zaveden byla Kanada v roce 1988 a jeho hlavním smyslem 

bylo podporovat trvale udržitelný rozvoj. Německý i Kanadský ekolabelingový program 

lze považovat za národní program vytvořený pro trh tamní země. Prvním nadnárodním 

programem byla Bílá labuť, která vznikla v roce 1989 a podílely se na něm země Norsko, 

Švédsko, Finsko a Island. Ve stejném roce vznikl ekolabelingový program i v Japonsku 

a v USA vznikl první privátní program, který byl řízený soukromou společností. Dnes jsou 

ekolabelingové programy rozšířeny již ve všech evropských zemích [2, 3, 4]. 

2.11.1. Ekolabeling v České republice 

V České republice byl ekolabelingový program vyhlášen 14. dubna 1994 nazvaný 

Národní program označování výrobků ochrannou známkou Ekologicky šetrný výrobek a je 

v souladu s programem EU [3].  

K tomu, abychom měli jistotu, že kupujeme opravdu kvalitní výrobky či služby, 

které jsou šetrnější k ŽP než alternativní výrobky či služby, slouží označení na daném 

výrobku či službě vhodnou ekoznačkou či Ekoznačkou EU. Přičemž Ekoznačka EU může 

být udělena produktům na trhu celé EU a má mezinárodní charakter [10]. 
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Obrázek 2: Označení pro ekologický šetrný výrobek, službu a Ekoznačka EU[10] 

Česká republika přejala tři typy environmentálního značení, které jsou uvedeny 

v řadě mezinárodních norem ISO 14 020, které se týkají zavádění environmentálních 

manažerských systémů a jedná se o [3]:  

 Typ I – ekolabeling  

 Typ II – vlastní environmentální tvrzení 

 Typ III – environmentální prohlášení o produktu 

Mezi hlavní zásady českého ekolabelingového systému najdeme zásadu orientace 

na výrobky spotřebního charakteru, zásadu pozitivnosti a šetrnosti výrobku vůči složkám 

ŽP, zásadu dobrovolnosti, zásadu srozumitelnosti, zásadu věruhodnosti, zásadu aplikace 

metody LCA, zásadu časového omezení, zásadu finálnosti výrobku, zásadu otevřenosti, 

zásadu kontroly a zásadu mezinárodní harmonizace [3, 4]. 

2.11.2. Postup podniku při žádosti o udělení ochranné známky 

Prvním krokem podniku, který chce získat ochrannou známku je zjištění, zda daný 

výrobek je možné zařadit do některé z výrobkové kategorie, pro které jsou vyhlášené 

směrnice [3].  

Pokud je k danému výrobku již vyhlášena směrnice, požádá podnik Agenturu pro 

ekologicky šetrné výrobky o přihlášku na uzavření licenční smlouvy k propůjčení ochranné 

známky. Pokud daný výrobek není zařazen v žádné směrnici, tak podnik předloží Agentuře 

pro ekologicky šetrné výrobky návrh výrobku k označení, přičemž podnik nesmí opomenut 

v návrhu zdůraznit všechny pozitivní vlivy, které daný výrobek přináší a zmínit i vlivy, 

které poškozují ŽP. Takto získaný návrh výrobku je následně Agenturou pro ekologicky 
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šetrné výrobky předkládán Radě a následně ministerstvu ŽP. V případě, že je daný návrh 

přijat, je navržena výrobková kategorie, do níž je daný výrobek zařazen [3].  

Následně podnik postupuje vyplněním přihlášky a doložením splnění požadavků 

stanovených ve směrnici, kterou předá opět Agentuře pro ekologicky šetrné výrobky a ta 

do dvou měsíců zpracuje souhrnnou zprávu o výrobku. Souhrnná zpráva je předkládána 

ministru ŽP a ten rozhodne o udělení ochranné známky. Pokud je vydané negativní 

stanovisko, tak Agentura pro ekologicky šetrné výrobky písemně oznámí důvod zamítnutí 

a podnik může opakovaně žádat nejdříve po uplynutí šesti měsíců. Pokud je tomu naopak 

a je vydáno kladné stanovisko, tak Agentura pro ekologicky šetrné výrobky uzavře 

s podnikem licenční smlouvu o poskytnutí práva k užívání ochranné známky [3].  

Při podávání přihlášky platí podnik nebo žadatel jednorázový poplatek, ten je 

odvozen, dle toho zda se jedná o malou či střední firmu a zda podnik požaduje udělení 

ekologicky šetrného výrobku, služby či Ekoznačky EU. V tomto jednorázovém poplatku 

jsou zahrnuty náklady spojené s posouzení přihlášky, přičemž český jednorázový poplatek 

je nejlevnější a navíc je podnik povinen odvádět určitá procenta ze svého obratu [3, 27]. 

2.11.3. Význam ekolabelingu 

Podstatný význam ekolabelingu spočívá ve zlepšení informovanosti spotřebitelů 

o vlastnostech, které daný výrobek skutečně má, což je pravidelně prověřováno 

a kontrolováno, tím získá zákazník i spotřebitel jistotu, že produkt splňuje uvedené 

vlastnosti [3]. 

Dalším vhodným přínosem je pozitivní vliv na celý dodavatelský řetězec, protože 

výrobce má zájem dosáhnout ochranné známky a je v jeho zájmu si vybírat potřebné 

suroviny a materiály, tak aby mohl doložit, že jejich vliv na ŽP je co nejmenší [3].  

Třetím přínosem je neustále zlepšování vlastností svých produktů na ŽP, protože 

ochrannou známku je možné propůjčit pouze na dobu trvání směrnic, což je 2 – 3 roky 

(výjimkou je Rakousku, kde se uděluje ochranná známka na 1 rok) a tím nutí výrobce 

k neustálému zlepšování [3, 4]. 
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2.12 Ekodesign 

Termín ekodesign vznikl z anglického slova ecodesign a znamená začleňování 

požadavku ochrany ŽP do vývoje a konstrukce výrobku a jedná se o regulační nástroj, 

jehož aplikace by měla vždy vést ke snížení negativního vlivu na ŽP [3].  

Mezi důležité zásady ekodesignu řadíme především prosazování bezpečných 

produktů a služeb, ochranu biosféry, udržitelné užívaní přírodních zdrojů, snižování 

odpadů a zvyšování recyklace, moudré užívání energie, snižování rizika a předávání 

informací [3]. 

Za vznik ekodesignu považujeme rok 1992, kdy na německém veletrhu 

v Hannoveru byla poprvé představena otočná kancelářská židle vyrobená tamní firmou, 

která splňovala zásady ekodesignu a mající velký úspěch u spotřebitelů a ekologů [3].  

2.12.1. Typy strategii ekodesignu 

Samotná strategie výrobků závisí na tom, zda se bude jednat pouze o změnu 

konstrukce výrobků nebo o vývoj zcela nové koncepce [3]. 

1) Vývoj zcela nové koncepce výrobku 

U této koncepce je nutné se soustředit na funkce, které má daný výrobek splňovat 

a je tedy nutné zvážit následující možnosti [3]: 

a) dematerializaci – náhrada hmotného výrobku službou, např. použití elektronické 

pošty snižuje spotřebu papíru [3]. 

b) společné používání – např. společné používání tiskárny či kopírky několika 

administrativními odděleními [3]. 

c) integrace funkcí – náhrada více výrobku za jeden, např. tiskárna, scanner a kopírka 

v jednom [3]. 

d) funkční optimum – snaha snižovat plýtvání obalovým materiálem na úkor 

luxusního pocitu, že jde o drahé zboží [3]. 
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2) Změna konstrukce výrobku 

a) strategie zaměřené na složení výrobku 

Do této strategie řadíme výběr materiálu s nízkým negativním vlivem na ŽP, což se 

jedná nejen o materiály s nižším obsahem škodlivin, ale také recyklovatelné materiály. 

Dále se do této strategie řadí snižování spotřeby materiálů, jak z pohledu hmotnostního, tak 

z pohledu snížení počtu různých materiálů v jednom výrobku [3]. 

b) strategie zaměřené na stavbu výrobku 

Zde najdeme optimalizaci výrobních procesů, jejímž cílem je co největší snižování 

negativního vlivu na ŽP během samotné výroby výrobku. Jedná se o technologický postup, 

spotřebu energie, snížení toxicity apod. Druhou částí této strategie je optimalizace 

distribučních systémů výrobku, která se soustředí, aby doprava výrobku ze závodu do 

maloobchodu a dále ke spotřebiteli, byla šetrná vůči ŽP a byla, co nejefektivnější. Hlavní 

myšlenkou je prověření balení výrobku, volba dopravního prostředku a logistiku dopravní 

cesty. Poslední součástí této strategie je zaměření na snížení negativního dopadu na ŽP 

během používání výrobku [3]. 

3) Strategie zaměřené na obslužné systémy 

Zde najdeme myšlenku optimalizace životnosti výrobku, jejímž cílem je prodloužit 

životnost výrobku z pohledu technického a estetického, dále zajistit snadnou údržbu 

výrobku a také zajistit snadnou opravitelnost. Součástí této strategie je i optimalizace 

způsobu likvidace výrobků, jejíž snahou je zajistit, co největší recyklovatelnost výrobku 

a pokud to není možné, tak jeho bezpečnou likvidaci [3]. 

2.12.2. Význam ekodesignu  

Hlavní myšlenkou tohoto regulačního a preventivního nástroje je vytvoření 

kvalitního, avšak přijatelného výrobku z pohledu, co nejmenších dopadů na ŽP. Ekodesign 

posuzuje dopad daného výrobku ve všech jeho částech (získání surovin, zpracování, 

distribuce, používání, likvidace) a získané výsledky zahrnuje již do návrhu samotné 

konstrukce výrobku. Samotný ekodesign nejen posuzuje daný výrobek ve všech jeho 

fázích, ale hlavně hledá nová řešení, jak uspokojit stále zvyšující se potřeby společnosti 

a tím se zároveň stává i důležitým nástrojem pro trvale udržitelný rozvoj [3]. 
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Přičemž zavedení těchto nástrojů do podniku je zcela dobrovolné a záleží pouze na 

něm samotném [3]. 

2.13 Systém environmentální managementu 

Cílem této normy je podpora ochrany ŽP, prevence znečišťování a prevence 

snižování odpadu. Díky rostoucímu zájmu veřejnosti, tlaky zákazníků či obchodních 

partnerů si podniky a organizace uvědomují vlastní odpovědnost vůči ŽP, což se také 

kladně projevuje i na otevřenější komunikaci podniku s okolím. Samotné zavedení EMS 

pocítí sám podnik v podobě snižování provozních nákladů, zlepšení vztahů s obchodními 

partnery, státní správou apod. [3] 

Metodu EMS/EMAS je možné zavést ve všech organizacích, které si přejí udržovat 

a zlepšovat svůj systém environmentálního managementu, ujistit se o shodě své činnosti 

s environmentální politikou, prokázat tento soulad a požádat o certifikaci dle této normy. 

Tím, že podnik zavede EMS/EMAS napomáhá k ochraně lidského zdraví a ŽP před 

nežádoucími vlivy svých činností, výrobků nebo služeb. Správné a efektivní zavedení 

EMS/EMAS přináší do podniku dobré vztahy s veřejností a obcí, splňují se kriteria pro 

investice, zlepšuje se image podniku a jeho podílu na trhu, zlepšuje se kontrola nákladů, 

šetří se vstupními materiály a energiemi, podporuje rozvoj řešení šetrných k přírodě, 

snižuje se počet nehod, za které nese podnik odpovědnost a zákazníci jsou informování 

o chování podniku k ŽP [3]. 

Zavedení EMS/EMAS do podniku je následující a také popsáno na obrázku 3[3]: 

 Vytvoření vlastní environmentální politiky 

 Identifikace významných aspektů činnosti, výrobků a služeb 

 Identifikace požadavku příslušné legislativy 

 Stanovení priorit, cílů a hodnot 

 Vytvoření struktury a programů uskutečnění environmentální politiky 

 Plánování, řízení, monitorování, nápravná opatření, audity 

 Zajištění souladu s danou environmentální politikou a efektivností EMS 

 Přizpůsobení se změněným okolnostem 
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Obrázek 3: Model systému environmentálního managementu [11] 

2.13.1. Vztah mezi EMS a EMAS  

EMS vychází z mezinárodní normy ISO 14001 a má celosvětovou působnost, 

kdežto EMAS vychází z Nařízení rady Evropského společenství č. 1221/2009. I přesto jsou 

oba systémy environmentálního řízení nastaveny tak, aby v co největší míře respektoval 

vztahy podniku k ŽP, přičemž je kladen důraz na preventivní přístupy a trvalé zlepšování. 

Proto si dovolím hlavní rozdíly uvést do tabulky 1[3]. 
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Tabulka 1: Rozdíl mezi EMS a EMAS [3] 

 EMS EMAS 

Působnost Celosvětová Členské země EU, od roku 

1998 ČR 

Platnost Všechny typy organizací Všechny organizace s vlivem 

na ŽP 

Zavedení V ekonomicky odděleném 

podniku nebo v celém podniku 

V celém areálu 

Úvodní přezkoumání Nevyžaduje, ale doporučuje Přezkoumaní stavu ŽP – 

povinné 

Veřejné dokumenty Pouze environmentální 

politika 

Environmentální politika a 

prohlášení o stavu ŽP 

Environmentální prohlášení Není Je vyžadováno prohlášení o 

stavu ŽP 

Zakončení procesu Certifikace Verifikace systému a validace 

prohlášení o stavu ŽP 

Četnost auditu Nestanoven Nejdéle tříletý 

Použití loga Není Použití loga EMAS 

Registrace U jednotlivých certifikačních 

organizací 

Příslušné subjekty členských 

států 

2.14 Společenská odpovědnost 

Společenská odpovědnost firem či podniku vychází z anglického slova Corporate 

Social Responsibility, známá také pod zkratkou CSR a zároveň z mezinárodní normy ISO 

26000. Cílem jakéhokoliv podniku, který se rozhodne zavést CSR je být zodpovědný za 

chování své firmy nejen v oblasti obchodních rozhodnutí, ale také v oblasti environmentu 

a sociálních dopadů. Pro podnik to znamená být ekonomicky úspěšný 

a konkurenceschopný, tím, že ve firmě je budována dobrá pověst a získávání důvěry lidí, 

kteří mají zájem pro takovou společnost pracovat. Daná organizace musí naplnit 
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odpovědnost, transparentnost, etické chování, ohled na zájmy zainteresovaných stran, 

respektování pravidel právního státu, respektování mezinárodních standardu chování 

a respektování lidských práv [28, 29, 30]. 

Účelem CSR je zlepšení kvality života v oblasti pracovních podmínek, tak, aby 

byly pro zaměstnance příznivé, v oblasti etiky, kdy spotřebitelé chtějí mít jistotu, že 

výrobky nebo služby nevyrábějí pracovníci za nepříznivých pracovních podmínek 

a v oblasti sociálních etických kodexů, což vede k atraktivnosti zaměstnavatele [31].  

Mezi charakteristické rysy CSR patří především tři roviny aktivit – ekonomická, 

sociální a environmentální, dále je to dobrovolnost, dialog se stakeholdery, důvěryhodnost 

a dlouhodobý charakter [32]. 
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3 Popis společnosti a využívané technologie výroby 

V úvodu této kapitoly popíši celou společnost Sportovní a rekreační zařízení města 

Ostravy (dále jen SAREZA) z pohledu organizační struktury podniku, vnitřních předpisů a 

zavedených systémů v oblasti bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP) a 

ochrana životního prostředí (dále jen OŽP). 

3.1 Organizační struktura podniku SAREZA 

Vnitřní strukturu podniku a systém řízení upravuje organizační řád, z něhož 

vycházejí další vnitřní a organizační řídící normy, přičemž organizační řád upravuje 

organizaci této společnosti. Mezi orgány společnosti patří valná hromada, dozorčí rada 

a jednatel [22].  

Zakladatelem a jediným subjektem podílejícím se na základním kapitálu je 

Statutární město Ostrava. Působnost valné hromady vykonává rada města, která rozhoduje 

samostatně o všech otázkách [22].  

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společností, který dohlíží nad činností 

jednatele společnosti a jednatel vykonává funkci ředitele a jménem společnosti jedná 

samostatně. Jednatel společnosti je přímým nadřízeným náměstkům ředitele, kteří řídí 

ucelené úseky odborných činností [22]. Na Obrázku 5 uvádím organizační strukturu 

společnosti a ZS Ostrava – Poruba, kterému se ve své diplomové práci věnuji, podléhá pod 

rozhodování náměstka ředitele pro provoz. 

Mezi důležité zásady řízení společnosti patří především dodržování právního řádu a 

bezpečnosti práce [22]. 
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Obrázek 4. Organizační struktura podniku [21] 

3.1.1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – nakládání s nebezpečným 
odpadem v podniku SAREZA 

V této kapitole se budu zabývat nakládání s nebezpečným odpadem napříč celého 

podniku SAREZA. 

Nakládání s nebezpečným odpadem v této společnosti podléhá zákonu č. 185/2011 

Sb. o odpadech. Při činnosti ZS vznikají tyto odpady: jiné motorové, převodové nebo 

mazací oleje, minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje, upotřebená čistící 

tkanina, filtrační materiál, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, olověné 

akumulátory, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, kaly z odlučovačů oleje, vyřazené 

zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (lednice) a vyřazená zařízení obsahující 

nebezpečné složky (televize, monitory) [23].  

Vadné výbojky, zářivkové trubice a solárkové trubice jsou soustřeďovány na 

středisku krytý bazén Ostrava – Poruba a následně jsou předávány k likvidaci 

kvalifikovaným firmám. Oleje převodové, mazací a jiné jsou po výměně odvezeny 
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k likvidaci, přičemž vedoucí středisek po odvozu odpadu příslušnou firmou odevzdají 

evidenční listy technikovi [23]. 

3.2 Popis zimního stadionu SAREZA Ostrava – Poruba 

Provoz ZS Ostrava – Poruba, který je součástí společnosti SAREZA byl zahájen 

26. 10. 1998 a jedná se o moderní celoroční sportovní a kulturní areál, jehož kapacita 

dosahuje cca 6 000 diváků, z toho 1931 míst je k sezení. Zimní stadion je součástí 

společnosti SAREZA (Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy) a nabízí dvě ledové 

plochy o velikosti 30x60 metrů vhodných ke komerčním pronájmům např. konání koncertů 

nebo výstav a druhá plocha je využívána pro veřejné bruslení, přičemž domácí zápasy zde 

hraje hokejový klub HC RT Torax Poruba. V letní sezóně je zde nabízeno 

14 badmintonových kurtů místo ledových ploch. Součástí Zimního stadionu je 17 šaten, 

baletní sál, klubovna, sauna, posilovna a masérna. Celý objekt má bezbariérový vstup do 

hlediště a v roce 1998 získal ocenění Stavba roku [19, 20, 21]. 

 

Obrázek 5: Zimní stadion [20] 



Bc. Lenka Schreiberová: Posouzení možnosti snížení vlivu na životní prostředí při 

provozu sportovního areálu společnosti SAREZA 

2014 34 

 

Obrázek 6. Zimní stadion [19] 

3.2.1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – požární řád pro zimní 
stadion Ostrava – Poruba 

Požárním řádem se řídí samotná hala ZS a sklad pro dřevěné a panelové podlahy, 

které se používají při různých kulturních či společenských akcí a v zimních měsících se 

pokládají přímo na plochu ledu. V případě letních měsíců se nechává led nejprve roztát 

a následně se pokládají dřevěné podlahy [24, 25].  

Místo, kde platí dodržování BOZP a požárního řádu je sklad dřevěných 

podlahových panelů. Z pohledu hořlavých látek má největší zastoupení dřevo a polystyrén. 

Dřevo je tuhý organický materiál se sklonem k samovznícení a polystyrén hoří s malou 

intenzitou a nízkou produkcí dýmu [24]. 

Samotná hala ZS má jen velmi málo hořlavých hmot, jedná se vyloženě o dílčí 

hořlavé látky, např. papír či dřevo, přičemž sedačky jsou vyrobeny z nehořlavého 

materiálu. Papír i dřevo skladované ve vrstvách mohou při teplotě cca 80°C – 120°C 

dosáhnout samovznícení [25]. 
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3.3 Popis využívané technologie 

ZS Ostrava – Poruba používá jako chladicí médium pro výrobu ledu čpavek či 

amoniak – NH3. V celém chladicím systému je použito 12 000 kg technicky čistého 

čpavku rozděleno na 2 x 6 000 kg pro dvě ledové plochy [26], toto množství je potřeba 

doplňovat ve více než pětiletých cyklech. 

3.3.1. Vlastnosti čpavku, jeho indikace a skladování 

Amoniak je bezbarvá, čirá, na vzduchu rychle se odpařující kapalina a má 

charakteristický pronikavý zápach. Páry amoniaku se vzduchem tvoří výbušnou směs 

a jsou silně toxické pro živý organismus, protože způsobují dráždění horních cest 

dýchacích. Při větším obsahu čpavkových par ve vzduch dochází u lidského organismu 

k zrudnutí, slzení, silným záchvatům kašle, závratím a bolesti žaludku, v případě zasažení 

očí, může dojít k poškození rohovky či k zelenému zákalu. Čpavek lze lehce rozpoznat 

čichem, již při objemové koncentraci ve vzduchu 0,0005 %, tato hranice je zároveň 

i snesitelná bez újmy na zdraví po delší časové době. Koncentrace amoniaku ve vzduchu 

v objemu 0,07 % - 0,1 % je velmi těžko snesitelná a po 30 minutách může být i smrtelná. 

Koncentrace objemu amoniaku ve vzduchu ve výši 0,5 % - 0,6 % je po 30 minutách 

smrtelná. Pro svou dobrou rozpustnost ve vodě dráždí NH3 hlavně horní cesty dýchací, což 

je důležitým indikátorem čpavku v ovzduší [26].  

Skladování čpavku v objektu ZS je povoleno pouze pro jeho doplnění a to jen po 

dobu časově nezbytně nutnou, výjimku tvoří stále náplně NH3 v systému chladícího 

zařízení [26].  

3.3.2. Systém chladícího zařízení 

Chladicí systém na ZS je kompresorový, jednostupňový s přímým odparem čpavku 

v trubkovém systému ledových ploch. Toto technologické zařízení je určeno pro chlazení 

dvou ledových ploch. Uspořádání trubek pod ledovou plochou je podélné, rozděleno do 

sedmi sekcí v délkách 4,1 m, což umožňuje libovolně upravit šířku plochy dle požadavku 

provozu (lední revue, zúžená hrací plocha pro lední hokej, apod.). Pro každou ledovou 

plochu je samostatný potrubní kanál s rozvodem amoniaku pro jeho potřebu přečerpání a 



Bc. Lenka Schreiberová: Posouzení možnosti snížení vlivu na životní prostředí při 

provozu sportovního areálu společnosti SAREZA 

2014 36 

každý potrubní kanál je vybaven havarijní jímkou s vodou pro případ úniku, přičemž vodní 

hospodářství má jímku o objemu 30 m
3
. Obě větve potrubního kanálu jsou zakončeny 

rozdělovacími kusy, díky nimž je čpavek dopravován do potrubního rozvodu v ledových 

plochách [26]. 

Ve strojovně chlazení jsou potrubní kanály a elektrorozvody vybaveny 

vzduchotechnikou, která slouží ke klimatizaci ovzduší, kdy teplota vzduchu nesmí klesnout 

pod +5 °C a převýšit +35 °C. Případný únik čpavku ve čpavkových kanálech je 

signalizován čidly, která při zvýšené koncentraci zapínají automaticky ventilátor umístěný 

ve čpavkovém kanále a ve strojovně chlazení. První stupeň, kdy ventilátor spíná je při 

naměřené hodnotě 150 ppm, druhý stupeň spíná při hodnotě 300 ppm. Zároveň únik NH3 

je signalizován na PC ve velínu strojovny chlazení, v pracovně mistra provozu a také 

peagrem, který má obsluha strojovny chlazení u sebe [26]. 

3.3.3. Popis průběhu chladícího zařízení 

ZS Ostrava – Poruba využívá přímý způsob chlazení, který je popsán níže.  

Čpavkové páry jsou přes sběrací kusy a expanzní nádrž nasávány chladícím 

kompresorem z trubkového systému ledové plochy, přičemž je nutné dbát opatrnosti, aby 

kompresor nenasál kapalný čpavek. Čpavkové páry jsou vytlačovány přes odlučovač oleje 

do odpařovacího kondenzátoru, kde se při tlaku 1,376 Mpa a o teplotě 35 °C kondenzují 

a následně jsou odváděny do vysokotlakého sběrače čpavku a odtud k elektromagnetickým 

nástřikovým ventilům. Tyto nástřikové ventily se otvírají v závislosti na hladině amoniaku 

a správná výška hladiny je nastavena čidly. Čpavek je nasáván čpavkovým čerpadlem 

z expanzní nádrže a dopravován do rozdělovacích kusů potrubního rozvodu a následně je 

vytlačován tryskami do potrubního rozvodu v ploše. V trubkovém systému pod ledovou 

plochou se kapalný amoniak vypařuje při teplotě -6 °C až -8 °C a tlaku 0,296 Mpa, tedy 

odebírá teplo z ledové plochy, což vychází z fyzikálního zákona, chceme-li snížit teplotu 

tělesa, musíme mu odnímat teplo. Obíhající množství chladiva je 3,6 až 15,5 násobně větší 

podle nasávaného množství par čpavku chladícím kompresorem, vrátí se s párami chladiva 

i neodpařená část, která se odloučí v expanzní nádrži a kompresorem jsou opět nasávány 

pouze páry čpavku [26]. 
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Horké čpavkové páry proudí do vysokotlaké části, kde je vsazen výměník, 

ve kterém dochází k předávání tepla čpavkových par ve vodě, která je pomoci dvou 

tepelných čerpadel využívaná k vytápění ZS a výrobě teplé užitkové vody [26].  

Chladicí systém je spuštěn do chodu automaticky v závislosti na požadované 

teplotě ledové plochy a obsluha pouze předvolí plochu a žádanou teplotu plochy. Obsluha 

strojovny také předvolí čpavkové a vodní čerpadlo. Čpavkové čerpadlo se střídá v provozu 

po proběhu 250 strojohodin a vodní čerpadlo se střídá v týdenním proběhu. V případě, že 

teplota ledové plochy dosáhne žádané hodnoty, dojde automaticky k otevření 

elektromagnetického ventilu na sacím okruhu expanzní nádrže a zvolený kompresor 

s příslušným čpavkovým čerpadlem se uvedou do chodu. V závislosti na tlaku čpavkových 

par ve vysokotlaké části se spustí vodní čerpadlo a ventilátor kondenzátoru [26]. 

K vypnutí systému dochází tehdy, když skutečná teplota ledové plochy dosáhne 

hodnoty +0,4 °C žádané teploty. Dochází k vypnutí kompresoru, soustrojí čpavkového 

čerpadla a vodního čerpadla. Nastane-li z nějaké důvodu zvýšení tlaku čpavkových par na 

hodnotu 1,45 Mpa, popř. dosáhne-li hladina kapalného čpavku v expanzních nádržích a ve 

sběrači horní hranice, systém regulace a měření vypne kompresor a uvede v činnost 

houkačku, rovněž je porucha vizuálně signalizována na PC a akusticky na peagru [26].  

V případě úniku NH3 v rozsahu do 150 ppm (I. Stupeň), je automaticky uvedeno do 

chodu odvětrávání strojovny chlazení a ventilátory v rozvodném potrubním kanálu. 

V případě úniku NH3 v rozsahu nad 300 ppm (II. Stupeň), dojde k vypnutí kompresorů 

chlazení, vypnutí čpavkových, vodních a tepelných čerpadel [26]. Celý proces chlazení je 

znázorněn v Příloze 1.  
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4 Vybrání vhodného nástroje podporujícího snížení vlivu na 
životní prostředí 

K tomu, abych mohla podniku ZS SAREZA Ostrava – Poruba navrhnout vhodný 

nástroj ke snížení environmentálních dopadů, bylo zapotřebí nejprve provést 

environmentální přezkum samotného podniku. Nejprve byly definovány hlavní 

environmentální dopady či aspekty a s nimi související činnosti, pak proběhla analýza 

materiálových a energetických toků a pro doplnění informací byl zahájen 

i environmentální audit, který však z časových důvodů nebyl dokončen. 

4.1 Environmentální přezkum 

K tomu, abych mohla provést v tomto podniku environmentální přezkum, čerpala 

jsem potřebné informace z Nařízení evropského parlamentu a rady č 1221/ 2009, 

konkrétně z přílohy č. 1. 

Environmentálními aspekty (dále jen EA) se rozumí všechny činnosti spojené 

s výrobky nebo poskytovanými službami dané organizace nebo podniku, které mohou 

ovlivňovat ŽP [44].  

EA je rozdělován na přímé a nepřímé environmentální aspekty. Přímý EA je 

takový, který souvisí s činnostmi, výrobky a službami organizace, které vedení organizace 

přímo řídí a nepřímý EA je takový, který může být výsledkem vzájemného působení 

organizace a třetích stran [45]. Přehled přímých a nepřímých EA uvádím v následujících 

tabulkách. 
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Tabulka 2: Přímé environmentální aspekty a dopady [46, 47] 

Činnost Aspekt Dopad Opatření 

Každodenní 

provoz firmy 

Plýtvání surovinami 

a energetickými 

zdroji, znečištění 

ovzduší při dopravě 

Vznik odpadů 

(papír, NO, 

PET láhve,…) 

Šetrné chování, 

nevytvářet odpad, 

pokračovat ve 

třídění 

Odběr vody, 

energie 

Užívání přírodních 

zdrojů, z toho 

některých 

neobnovitelných 

Spotřeba vody, 

elektřiny, plynu 

Šetrný přístup k 

užívání energie 

Výrobní 

činnosti, 

údržba, opravy 

strojního 

zařízení 

Zátěž na ŽP při 

likvidaci NO 

Produkce NO, 

možný únik 

NO 

Dodržování 

pracovních 

postupů, pravidelný 

servis a opravy, 

školení pracovníků 

Používání a 

skladování 

nebezpečných 

látek 

Znečištění ovzduší, 

vod, půd, živé 

přírody, vznik NO 

Možný únik 

nebezpečných 

chemikálií 

Proškolení, správné 

značení nádob, 

zvážit ekologicky 

vhodnější 

chemikálie 

Nevyužití 100 

% tepla 

Vznik tepelných 

emisí 

Vyfukování 

tepla do 

ovzduší 

Snažit se 

maximálně využít 

teplo 

Provoz vozidel 
Znečištění, vod, půdy 

a ovzduší 

Možnost úniku 

pohonných či 

provozních 

náplní - vznik 

NO 

Proškolení řidičů, 

včasné opravy a 

údržba, nákup 

ekovozidel 

Používání 

parkovacích 

ploch v areálu 

Možnost úniku látek 

do kanalizace 

Znečištění 

povrchových 

vod 

Zabezpečení pro 

případný únik, 

popř. kanalizační 

rychlouzávěry 

Skladování a 

manipulace 

olejů 

Znečištění ovzduší, 

příp. kontaminace 

povrchových vod 

Únik 

závadných 

látek 

Aktualizace a 

dodržování 

Havarijního plánu, 

kontroly, školení 

Provoz 

klimatizačních 

soustav 

Znečištění ovzduší 

chemickými látkami 

Možný únik z 

chladící 

jednotky 

Pravidelná údržba a 

kontrola 

oprávněnou osobou 

Provoz kotelny Znečištění ovzduší Produkce emisí 
Pravidelná kontrola 

a údržba 

Revize, údržba, 

opravy, 

výměna oleje 

Zátěž na ŽP únikem 

do prostředí (půda, 

podzemní vody, 

znečištění ovzduší při 

likvidaci NO 

Vznik NO 

Správné označení 

nádob, dodržování 

postupů, proškolení 

pracovníků o 

nakládání s NO 
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Činnost Aspekt Dopad Opatření 

Administrativa 

Vznik sběrového 

papíru 

čerpání 

přírodních 

zdrojů 

Optimalizace 

spotřeby papíru 

Spotřeba elektrické 

energie 

čerpání 

přírodních 

zdrojů 

Zbytečně nesvítit, 

elektrickou energii, 

odebírat, co 

nejrovnoměrněji 

Spotřeba pitné vody 

čerpání 

přírodních 

zdrojů 

Kontrola vypnutí 

kohoutků 

Spotřeba zářivek Vznik NO 

Zbytečně nesvítit, 

zářivky opakovaně 

nevypínat a 

nezapínat 

Spotřeba tonerů Vznik NO 

Maximální šetření 

při tisku 

dokumentů, 

zajištění zpětného 

odběru 

Vznik komunálního a 

ostatního odpadu 

Zátěž na ŽP v 

podobě 

ukládání 

odpadů 

Maximální 

množství obalů 

vracet k recyklaci 

 

Tabulka 3: Nepřímé environmentální aspekty [48] 

Činnost  Aspekt Dopad 

Umístění budov či 

jiných technických 

objektů 
Zvýšený hluk a dopravních ruch 

Hlukové emise, 

emise z dopravy, 

vibrace 

Složení a výběr služeb Vliv dopravy zákazníků Emise z dopravy 

Správní a plánovací 

rozhodnutí 
Parkovací plochy v okolí 

společnosti 
Zábor půdy 

Vliv činnosti 

společnosti na ŽP a 

chování dodavatelů a 

subdodavatelů 

Dopravní obslužnost dodavatelů a 

subdodavatelů 
Emise z dopravy, 

vibrace 
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4.2 Analýza materiálových a energetický toků 

Dalším krokem, abych mohla navrhnout vhodný nástroj ke snížení vlivu na ŽP do 

podniku ZS, byla analýza materiálových a energetických toků, vstupů a výstupu, přičemž 

tato analýza vychází z metody Top Twenty (dále jen TT). Jedná se o metodu, která hledá 

možnosti zlepšení environmentálního profilu podniku a tím spojených finančních úspor 

[64]. 

Pod vstupy jsou zařazeny nejdůležitější toky, které ovlivňují podnik ZS a patří zde: 

suroviny, materiály, pomocné a provozovací látky, voda, energie a obaly. Pod termín 

pomocné látky se řadí energie či materiály jako např. chladící vody, katalyzátory, 

detergenty, maziva a rozpouštědla [64].   

V této analýze, za každým důležitým vstupem je uveden údaj jednotky, množství 

spotřebované za rok, cena za jednotku, celková cena za období předcházejících dvanácti 

měsíců, použití a poměr. Poměr je odvozen od celkové ceny a jednotkové ceny, a vyjadřuje 

procentuální množství nákladů pro podnik ZS. Vstupy této analýzy jsou seřazeny podle 

procentuálního množství.  

Nejvýznamnějším vstupem je elektrická energie, která tvoří 64 % z celkového 

množství a je použita především pro svícení a provoz zařízení ZS. V kapitole 5 Zavedení 

vhodného nástroje v části Environmentálního pilíře, konkrétně Nakládání s energiemi jsou 

uvedené možnosti snížení této nákladové položky. Druhou významnou nákladovou 

položkou pro podnik ZS je teplo, sloužící pro ohřev místností a TUV. Opět i pro teplo 

v kapitole 5 jsou popsány opatření, jak dosáhnout možných úspor, konkrétně vytápění – 

udržování teploty. Návrhy možných opatření jsou v kapitole 5 stanoveny i pro vodu, 

kancelářské potřeby, úklidové a čisticí prostředky. V následující tabulce (Tabulka 4) jsou 

popsány nejdůležitější vstupy. 

Další tabulka (Tabulka 5) je souhrn všech významných, nevýrobkových výstupu 

z podniku ZS. Zde se řadí odpady, emise do ovzduší, ztráta energie a odpadní vody [64]. U 

každého výstupu je uveden údaj jednotkového množství, množství za rok, cena za jeho 

zneškodnění a procentuální množství posuzované z celkové ceny. Cena za likvidaci 

komunálního odpadu společností OZO je vypočtena: čtyři kontejnery x 1 984 Kč x 12 

měsíců. Cena za likvidaci separovaného odpadu společností OZO je stanovena: jeden 

kontejner x 660 Kč x 12 měsíců.  U položky nebezpečný odpad – oleje a nebezpečný 
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odpad – vyřazené zařízení (baterie a monočlánky) je uvedena nulová cena za jejich 

zneškodnění, z důvodu, že jejich likvidace je prováděna smluvně odbornou firmou. 

Poslední položka nebezpečný odpad – zářivky, žárovky jsou náklady na jejich likvidaci 6, 

50 Kč/ks. 
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Tabulka 4: Materiálové a energetické toky – vstupy podniku ZS 

 



Bc. Lenka Schreiberová: Posouzení možnosti snížení vlivu na životní prostředí při 

provozu sportovního areálu společnosti SAREZA 

2014 44 

Tabulka 5: Materiálové a energetické toky – výstupy podniku ZS 

Č. 
Odpad nebo emise (plynné i 

kapalné) 
Jednotka množství 

Množství 

za rok 

Cena za 

zneškodnění 

[Kč] 

Poměr 

[%] 

1 komunální odpad ks (1 kontejner /1100l) 576 95 232,00 83,75% 

2 
tříděný odpad - separovaný odpad - 

papír, dřevo, plasty ks (1 kontejner /1100l) 48 7 920,00 6,97% 

3 nebezpečný odpad - oleje l 208 0 0,00% 

4 
nebezpečný odpad - vyřazené zařízení 

(baterie, monočlánky) ks 250 0 0,00% 

5 nebezpečný odpad - zářivky, žárovky ks 1624 10 556,00 9,28% 

  Celková cena   
 

113 708,00 
 

 

4.3 Environmentální audit 

Teoretický popis a průběh environmentálního auditu je popsán v kapitole 2.7. 

V přípravné fázi environmentálního auditu jsem se soustředila na vybrání vhodného 

dotazníku a informací, které by mi podaly celkový pohled na podnik ZS. Jako vhodný 

environmentální dotazník se souhrnnýma informacemi jsem vybrala dotazník z Příručky 

ekologa [66]. Před samotným zahájením environmentálního auditu jsem si dané otázky 

prošla a zjistila k podniku základní informace. 

Druhá fáze environmentálního auditu probíhala již na místě v ZS SAREZA, kdy 

předem připravené otázky jsem procházela s pracovníkem ZS – vedoucím provozu. 

Zjišťování otázek probíhalo formou dialogu.  

Poslední fází environmentálního auditu je závěrečný audit a jeho vyhodnocení, 

které je uvedeno níže.  

Environmentální audit na ZS SAREZA Ostrava – Poruba jsem rozdělila do okruhů, 

vycházející ze zákona: zákona č.  258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 

59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. ZS má 

povinnost tyto zákony a povinnosti dodržovat, což bylo i ústně ověřeno. 
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1) Povinnosti podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [40, 66] 

Podnik ZS SAREZA má dle tohoto zákona povinnost:  

 zabezpečit nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky (dále jen NCHLP) 

klasifikovanými jako vysoce toxické odborně způsobilou osobou 

 zajistit, aby proběhlo školení zaměstnanců pracujících s těmito přípravky a vydat 

písemná pravidla o bezpečnosti ochraně zdraví a ŽP  

 oznámit provedení speciální ochranné desinfekce, dezinsekce či deratizace orgánu 

ochrany veřejného zdraví a obecnímu úřadu a to minimálně 48 hodin předem 

 skladovat NCHLP v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti 

vloupání a vstupu nepovolaných osob, při takovém skladování musí být vyloučena 

záměna, vzájemné působení a zabránění pronikání do ŽP a ohrožení zdraví 

2) Povinnosti podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárii [41, 66] 

Z tohoto zákona vychází ZS povinnost: 

 zpracovat seznam, ve kterém je uveden druh, množství, klasifikace a fyzická forma 

všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení  

 přijmout všechna nezbytná opatření k prevenci závažných havárií a omezení jejich 

následků na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, ŽP a majetek 

3) Povinnosti podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech [42, 66] 

Z toho zákona vychází pro ZS povinnost: 

 zařadit odpad podle katalogu odpadu 

 zařadit odpad do kategorií 

 zjistit, zda osoba, které vedení ZS předává odpad je oprávněná 

 označit vybrané nebezpečné odpady grafickým symbolem a ostatní nebezpečný 

odpad označit nápisem „nebezpečný odpad“ 

 odpady, které sám ZS nemůže využít nebo odstranit je povinen převést do 

vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 

 je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
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 zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizení nebo únikem 

 vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi 

 zajistit, aby během nakládání s odpadními oleji nebyly oleje vzájemně míchány 

nebo s jiným nebezpečným odpadem 

 tím, že ZS nakládá s amoniakem je povinen vyplnit a zároveň zaslat evidenční list 

 v případě, že ZS neobdrží potvrzený list o převzetí nebezpečných odpadů, pak je 

jeho povinností o tom informovat obecní úřad s rozšířenou působností a ČIŽP a 

zároveň je povinen archivovat tuto evidenci nejméně 5 let 

 zimní stadion je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo 

odstranění nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osoby oprávněné k jejich 

převzetí  

4.4 Vyhodnocení 

V úvodu této kapitoly jsme provedla environmentální přezkum, kde jsem do 

tabulek rozdělila přímé a nepřímé EA ZS i s jejich dopady na ŽP a vhodným opatřením. 

V druhé části kapitoly proběhlo zhodnocení nejdůležitějších materiálových a 

energetických toků, rozdělených na vstupy a výstupy ZS, které byly posuzovány z pohledu 

celkové ceny a celkových nákladů pro podnik ZS.  

Třetí část kapitoly je věnována environmentálnímu auditu, kde je popsán přehled 

povinností vycházející ze zákona, které musí ZS dodržovat. 

Na základě provedených analýz jsem se rozhodla do podniku ZS Ostrava – Poruba 

navrhnout společenskou odpovědnost pro její komplexnost a proto, že společenská 

odpovědnost se nezabývá jen vlivy na ŽP, ale také vzájemnou komunikací, prezentací 

podniku na veřejnost, etiky apod. Společenská odpovědnost je dobrovolný nástroj dle 

normy ISO 26000, který je nad rámec plnění legislativních požadavků, přičemž účel 

samotné normy ISO 26000 je propagace udržitelného rozvoje zavedením právě 

společensky odpovědného chování [28, 29]. 
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5 Zavedení nástroje v rámci společnosti 

V této kapitole se věnuji zavedení nástroje společenské (dále jen CSR) 

odpovědnosti do podniku ZS SAREZA. Výhody a cíle zavedení CSR do podniku je 

popsáno v kapitole 2.14. 

V prvním kroku CSR je důležité identifikovat tzv. zájmové skupiny neboli 

stakeholdery a nalezení způsobu jak sladit jejich očekávání. Jedná se o všechny osoby, 

instituce či organizace, které mohou ovlivnit nebo jsou ovlivněny aktivitami a provozem 

podniku ZS. Zájmovými skupinami v ZS SAREZA Ostrava – Poruba jsou zákazníci, 

zaměstnanci, lidé žijící v okolí ZS, zřizovatel zařízení a dodavatelé [33].  

Ekonomická oblast 

1) Hospodaření s finančními prostředky 

Zimnímu stadionu, potažmo Statutárnímu městu Ostrava doporučuji zavedení 

transparentního nakládání s finančními prostředky nejen od zřizovatele, ale např. i od 

sponzorů. Pod termínem transparentní nakládání je myšleno zavedení „viditelného“ 

bankovního účtu na stránky společnosti. Cílem je informovat o investičních potřebách 

a samotní sponzoři často uvítají s přispěním na konkrétní zařízení či službu. Vhodným 

„revanžem“ pro takového sponzora může být uveřejnění jeho jména na webových 

stránkách, popř. možnost využít prostor ve společnosti ZS SAREZA Ostrava – Poruba 

[33]. 

2) Předcházení střetu zájmu 

Střet zájmu může souviset s problematikou korupce, proto doporučuji jako vhodné 

opatření vydání etického kodexu, kterým se ZS zaváže k dodržování obecných zásad 

čestného a slušného jednání. Samozřejmostí je, aby se na jeho znění shodli všichni, kterých 

se jeho dodržování bude týkat [33]. 

Pod pojmem etický kodex rozumíme nástroj, který pomáhá zajišťovat, aby 

každodenní aktivity podniku a jednání všech jeho zaměstnanců odpovídalo stanoveným 

zásadám. Jedná se o soubor konkrétních pravidel vycházející z hodnot a principů samotné 

organizace. Jedno z pravidel může být např. chování, které daná firma považuje za vhodné 

a přijatelné. Přijetím a následným podpisem či prohlášením etického kodexu se daný 
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podnik zavazuje k dodržování konkrétních pravidel a postupů. Etický kodex nemá právní 

platnost, ale jeho porušení může vést k určitému postihu [33]. 

3) Spravedlivé a odpovídající odměňování zaměstnanců 

Zimní stadion SAREZA Ostrava – Poruba dbát na to, aby své zaměstnance odměnil 

za dobře odvedenou práci, přičemž samotné odměňování má předem jasná pravidla, která 

obě strany dodržují, nejedná se o zveřejňování finančních odměn, ale o transparentní 

mechanismus [33]. Pravidla jsou dána mzdovým předpisem a motivačním systémem. 

Sociální oblast 

1) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zimnímu stadionu navrhuji zvážit zavedení certifikátu dle normy ČSN OHSAS 

18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jehož získáním dá 

ZS najevo, že dbá na ochranu zdraví svých zaměstnanců a zároveň veřejnosti, tím má 

možnost ZS „stoupnout“ v očích svých zákazníků. Také navrhuji zavést, aby BOZP bylo 

standardním tématem ve všech měsících, čtvrtletních a ročních kontrolách rozpočtu a 

zároveň, aby politika BOZP byla sdělena všem dodavatelům, popř. subdodavatelům [33, 

34]. 

2) Zaměstnávání znevýhodněných 

Vedení ZS může umožnit práci na částečný úvazek maminkám malých dětí, lidem, 

jejichž zdravotní stav neumožňuje práci na plný úvazek nebo lidem s tělesným handicapem 

[33]. 

3) Filantropie 

Tím, že ZS se zapojí do charitativních projektů, v rámci, kterých se pomáhá 

zdravotně znevýhodněným občanům nebo konkrétním zájmovým skupinám s využitím 

sportu, může vést v očích zákazníků ke zlepšení celkové image podniku. Také vhodným 

krokem k filantropii mohou být charitativní aktivity samotných zaměstnanců, tzv. firemní 

dobrovolnictví [33, 35]. 

Firemní dobrovolnictví přináší užitek pro všechny zapojené strany, jak pro firmu, 

její zaměstnance, tak i pro veřejnost. Jedná se o smysluplnou formu naplňování 

společenské odpovědnosti, kdy samotná firma nabídne práci, čas a znalosti svých 
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zaměstnanců, tam kde je potřeba [49]. Konkrétním příkladem, kdy se mohou zaměstnanci 

zapojit do firemního dobrovolnictví je např. akce pro kojenecký ústav nebo dětský domov, 

kdy dobrovolníci vezmou na procházku děti [50], dalším vhodným příkladem je 

dobrovolná pomoc v ZOO nebo pomoc při čištění lesů popř. mohou odprovázet zdravotně 

postižené osoby na výlety [51]. 

4) Pracovní prostředí 

Jeden ze sociálních pilířů společenské odpovědnosti je i vytváření zdravého 

pracovního prostředí pro své zaměstnance, proto bych si dovolila pro ZS navrhnout např. 

stojany pro kola, popř. vhodnou místnost, kde lze uschovat kolečkové brusle, koloběžky 

apod. Vhodnou pozorností podniku pro své zaměstnance může být např. základní sada 

nářadí pro nejrůznější typy oprav kol nebo dárku v podobě kancelářské květiny, jako jsou 

kapradiny, fíkusy, břečťany atd. [33, 36]. Benefitem uvedeným v kolektivní smlouvě je 

možnost čerpat některé poskytované služby zaměstnancům se slevou. 

Z většiny dnešních kancelářských nábytků dochází k uvolňování formaldehydu, 

proto doporučuji ZS zvážit při budoucích nákupech nákup kancelářského nábytku nesoucí 

označení ekoznačky (ekologicky šetrné). Tím má podnik a jeho vedení jistotu, že 

formaldehyd, který se uvolňuje z tohoto nábytku, nepřekračuje nejpřísnější hodnoty, 

kterým musí vyhovět, aby toto označení ekoznačky získal [33]. 

Environmentální oblast 

1) Nakládání s odpadem a omezení dopadů na ŽP 

Z analýzy materiálových a energetických toků, konkrétně výstupu bylo zjištěno, že 

v ZS nedochází k třídění dopadů.  

Důležitou myšlenkou  environmentálního pilíře společenské odpovědnosti je, zda 

vyprodukovaný odpad musel vůbec vzniknout, tzn., že třídění odpadu je zodpovědné, ale 

nejlepší odpad je ten, který nevznikl, proto ZS navrhuji předcházet vzniku odpadu a pokud 

už vyprodukovaný odpad vznikne, tak jeho separaci zaměřenou nejen na zaměstnance, ale 

především na zákazníky. Separaci odpadu, lze zajistit umístěním vhodně označených 

odpadkových košů v místě pohybu zaměstnanců a zákazníků. Další možností předcházení 

vzniku odpadu je např. zakoupením psacích potřeb ne na jedno použití nebo plastové 

kelímky v automatech či u stojanu vod, aby byly nahrazeny klasickými hrnky či 
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skleničkami s možností volby „bez kelímku“. Vhodným opatřením by mohlo být umístění 

v blízkosti automatů informace o dopadu plastových kelímků nebo hliníkových plechovek 

o vlivu těžby a zpracování hliníku na ŽP. [33].  

2) Čistící, mycí a úklidové prostředky 

Čisticí a úklidové prostředky v ZS dosahují nákladů 96 000 Kč za rok.   

Nejen kancelářský nábytek, ale i úklidové prostředky lze pořídit s označením 

ekoznačky (ekologicky šetrné) a díky jejich používání dochází hned k několika výhodám, 

nejen z hlediska ochrany zaměstnanců, kteří s nimi přicházejí do kontaktu (např. snížené 

riziko vzniku alergii), ale také hlavně z hlediska ochrany ŽP a finančních úspor. Většina 

prostředků nesoucí označení ekoznačky, jsou velkoobjemové koncentráty a tím dochází 

k šetření obalů, nákladů na dopravu, skladovacích prostor a financí. Průzkumy dokazují, že 

používáním koncentrátů, lze dosáhnou až 20 % úspor. K tomu, aby mohl ZS čisticí 

prostředky využívat opravdu šetrně je zapotřebí dodržet několik zásad [33]:  

 Personál, který přichází do kontaktu s takovým typem koncentrátu, aby byl poučen 

o způsobu dávkování a ten striktně dodržoval, protože přesným odměřování 

potřebného množství lze dosáhnout až 30 % úspor. 

 Aby bylo použití chemických čisticích prostředků omezeno na minimum a pokud 

to situace dovolí, dát přednost mechanickým metodám čištění s využitím utěrek 

a mopů s odolným mikrovláknem. 

 Maximální omezení používání desinfekčních prostředků. 

3) Nakládání s papírem 

Z analýzy materiálových a energetických toků, konkrétně vstupů bylo zjištěno, že 

v podniku ZS je celková cena za využití papíru 2 400 Kč za rok. 

Pod termínem nakládání s papírem je potřeba si představit úsporné využívání 

papíru nejen k tisku, ale i kopírování apod. Vhodným opatřením je dodržování 

oboustranného tisku, který lze přednastavit ve všech tiskárnách a také tisk v režimu dvě 

stránky textu na stránku papíru. Dále je samozřejmostí pracovat s recyklovatelným 

neběleným papírem, který dosahuje již dostatečných kvalit pro tisk, aby se neohrozila 

poruchovost tiskáren. Vhodným komunikačním opatřením je předjednání podniku ZS 

s danými firmami a neuzavírat smlouvy, které by nutily podnik ZS SAREZA Ostrava – 
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Poruba k odběru nerecyklovatelného papíru. V případě, že by podnik ZS nechtěl pracovat 

s recyklačním papírem, doporučuji aspoň práci s kancelářským papírem se sníženou 

gramáží. Dalším vhodným opatřením je rozlišení skutečnosti, zda upřednostníme 

elektronickou kopii před papírovou nebo nám poslouží přenosné disky. Neposledním 

krokem, který doporučuji zavést je „myšlenka“ připojení ke každé elektronické 

komunikaci (především email), zda považuje uživatel nutnost dané emailové informace 

tisknout [33, 37, 38].  

4) Nakládání s energiemi 

Z analýzy materiálových a energetických toků, konkrétně vstupů bylo získáno, že 

elektrická energie tvoří největší část nákladů ZS v částce 5 797 906 Kč, tato energie se 

používá především pro celkový provoz zařízení a osvětlení. 

Nakládání s energiemi a možné návrhy úspor jsem rozdělila do tří oblastí [33]: 

a) osvětlení 

U osvětlení je nutné se řídit hygienickými požadavky, ale kromě nich je vhodné si 

uvědomit, že např. Jeli venku dostatečně jasno, není potřeba v místnosti svítit. Jednou 

z možností je také umístění informačních cedulek žádajících, aby byla zhasnuta světla při 

odchodu z místností. Dále doporučuji vybavit některé místnosti ZS (toalety, chodby, 

kuchyňky) pohybovými čidly a vhodné mohou být i časové spínače [33].  

Doporučuji průběžnou výměnu klasických žárovek a zářivek za kvalitní úsporné 

žárovky a zářivky, jejichž rozdíl v účinnosti a spotřebě je závratný. „Úsporná žárovka je 

4x až 5x účinnější a spotřebuje o 70-80% energie méně, než běžná žárovka“ 
[33]

. Při 

výběru světla se obecně doporučují tóny odpovídajícímu dennímu světlu [33]. 

V následující tabulce jsem uvedla přehled úspor s klasickou žárovkou a LED 

žárovkou.  
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Tabulka 6: Rozdíl v úspoře mezi klasickou a LED žárovkou [53, 62] 

Náklady na elektrickou energii Klasická žárovka  LED žárovka 

Počet ks 1 1 

Příkon [Watt] 40 3, 5 

Pořizovací cena [Kč] 12 195 

Doba svícení [hod] 5 5 

Celková spotřeba elektřiny [Watt/hod] 40 3, 5 

Množství spotřebovaných kWh za rok 73 6, 3875 

Spotřeba elektřiny za rok [Kč] 191, 771 16, 799 

Úspora elektrické energie za rok [Kč]  174, 972 

Přepočet z klasické 40 W žárovky na LED žárovku odpovídá 3, 5 W, přičemž 

záleží na samotném výrobci. Průměrná cena elektřiny je stanovena na 2, 627 Kč. Doba 

svícena je stanovena pět hodin z osmihodinové směny. 

a) vytápění – udržování teploty 

Z celkových nákladů elektrické energie připadá 1 379 852 Kč na vytápění budovy, 

konkrétně na ohřev místností a TUV. Důležitým faktem v budově ZS je výroba ledu a 

s tím souvisí udržování rozdílných teplot.  

Výchozím zdrojem energetické náročnosti budovy musí být energetický audit. 

Pozornost je nutné věnovat temperaci teploty vzduchu (doporučena hodnota je 21° C), na 

chodbách nebo jiných místnostech, kde nedochází k příliš častému zdržování zaměstnanců, 

může být teplota nižší. Za povšimnutí stojí i vhodná teplotní úprava během víkendů nebo 

dnů, kdy provoz ZS je omezen. Také musí platit, aby topná tělesa nebyla zakryta např. 

závěsy, dřevěným obložení apod. a od stěny oddělena izolací [33].  

b) výpočetní technika a elektrospotřebiče 

V době pořizování nové výpočetní techniky na ZS doporučuji věnovat maximální 

pozornost energetické spotřebě. Z pohledu do budoucna se více vyplatí pořídit si finančně 

nákladnější zařízení s nižší spotřebou, protože v průběhu užívání se vyšší počáteční 
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náklady rychle vrátí.  Počítače či monitory s nízkou spotřebou elektrické energie jsou 

označeny značkou Energy Star. Při práci s počítači je nutné věnovat pozornost jejich 

úplnému vypínání, tedy samotnému počítači i jeho monitoru. „U tohoto opatření mohou 

dosáhnout úspory cca 200 Kč/PC za rok“ 
[33]

. Stejná pozornost by měla být věnována 

i tzv.  stand-by režimům zařízení. Doporučuji, aby všechny zařízení (tiskárny, kopírky, 

televizory, videa, set – top boxy apod.) byla úplně odpojena z elektrické sítě, to může 

usnadnit zásuvková lišta se spínačem, tím lze dosáhnout značných úspor [33].  

Při budoucích nákupech výpočetní techniky, zejména monitorů, doporučuji 

přihlédnout, k těm zařízením, která nesou označení TCO. Jedná se o takové výrobky, které 

lze považovat za zdravotně i environmentálně šetrnější, protože splňují přísná kriteria 

týkající se spotřeby energie, ergonomie a ochrany ŽP [33, 52]. 

5) Nakládání s vodou 

Náklady na vodu vycházejí z analýzy materiálových a energetických toků na částku 

835 655 Kč, tato voda je určena k běžné denní spotřebě (splachování, mytí, oplach) a 

především k výrobě ledu. 

Tuto oblast environmentálního pilíře společenské odpovědnosti dokáže člověk svou 

činností ovlivnit nejvíce, proto navrhuji ZS snížení tlaku v rozvodech vody, instalaci tzv. 

perlátorů a úsporných hlavic, které ovšem musí být mechanicky a pravidelně čištěny. Dále 

instalace úsporného splachovacího systému, zakoupení úsporné myčky nádobí, která 

dokáže uspořit až 60 % vody a ve sprchách doporučuji zavést ventily, které po určitém 

časovém úseku, zastaví proud vody. Nutností jsou také pravidelné kontroly, zda nedochází 

k úniku vody (kapání kohoutku, protékání toalet, netěsnění potrubí, apod.) Např. i při 

nepatrné frekvenci deseti kapek za minutu mohou být náklady na vodu navíc až 160 litů 

měsíčně [33, 39]. 

5.2 Uplatnění společenské odpovědnosti v praxi 

Mezi firmy, které zavedly ve svých řadách dobrovolný nástroj společenské 

odpovědnosti a uveřejnili je zároveň i na svých webových stránkách patří např. 

Československá obchodní banka [54], Komerční banka [55], Česká spořitelna [61], 
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Vodafone [56], ČSAD LOGISTIC OSTRAVA, a.s. [57], E. ON [58], RWE [59], ČEZ 

[60]. 

V případě, že by se rozhodl podnik ZS zavést tento dobrovolný nástroj a zároveň jej 

umístit i na své webové stránky doporučuji následující text: 

Společenská odpovědnost podniku ZS SAREZA Ostrava – Poruba 

Ekonomický pilíř 

 Zavedli jsme transparentní účet pro hospodaření s finančními prostředky. 

 Své zaměstnance jsme poučili o odmítnutí korupce a vydali etický kodex. 

 Máme transparentní mechanismus pro odměňování svých zaměstnanců. 

Sociální pilíř 

 Usilujeme o získání certifikátu ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Nabízíme práci na „part time“ maminkám s dětmi, lidem jejichž zdravotní stav 

neumožňuje práci na plný úvazek nebo lidem zdravotně znevýhodněným. 

 Podílíme se na charitativních projektech a zavedli jsme firemní dobrovolnictví. 

 Pro své zaměstnance jsme vybudovali úschovnu kol či jiného sportovního 

vybavení. 

Environmentální pilíř 

 Zavedli jsme tisk na recyklovaný, nebělený papír a nákup psacích potřeba na více 

použití. 

 Zavedli jsme nákup kancelářského vybavení a čisticích prostředků s označením 

„ekoznačka“. 

 Při nákupu výpočetní techniky odebíráme pouze spotřebiče s označením TCO nebo 

Energy Star. 

 Čistící, mycí a úklidové prostředky nakupujeme v koncentrátech. 

 Provedli jsme výměnu z klasických žárovek na LED žárovky a zářivky. 

 Nainstalovali jsme perlátory a úsporné hlavice do sprch. 
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6 Návrh vyhodnocení funkčnosti zavedeného nástroje 

K tomu, abych mohla vyhodnotit zavedení CSR do podniku ZS existuje několik 

spolehlivých metod. Otázkou je, zda posuzovat CSR externím či interním posuzovatelem. 

Běžnou praxí vyspělých zemí je posouzení nástroje CSR ještě další, třetí nezávislou 

stranou. Důvody proč je vhodné CSR posuzovat třetí stranou je např. předávání pravdivých 

informací třetím stranám, potřeba práce se zpětnou vazbou, snaha dodržovat celosvětové 

trendy a především zvýšení důvěryhodnosti samotného podniku [63]. 

Metody hodnocení CSR používané v zahraničí jsou OECD Guidelines for 

Multinational (OECD), ISO 26000, AA 1000 AccountAbility/Assurance Standard 

(Anglie), SAN Ltd. (Anglie), Ethibel (Belgie), Global Reporting Initiative a v ČR je 

používán Národní program posuzování shody systému managementu společenské 

odpovědnosti [63] 

Tento dokument Národní program posuzování shody systému managementu 

společenské odpovědnosti byl zpracován Radou kvality s cílem umožnit českým firmám 

prokazovat zavedení a dodržení CSR akreditovaným certifikátem ČSN ISO 01 0391, 

přičemž akreditovaným orgánem je Český institut pro akreditaci o. p. s. [63]. 

6.1 Hodnocení společenské odpovědnosti v ČR 

V ČR je používána tzv. metoda KORP. Tato metoda je odvozena od Sdružení 

Korektní podnikání a Sdružení pro oceňování kvality národní metodiky pro hodnocení 

CSR [63].  

Za negativní vlastnost, která vychází z této metody lze považovat její 

nepropojenost, mezi tím, co organizace koná a tím jaké výsledky je schopna deklarovat 

v daných oblastech. Naopak zvláštní pozornost je věnována organizačnímu zabezpečení 

CSR v daném podniku [63]. 

Postup této metody je založen na dvou krocích [63]: 

 Posouzení managementu a organizačního zabezpečení CSR v daném podniku 

 Hodnocení úrovně plnění požadavků na CSR firmy formou dotazníku 
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V prvním kroku Posouzení managementu a organizačního zabezpečení CSR 

v podniku uvádí uchazeč, tedy ZS základní informace o CSR v jeho firmě ve volně psaném 

textu, který je složen z třinácti otázek [63]: 

1) Představení vedení společnosti pro CSR a stanovení oblasti působnosti 

2) Jmenování týmu CSR 

3) Identifikování relevantních zainteresovaných stran včetně způsobu 

komunikace 

4) Oblasti působnosti, strategie a cíle CSR v organizaci 

5) Výcvik pracovníků v CSR 

6) Dokumenty o CSR 

7) Záznamy o CSR 

8) Management dokumentů a záznamů 

9) Provázaní činností spojených s CSR a běžnými pracovními činnostmi 

10) Organizační zabezpečení tvorby Zpráv o CSR 

11) Systém zlepšování 

12) Monitoring a měření v oblasti CSR 

13) Audity a systémy hodnocení shody s legislativou a předpisy 

V druhém kroku formou dotazníku je v jednotlivých subkritériích (ekonomika, 

sociální oblast a environment) hodnoceny úrovně aplikací zásad CSR v podniku v části 

předpoklady a výsledky [63]. 

6.2 Metoda KORP 

Tato metoda je určena pro interní i externí hodnocení CSR podniku, přičemž 

základem je sebehodnocení nezávislou stranou. Posuzování plnění CSR probíhá v pilíři 

ekonomické, sociálním a environmentálním a hodnotí se nejen výsledky, ale i předpoklady. 

Oblast, která je hodnocena samostatně je management a organizační zabezpečení CSR 

a její integrace do podnikového systému [63].  
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Každý z pilířů je v metodice označen kritériem (ekonomický, sociální, 

environmentální) a je charakterizován soubory otázek v části předpoklady a výsledky. 

Otázky, které jsou tematický soustředěny do bloků, se označují, jako subkritéria a plně 

postihují rozsah a úroveň činnosti podniku, přičemž pro každé subkritérium jsou 

předpoklady a výsledky hodnoceny samostatně. U každého subkritéria předpokladů 

a subkritéria výsledku je uvedena skupina témat, kterými by se měli členové týmů 

a hodnotitelé zabývat [63]. Pro větší přehlednost uvádím tabulku s přehledem kritérií 

a subkritérií. 

Tabulka 7: Přehled kriterií a subkritérií v metodě KORP [63] 

Kritérium (pilíř) Subkritérium Předpoklady (P) Výsledky (V) 

Ekonomika (EM) 

EM1 - Ekonomická výkonnost EM1P EM1V 

EM2 - Přímé ekonomické vlivy na 

komunitu 
EM2P EM2V 

EM3 - Nepřímé ekonomické vlivy na 

komunitu 
EM3P EM3V 

Sociální odpovědnost 

(SO) 

SO1 - Lidská práva SO1P SO1V 

SO2 - Komunita, korupce, shoda s 

legislativou 
SO2P SO2V 

SO3 - Zaměstnávání a přiměřená práce SO3P SO3V 

Environment (EG) 

EG1 - Personální zajištění ochrany ŽP EG1P EG1V 

EG2 - Shoda s legislativou EG2P EG2V 

EG3 - Environmentální dopady spotřeb 

energií a dalších zdrojů 
EG3P EG3V 

EG4 - Environmentální dopady služeb na 

ŽP 
EG4P EG4V 

 

Samotné hodnocení probíhá ve dvou krocích. Prvním krokem je hodnocení zprávy 

o CSR organizace hodnotitelem a druhým krokem je následné hodnocení na místě 

u žadatele. Výstupem je inspekční zpráva, kterou obdrží samotná organizace a zároveň 

zdůrazňuje silné stránky podniku v oblasti CSR, ale i příležitosti ke zlepšení. Součástí 

inspekční zprávy může být i bodové ohodnocení podniku. Samotná inspekční zpráva je 

podkladem pro vedení firmy při sestavování Výroční zprávy o hospodaření a pro Radu 

kvality ČR jako zpětná vazba [63]. 

Bodové hodnocení podniku v metodě KORP rozeznáváme tzv. klasické 

(zjednodušené) nebo tzv. s jemným rozlišením. První typ – bodové hodnocení klasické je 
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vhodný především pro týmy, které zpracovávají sebehodnocení daného podniku a má 

kumulativní charakter. Druhý typ hodnocení je vhodný pro třetí strany a jedná se o metodu 

souběžného hodnocení, která lépe popisuje realitu daného podniku a zároveň tento typ 

hodnocení poskytuje danému podniku více údajů v oblastech, ve kterých je potřeba se 

zlepšit [63]. 

6.3 Dotazník 

Druhým typem vyhodnocení CSR v podniku ZS je dotazník. Obsahem tohoto 

dotazníku jsou otázky týkající se vize a vedení podniku, řízení a správy, firemní strategie, 

implementace, hodnocení, kontrola, výsledky a komunikace. Respondenti tohoto dotazníku 

ohodnocují každé tvrzení, a pokud si nejsou jisti hodnocením některého tvrzení, pak je 

uvedou do osobních poznámek. Cílem tohoto dotazníku je zjištění stavu vývoje a stanovení 

oblastí, na kterých je možné se v budoucnu zaměřit. Dotazník je uveden v Příloze 2 [67]. 
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7 Závěr 

Předložená diplomová práce s názvem Posouzení možnosti snížení vlivu na životní 

prostředí při provozu sportovního areálu společnosti SAREZA je rozdělena do dvou částí – 

teoretická a praktická část. V úvodu teoretické části je popsán obecný přístup společností 

k životnímu prostředí, jejich přístup a vymezení cílů mé diplomové práce.  

Druhá teoretická kapitola mé diplomové práce je věnována přehledu preventivních 

nástrojů, které může daný podnik v současnosti využít. Přehled preventivních nástrojů 

zahrnuje dobrovolné nástroje nad rámec legislativy i nástroje, které jsou vyžadovány 

legislativou (EIA a IPPC). U každého preventivního nástroje, který je uveden v této 

diplomové práci, je popsán jeho vznik, postup či použití a význam. 

V třetí kapitole dochází k přesunu z teoretické části do praktické, kde je popsán 

podnik mé diplomové práce – zimní stadion společnosti SAREZA v Ostravě – Porubě. 

V této kapitole nalezne čtenář popis celkové společnosti SAREZA i s organizační 

strukturou a popis přehledu a nakládání s nebezpečnými odpady, které v tomto podniku 

vznikají. Následně je uveden konkrétní popis zimního stadionu a požárního řádu, kterým se 

musí řídit. Další část této kapitoly je již věnována popisu využívané technologie, a to 

výroby ledu.  Zimní stadion využívá přímý způsob chlazení a chladícím médiem je čpavek. 

Součástí této kapitoly je popis vlastností čpavku, jeho indikace, skladovaní v zimním 

stadionu, popis systému chladícího zařízení a jeho průběhu. 

Čtvrtá, praktická kapitola je zaměřena na vybrání vhodného nástroje, který by vedl 

ke snížení vlivu na životní prostředí při provozu zimního stadionu. K tomu, abych mohla 

takový nástroj stanovit, bylo nutné nejprve udělat environmentální přezkum, který sestával 

ze složení přímých a nepřímých environmentálních aspektů a jejich dopadů do životního 

prostředí. Následně jsem v podniku zimního stadionu provedla analýzu materiálových a 

energetických toků, rozdělených do vstupů a výstupu, kde jsem stanovila z pohledu 

celkové ceny největší náklady, které zimnímu stadionu vznikají. Součástí navrhnutí 

vhodného nástroje bylo provedení i environmentálního auditu, který spočíval ve zjištění 

povinností vycházejících z legislativy, které musí podnik zimního stadionu dodržovat. 

V závěru této kapitoly je vyhodnocení a návrh pro zavedení dobrovolného nástroje 

společenské odpovědnosti z důvodu jeho komplexního přístupu. 



Bc. Lenka Schreiberová: Posouzení možnosti snížení vlivu na životní prostředí při 

provozu sportovního areálu společnosti SAREZA 

2014 60 

V páté kapitole s názvem Zavedení nástroje v rámci společnosti najde podnik zimní 

stadion Ostrava – Poruba praktické opatření a návrhy v oblasti společenské odpovědnosti, 

jak snížit náklady. Tyto opatření jsou rozděleny do ekonomického, sociálního a 

environmentálního pilíře, přičemž tyto pilíře tvoří základ společenské odpovědnosti. Zimní 

stadion i čtenář nalezne v této kapitole zároveň i podniky, které společenskou odpovědnost 

využily v praxi. Na závěr je uveden návrh textu společenské odpovědnosti, které si může 

zimní stadion vložit na své webové stránky. 

Poslední šestou kapitolou je návrh vyhodnocení zavedeného nástroje. Kapitola 

obsahuje stručný popis, jaké metody jsou používány v zahraničí pro vyhodnocení 

společenské odpovědnosti a zároveň, jaká metoda je používána v České republice. Součástí 

metody používané v České republice je její popis, návod a vyhodnocení pro daný podnik. 

V této kapitole formou přílohy je předložen vlastní návrh pro vyhodnocení společenské 

odpovědnosti v podobě dotazníku. 

Cílem mé diplomové práce bylo najít vhodný nástroj, který by vedl ke snížení vlivu 

na životní prostředí, zlepšení komunikací podniku a jeho image, byl by lehce aplikovatelný 

do praxe, měl konkrétní návrhy a přitom nebyl finančně nákladný. Tento cíl mé diplomové 

práce považuji za splněný, neboť jsem navrhla dobrovolný nástroj v podobě společenské 

odpovědnosti, který splňuje výše uvedené podmínky. 
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