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Anotace 

V předložené práci jsou nejprve představeny možnosti využití dobrovolných nástrojů 

v ochraně životního prostředí, zejména pak zavedení systému environmentálního 

managementu. Zájem je pak soustředěn na společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Popsána je historie tohoto podniku, oblast jeho podnikání a jednotlivé provozovny. Dále jsou 

zde popsány prvky normy ČSN EN ISO 14001:2005 v podniku, podle které si společnost 

vytyčila svou environmentální politiku.  

V rámci prokazování souladu s výše uvedeným normativem je navrhnuta možnost 

využít normu ČSN EN ISO 14031:2013. Tato norma může v praxi pomoci s hodnocením 

environmentální výkonnosti společnosti a tím zajistit větší transparentnost výsledku v této 

oblasti. 

Klíčová slova: environmentální politika, environmentální management, 

certifikace, ČSN EN ISO 14001:2004, ČSN EN ISO 14031:2013, audit, norma, EMS 

Summary 

In the present work are first introduced the possibility of using voluntary instruments 

in environmental protection, in particular the introduction of an environmental management 

system. Interest is then concentrated on company Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Described is a history of the company, its field of business and individual establishments. 

There are also described elements of the CSN EN ISO 14001: 2005 in the company, 

according to which the company has set its environmental policy. 

In the context of demonstrating compliance with the above normative is suggested the 

possibility of using standard ČSN EN ISO 14031: 2013. This standard may in practice to 

help with the evaluation of the environmental performance of company, thus ensuring 

greater transparency results in this area. 

 

Keywords: environmental policy, environmental management, certification, ČSN 

EN ISO 14001:2005, ČSN EN ISO 14031:2013, audit, standard, EMS 
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Použité zkratky 

a.s.  Akciová společnost 
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CNG  Compressed Narural Gas – Stlačený zemní plyn 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká státní norma 

EA  Environmentální aspekty 

ECI  Environmental condition indicators – Indikátory    

   stavu životního prostředí 

EMAS  Eco Management and Audit Scheme – Systém    

   environmentálního řízení a auditu 

EMS  Environmental Management Systém –     

   Environmentální manažerský systém 

EN  Environmentální aspekt 

EU  Evropská unie 

ISO  International Organization for Standartization –    

   Mezinárodní organizace pro standartizaci 

LCA  Life Cycle Assessment – Hodnocení životního cyklu 

MPI  Management performance indicators 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

OPI  Operational performance indicators –     

   Indikátory výkonnosti provozu 

OSN  Organizace spojených národů 



 

OVAK a. s.  Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

PAU   Polycyklické aromatické uhlovodíky 

Sb.   Sbírka 

ÚČOV   Ústřední čistírna odpadních vod 

VN   Vyhnívací nádrže 

ŽP   Životní prostředí 
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1 Úvod 

Většina lidských činnosti přichází do styku s životním prostředím. Toto chování bylo 

postupně upraveno legislativou a normami, které vedou k jeho šetrnému využití pro 

zachování udržitelného rozvoje. Tedy rozvoje, který zajistí uspokojení potřeb nynější 

generace se zajištěním potřeb generacím budoucím. Průmysl, energetika a doprava, to jsou 

odvětví, které nejvíce ničí složky životního prostředí [2]. 

Již v 80. letech minulého století se v USA objevily první strategie prevence. Tedy 

strategie, která podporuje předcházení poškození životního prostředí. Tato skutečnost je 

účinnější než odstraňování vzniklých poškození. Tyto prevence začaly postupně uplatňovat 

některé státy a velké průmyslové podniky. Na počátku devadesátých let minulého století 

proběhl summit v Rio De Janeiru, kde se ustanovily podmínky toho, jak by se dále měla 

rozvíjet myšlenka udržitelného rozvoje. V roce 1998 se tyto strategie začaly postupně 

zavádět i do České republiky. Vláda tehdy schválila Národní program zavedení systému 

řízení podniku a auditu z pohledu ochrany životního prostředí – program EMAS. V ČR 

společnosti tedy mohou zavádět EMS dle normy ČSN EN ISO 14001, ale i podle Národního 

programu EMAS. Ovšem Národní program je oproti normě přísnější. To co norma pouze 

doporučuje, musí být dle EMAS striktně plněno [20], [28].  

Environmentální management představuje systematicky řízený nástroj k ochraně 

životního prostředí, který podnik zařazuje ve všech oblastech své činnosti. Tedy nejen do 

své výrobní strategie, ale i do běžného provozu. EMS není jen čistě o ochraně ŽP. Tento 

systém v podniku může také přispět k zlepšení ekonomické situace. [1] 

Téma práce jsem si vybral z důvodu mého zájmu o možnosti snižování dopadu 

podniků a organizací na ŽP. Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.) 

souhlasila se spolupráci a nabídla mi záštitu diplomové práce. 

Celá práce je zaměřena na hodnocení stavu EMS v konkrétním podniku - OVAK a.s. - 

jde o vodárenskou společnost zajišťující výrobu pitné vody a čištění odpadních vod zejména 

pro město Ostrava. 

Druhá kapitola práce obecně popisuje postupný vztah lidské populace k ochraně 

životního prostředí. Dále se pak zabývá vznikem dobrovolných nástrojů ochrany životního 

prostředí v podnicích, pod něž spadá také EMS. 
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Třetí kapitola popisuje metodiku zavádění EMS v podnicích dle normy ČSN EN ISO 

14000:2005.  

Čtvrtá kapitola je zaměřená přímo na společnost OVAK a.s. Popsaná je historie, 

jednotlivé provozy a historie zavedení EMS v rámci integrovaného systému managementu. 

Pátá kapitola popisuje metodiku využití normy ČSN EN ISO 14031:2013, kterou lze 

použít pro hodnocení environmentální výkonnosti podniku. 

Šestá kapitola aplikuje metodiku normy ČSN EN ISO 14031:2013 na konkrétních 

programech EMS, které proběhly ve společnosti. Je tedy navrhnutá možnost zařadit tuto 

normu ke stávající certifikaci. Výsledky zlepšování lze tak prezentovat v normativní podobě. 

Poslední kapitola je závěrem práce. Popisujeme zejména možný význam práce pro 

společnost OVAK a.s. 
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2 Systémy řízení 

2.1 Udržitelný rozvoj 

Udržitelný rozvoj, taktéž trvale udržitelný rozvoj. Tento pojem se objevil poprvé 

v roce 1987 na konferenci OSN, konkrétně ve zprávě „Naše společná budoucnost“. Tuto 

zprávu předložila tehdejší předsedkyně komise pro životní prostředí a rozvoj Gro Harlem 

Brundtlandová. Pojem udržitelného rozvoje definuje takto: „Udržitelný rozvoj je takový 

způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích 

generací [2].“  

Udržitelný rozvoj tedy znamená rovnováhu mezi třemi aspekty. Jde o rovnováhu mezi 

ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím. Celá myšlenka udržitelného rozvoje 

se pak stala hlavním tématem pro summit v roce 1992, konaný v Rio de Janeiru. 

Dokumentem, který má zabezpečit globální, hospodářský a civilizační rozvoj na jedné straně 

a ochranu životního prostředí na straně druhé, se stala Agenda 21. V České republice se 

principy Místní Agendy 21 snaží aplikovat v podobě Národní sítě Zdravých měst ČR [27]. 

Dalším dokumentem ze summitu je „Deklarace z Rio de Janeira o životním prostředí a 

rozvoji.“ V této deklaraci byly pro tehdejší dobu zavedeny nové principy, které se snaží i 

dnes v různých podobách naplňovat podepsané státy, včetně ČR. Jde zejména o tyto 

principy: 

 Princip předběžné opatrnosti; 

 požadavek zahrnout náklady na ochranu životního prostředí do cen výrobků; 

 povinnost zhodnotit důsledky činností pro životní prostředí ještě dříve, než jsou tyto 

činnosti zahájeny; 

 povinnost uvědomit jiné státy o mimořádných událostech a předávat informace o 

aktivitách, jež by mohly životní prostředí jiných států vážným způsobem ohrozit. 

Všechny tyto principy by měly být také aplikovány ve výrobní sféře. V rámci příprav 

na konferenci v Rio De Janeiru byly Mezinárodní obchodní komorou vypracovány zásady 

pro podnikovou a výrobní sféru, tzv. „Podnikatelská charta pro trvale udržitelný rozvoj.“ 

Stalo se tak v roce 1990. Rok poté -  v dubnu 1991 se tyto zásady staly vzorem pro vytvoření 
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požadavků, které musí splňovat environmentální manažérské systémy vytvářené dle ISO 

14001 nebo dle EMAS [3]. 

Tyto koncepce tvoří EMS v podniku. EMS dnes existuje ve dvou podobách a formách 

ověřování: 

1) EMAS  

2) Normy ISO řady 14 000 [14]. 

2.2  Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí 

Dobrovolné environmentální aktivity začaly do svých programů zařazovat podniky 

zhruba v polovině osmdesátých let minulého století. Tyto aktivity vznikly jako odpověď na 

sled různých průmyslových havárii. Mezi první významnou aktivitu patřil soubor zásad 

zvaný „Odpovědná péče“ (Responsible Care), který byl představen Kanadskou asociací 

chemického průmyslu. Stalo se tak po velké havárii chemického závodu v Bhópálu, roku 

1984. V ČR je tento dokument nazýván „Odpovědné podnikání v chemii“ [10]. 

 Další známe, jsou také např. Valdezovy zásady vyhlášené v roce 1989. Koalicí pro 

environmentálně odpovědnou ekonomii. Tyto zásady vznikly jako reakce na ztroskotání 

ropného tankeru Exxon Valdez na pobřeží Aljašky. Velký vliv na tyto dobrovolné aktivity 

mělo zejména vydání již zmiňované „Podnikatelské charty trvalé udržitelného rozvoje“. 

Zásady této charty se pak staly základem pro vytvoření mezinárodní normy ISO 14 001. 

Podle této normy se v podnicích zavádějí environmentální manažérské systémy (viz dále 

EMS a EMAS) [24]. 

Prakticky můžeme tyto metody rozdělit dle míry propracování a sjednocení postupu 

při jejich realizaci na: dobrovolné nástroje a doporučené přístupy.  

Dobrovolné nástroje jsou nastaveny tak, že jejich realizační postupy jsou již na 

mezinárodní úrovni podrobně stanoveny případně i normalizovány. 

Doporučené přístupy nemají jednotně stanovenou realizaci. Tyto přístupy v podstatě 

jen doporučují určitý cíl nebo způsob chování, ale neposkytují jednotný popis cesty k onomu 

cíli. 

Při použití dobrovolných nástrojů podnikem je třeba vědět: 

1. Co přinese použití daného nástroje? 
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2. Zda bude třeba vytvořit určité vnější podmínky pro použití daného nástroje? 

Dále lze dobrovolné nástroje rozdělit podle jejich účelu, tj. podle bezprostředního 

výsledku na: 

a) redukční (regulační) dobrovolné nástroje; 

b) dobrovolné nástroje informační; 

c) dobrovolné nástroje vzdělávací. 

Dobrovolné regulační nástroje 

Těmito nástroji lze redukovat (snižovat) negativní vliv podniků na životní prostředí. 

Mezi tyto metody patří zejména: 

 zavádění environmentálních manažerských systémů. Tedy Nařízení EU 

(zkratka EMAS), ale také norma ISO 14 001. 

 ekodesign, což je navrhování a konstrukce produktů, u kterých je kladen důraz 

na snižování vlivů, které negativně působí na ŽP; 

 ekolabeling, úkolem tohoto nástroje je podpora výroby a spotřeby výrobku, 

které nesou značku „Ekologicky šetrný výrobek“ nebo „Ekologicky šetrná 

služba“. Tyto výrobky tak mají podstatně nižší negativní dopad na životní 

prostředí; 

 monitoring a targeting, tento nástroj vede ke snižování spotřeby energie [24]. 

Dobrovolné informační nástroje 

Podnik používá informační nástroje buď k získání anebo poskytnutí informací o svém 

působení na ŽP. Patří sem zejména: 

 metoda LCA, podnik pomocí této metodě získá informace o vlivech určitého 

systému např. výrobku na ŽP; 

 hodnocení možnosti čistší produkce, toto hodnocení tak poskytuje informace 

o příčinách, způsobujících vznik negativních vlivů podniku na ŽP a také o 

možnostech jak některé tyto negativní vlivy odstranit; 

 environmentální manažérské účetnictví, sumarizuje informace o nákladech 

a přínosech spojených s problematikou ŽP; 
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 environmentální benchmarking, jde o metodu založenou na porovnání 

s nejlepšími (poskytuje informace o příčinách rozdílného působení podniku na 

ŽP); 

 environmentální reporting, jde o soubor informací, které podnik zveřejňuje; 

 vlastní environmentální tvrzení (jde o seznam informací, kterými podnik 

zveřejňuje informace o svých produktech z hlediska jejich vlivů na ŽP, dle 

normy ISO 14 021); 

 environmentální prohlášení III typu, jde o soubor informací o vlivech 

výrobku na ŽP, které podnik vypracovává dle ISO/14 025 a které zveřejňuje 

[6], [24]. 

Dobrovolné edukační nástroje 

Cílem těchto nástrojů je vychovat subjekty, které budou chápat problematiku ochrany 

ŽP a vytvořit v nich vědomí odpovědnosti za aktuální stav ŽP. Nejde tak jen o pouhé předání 

či poskytnutí informací jako u nástrojů informačních, nýbrž o dosažení změny v chování 

subjektu k životnímu prostředí. V podnicích se tyto nástroje aplikuji zejména skrze školení 

zaměřené na ochranu ŽP. 

Dále budou konkrétněji popsány environmentální systémy řízení podniku. 

2.2.1 EMS (Systém environmentálního managementu zaváděný dle ISO 14 001) – 

Environmental management system 

Norma ISO 14 001:2004 - Systém environmentálního managementu  - Požadavky 

s návodem pro použití (v ČR vydaná jako ČSN EN ISO 14 001:2005) definuje EMS jako: 

„součást systému managementu organizace použitá k vytvoření a zavedení její 

environmentální politiky a řízení jejich environmentálních aspektů [17].“ 

Environmentálními aspekty se zde rozumí prvky činnosti, které mají vliv na životní 

prostředí. 

Cílem je zde zapojení zaměstnanců do procesů řízení snižování negativního vlivů 

podniku na životní prostředí. Podnik nemusí vypracovávat environmentální prohlášení (viz. 

EMAS ). Podnik dostává certifikát, jehož platnost se vždy nejpozději po třech letech musí 

obnovit [17]. 
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Jde tedy v principu o regulační a zároveň edukační nástroj. Při zavádění tohoto 

systému by mělo docházet ke snižování negativních impaktů na ŽP, ale také by se měla 

zvyšovat úroveň vzdělávání zaměstnanců. Funkčnost celého systému je pravidelně 

kontrolována nezávislým certifikačním orgánem (auditorem), a podniku je na základě auditu 

vystavován certifikát. EMS tedy vyžaduje vnější součinnost, tj. existenci nezávislých 

akreditovaných certifikačních orgánů a jejich auditorů. Zavádění EMS je normalizováno 

mezinárodní normou, v ČR přijatou jako českou technickou normu ČSN EN ISO 

14001:2005. EMS může zavést libovolná organizace [1], [14]. 

Celý systém patří k nástrojům s širokou působností. Systém umožňuje stanovit cíle 

nejen uvnitř podniku, ale může ovlivnit i některé činnosti mimo něj, např. výběr dodavatelů. 

EMS lze propojit i s ostatními dobrovolnými aktivitami. Lze tedy využit metodu 

ekolabelingu či environmentálního prohlášení III typu. 

Zavedení EMS má vést ke snížení materiálových i energetických toků a tím i ke 

snižování nákladů. Celkově vede zavedení EMS k zlepšení pověsti (image) podniku a bývá 

jedním z kritérií požadovaných v různých výběrových řízení. 

Podniku není předepsáno, které informace týkající se vlivů na ŽP musí podnik 

zveřejňovat. Tato skutečnost může být také brána jako výhoda oproti EMAS. 

EMS je finančně nákladný proces. Opět jsou mezi největší náklady počítány útraty 

spojené s platby nezávislým certifikačním orgánům (auditorům). Ceny za audity jsou ve 

většině případů smluvní a závisí na charakteru činnosti podniku a na jeho velikosti. 

V současné době existuje několik desítek organizací nabízející auditory EMS, organizace 

vybírá auditory dle požadované odbornosti [14]. 

2.2.2 EMAS (Systém environmentálního řízení a auditu) – Eco Management and 

Audit Scheme  

Tento program je popsán v nařízení EU č.1221/2009. Při zavádění EMAS je 

nejdůležitější začlenit všechny zaměstnance do vytvořeného systému, který řídí systém vlivu 

podniku na životní prostředí. Pomoci tohoto systému tak lze i s aktivní pomocí zaměstnanců 

plnit úkoly v oblasti ochrany před negativními vlivy podniku na životní prostředí. Externí i 

interní audity pak mají za úkol kontrolovat, zda se tyto úkoly daří plnit. Na vrcholném vedení 



 Martin Vrablík : Aktuální stav EMS ve společnosti OVAK a.s. 

 

8 

2015 

podniku je, aby stanovily úkoly k plnění. Prvotním úkolem však je, aby došlo k souladu 

s legislativními předpisy [20]. 

Výhodou zavedení tohoto systému je, že prakticky vždy vede ke snižování materiálové 

a energetické spotřeby a tím tak dochází ke snížení nákladů. Pomocí pravidelného 

monitoringu a auditu dojde vždy k zvyšování a lepšímu dodržování pořádku na pracovišti. 

Další kladný vliv může mít zavedení EMAS také na přehledné uspořádání vnitřní 

dokumentace (digitalizace dokumentů). Zapojení co nejvíce zaměstnanců do procesu EMAS 

má za následek jejich lepší informovanost a tím se i zvyšuje jejich zájem o snižování vlivu 

negativních dopadů podniku na ŽP. Navíc díky lepší havarijní připravenosti podniku jsou 

v zahraničí pojišťovny ochotny uzavírat s nimi výhodnější pojištění [14].  

Nevýhodou při zavádění EMAS mohou být vyšší náklady, které jsou s tímto spojené.  

Mezi hlavní rozdíly oproti normě ISO 14 001 patří: 

 nutnost zařazení systému v celém areálu organizace; 

 hodnocení i nepřímých environmentálních aspektů 

 povinné environmentální prohlášení [20]. 
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3 Požadavky na systém EMS 

Tato kapitola a další podkapitoly popisují jednotlivé požadavky pro zavádění systému 

EMS. Posloupnost kapitol odpovídá hierarchické struktuře v základním členění normy 

14001. 

3.1 Všeobecné požadavky  

„ Organizace musí svůj systém péče o ŽP vytvořit, dokumentovat, zavést, udržovat a 

neustále zlepšovat. Organizace musí stanovit a dokumentovat rozsah svého systému EMS 

[14].“ 

Aby bylo vyhověno požadavkům normy, musí organizace naplnit princip neustálého 

zlepšování. Výsledkem této činnosti je zlepšený environmentální profil organizace. Proto se 

systém pravidelně přezkoumává a vyhodnocuje, aby byla nalezená místa pro jeho zlepšení. 

Podle ekonomických a jiných okolnosti určuje organizace rozsah a časový rámec tohoto 

procesu [14]. 

K dalším úkolům organizace patří jasné stanovení a dokumentování vytvořeného 

systému EMS. K rozsahu systému patří zejména:  

 definování předmětu podnikání; 

 lokalizace, tedy místní vymezení systému. 

Systém může být zaveden jen na část organizace, území nebo činnost. Pokud je však 

některá část ze systému vyřazena, měla by tuto skutečnost organizace zdůvodnit. 

Problémem tohoto požadavku často bývá např. to, že organizace nedokáže doložit to, 

že zlepšuje svůj environmentální profil. Dále pak organizace ne vždy dostatečně stanovuje 

rozsah systému péče o životní prostředí. 

Na začátku, ještě před zavedení, by mělo dojít k úvodnímu environmentálnímu 

přezkoumání. Jde zejména o: 

 identifikaci environmentálních aspektů (tyto aspekty jsou spojeny, kromě 

běžné činnosti i s mimořádnými situacemi jako jsou provozní havárie, 

odstávky provozu atd.); 
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 zjištění požadavků legislativy a jiných požadavků (povolení správních orgánů, 

požadavky norem); 

 vyhodnocení aktuálních havarijních stavů a odhalení příčin vzniku nehod. 

Podle výsledku přezkoumání lze stanovit priority environmentální politiky. Pro úvodní 

přezkoumání lze s úspěchem využít produkt EKO – audit. Pomocí tohoto produktu lze 

provést přezkoumání základních oblastí ochrany životního prostředí (odpadové 

hospodářství, nebezpečné chemické látky, ochrana ovzduší, vodní hospodářství atd.)  [2]. 

3.2 Environmentální politika 

„Vrcholové vedení musí v rámci vymezeného systému EMS stanovit environmentální 

politiku organizace a zajistit, aby 

 odpovídala povaze, rozsahu a environmentálním dopadům činností, výrobku a 

služeb podniků; 

 zajišťovala závazek k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování; 

 obsahovala závazek k plnění příslušných právních a jiných požadavků, ke 

kterým se organizace zavázala a které souvisí s definovanými 

environmentálními aspekty organizace; 

 poskytovala rámec pro určení cílů a cílových hodnot a jejich přezkoumání, 

 byla dokumentována, realizovaná, udržována; 

 sdělovaná všem osobám, které pracují pro organizace nebo z pověření 

organizace; 

 byla dostupná veřejnosti [14], [17].“ 

Základní představa a nasměrování chování celé organizace v dlouhodobém měřítku je 

určen politikou podniku. Environmentální politika je písemné prohlášení, kterým organizace 

informuje o tom, jaké přijala zásady environmentálního chování a jaké z něho plynou 

záměry. Spolu s celkovou firemní strategií je vytvářen prostor pro další rozpracování do 

podoby environmentálních cílů, programů a cílových hodnot. Politika se obvykle zařazuje 

do řídícího systémového dokumentu (příručky systému). 
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Politika by měla celkově shrnout záměry a zásady, které jsou určeny vrcholovým 

vedením a které předurčují chování a jednání všech pracovníků organizace. 

Politika by pak měla plnit dvě poslání: 

 interní – jde zejména o sdělení důvodů pracovníkům organizace, proč se 

vedení rozhodlo více věnovat oblasti environmentálního managementu. 

Definované by měly být směrodatné oblasti a hlavní závazky, které by měly 

být přijaty; 

 externí – jde o sdělení obchodním partnerům (zejména zákazníkům), že se 

organizace rozhodla věnovat více oblasti životního prostředí. 

3.3 Plánování 

Celý proces plánování je klíčový pro naplnění environmentální politiky organizace a 

pro vybudování, zavedení a udržování systému EMS. Plánovací prvek spojuje několik 

požadavků: 

 stanovení a vyhodnocení environmentálních aspektů, identifikace významných 

aspektu; 

 zjištění právních a jiných požadavků, které se na organizaci vztahují; 

 určení cílových hodnot a vypracování programů pro realizování cílů [17]. 

Plánování je soustavný proces. Je základem pro tvorbu a zavedení prvků EMS a také 

pro jeho udržování a rozvoj. Organizace v rámci procesu plánování stanovuje, jakým 

způsobem bude hodnotit svůj environmentální profil v rámci plnění své politiky a určených 

cílů. Toto sledování lze plnit např. na základě změn okolností, vstupů a výstupů systému. 

Tímto jde vytvářet soustavu vhodných indikátorů environmentálního profilu [2]. 

3.3.1 Environmentální aspekty 

Na začátku každého plánování je důkladná analýza výchozí situace životního 

prostředí. S tím je spojeno stanovení významných environmentálních aspektů organizace a 

následné ovlivnění životního prostředí. 

„Je nutné vytvořit zavést a udržovat postup pro určení: 
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 environmentálního aspektu svých činností, výrobků a služeb v rámci 

stanoveného rozsahu systému EMS; 

 environmentálních aspektů, které může (částečně) ovlivnit u plánovaných nebo 

nových projektů, činností, výrobků či služeb; 

 těch environmentálních aspektů, které mají nebo mohou mít významný 

environmentální dopad, tj. významné environmentální aspekty [14], [17].“ 

Informace musí být dokumentovány a průběžné aktualizovaný. Významné 

environmentální aspekty musí být vzatý v úvahu při vytváření, zavedení a udržování systému 

EMS. Environmentální aspekty lze rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé aspekty organizace 

může přímo ovlivňovat. Přímé aspekty se identifikují zejména sledováním materiálových 

toků a analýzou vstupu a výstupu jednotlivých procesů. U nepřímých aspektů stačí pouze 

rozebrat činnost externích partnerů, ty mohou mít vliv na životní prostředí [17]. 

Na nepřímé aspekty má organizace pouze malý vliv. Přímé aspekty jsou řízeny 

vnitřními postupy. Při vyhledávání aspektů je třeba stanovit prioritní aspekty, které je nutno 

řešit. Norma přímo vyžaduje, aby si firma vytvořila a udržovala postup pro identifikaci 

environmentálních aspektů svých činností, služeb a výrobků. Oproti EMAS se zde hodnotí 

zejména aspekty přímé. Je tedy nutné zmapovat všechny aspekty činností, kterými 

organizace ovlivňuje životní prostředí [14]. 

Všechny tyto činnosti jsou tedy plně v pravomoci organizace zavádějící systém EMS. 

Organizace se obvykle rozdělí do dílčích částí – útvarů, procesů, činností apod. V rámci 

takto vymezených částí je proveden soupis (evidence) všech vlivů, kterými firma působí na 

životní prostředí. Typické skupiny negativních vlivů na ŽP níže: 

 použití nebezpečných chemických látek a přípravků; 

 produkce odpadů (důraz je kladen zejména na nebezpečné odpady); 

 znečištění vod (např. vypouštění odpadních vod, úniky látek); 

 kontaminace půd; 

 emise do ovzduší; 

 obtěžování zápachem; 

 emise nadměrného prachu; 

 překračování hygienických limitů pro pracovní prostředí; 
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 spotřeba surovin a energie; 

 dopady na lidské zdraví [14], [17]. 

Poté co jsou zmapovány všechny environmentální aspekty, je třeba přistoupit k jejich 

vyhodnocení a určení podstatných aspektů. Norma vymezuje významné aspekty zejména 

obecně a opět je na organizaci, které kritéria a postupy pro vyhodnocení aspektů zvolí. 

Většinou se volí tyto kritéria: 

 rozsah vlivů; 

 závažnost vlivů; 

 pravděpodobnost nebo četnost výskytu; 

 riziko nedodržování legislativních požadavků; 

Organizace sama určuje, které kritéria považuje za určující, popř. jakou váhu 

významnosti jim přidělí. Výsledkem zmapování aktuálního environmentálního profilu firmy 

je registr aspektů – soupis všech environmentálních aspektů, které jsou vztahovány 

k činnosti a vlivu dané organizace a určení těch, které jsou považovány za významné.  

Norma sama o sobě nestanovuje přesné požadavky na identifikaci a vyhodnocení 

environmentálních vlivů, způsob zpracování aspektů v podobě tabulky se osvědčilo jako 

nejvhodnější. Pravidla pro identifikaci či hodnocení EA jsou uvedena v dokumentovaném 

postupu (směrnici), směrnice také určuje odpovědnou osobu za zpracování, vyhodnocení a 

aktualizaci dokumentu o významných environmentálních dopadech apod. 

3.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 

Organizace má za úkol jednoznačně identifikovat jednotlivé požadavky právních 

předpisů a jiných požadavků, které se vztahují na její činnost.  

„Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat proces: 

 k identifikování a poskytování přístupu k příslušným zákonným a jiným 

požadavkům, které se na organizaci vztahují a které souvisejí 

s identifikovanými environmentálními aspekty; 

 k aplikování těchto požadavků na své environmentální aspekty. 
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Tyto zákonné a jiné požadavky musí organizace brát v úvahu při vytváření, zavádění 

a udržování systému EMS [14].“¨ 

3.3.3 Cíle, cílové hodnoty a programy 

Organizace má za úkol vytvořit, zavést a udržovat dokumentované environmentální 

cíle a hodnoty pro příslušné funkce a úrovně v rámci organizace. Cílové hodnoty musí být 

měřitelné, pokud je to prakticky možné. Dále musí být v souladu s environmentální politikou 

včetně závazku předcházení znečištění či závazku dodržování požadavků, ke kterým se 

organizace zavázala. Při stanovování a přezkoumávání svých cílů a cílových hodnot 

organizace musí zvážit požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na 

organizaci vztahují.  

Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat program (-y) pro dosažení svých cílů. 

Program (-y) musí obsahovat: 

 určení odpovědnosti za dosažení cílových hodnot pro příslušnou funkci a 

úroveň organizace; 

 prostředky a časový rámec, v kterém jich má být dosaženo [17]. 

3.4 Zavedení a provoz 

3.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc 

Úkolem vedení je zajištění dostupnosti zdrojů nezbytných pro vytvoření, zavedení, 

udržování a zlepšování systému environmentálního managementu. Mezi zdroje jsou 

zařazovány lidské zdroje a specializované dovednosti, technologie a finanční zdroje, 

infrastruktura organizace.  

Pro efektivní environmentální management je nutné, aby se úlohy, odpovědnost a 

pravomoc definovaly, dokumentovaly a sdělovaly. Vrcholové vedení jmenuje zvláštní (-ho) 

zástupce vedení, kterým/kterému jsou bez ohledu na další povinnosti určeny úkoly a 

pravomoci aby: 

 došlo k zajištění vytvoření, zavedení a udržování systému EMS ve shodě 

s požadavky normy; 
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 vrcholové vedení dostávalo zprávy o výkonnosti systému EMS k přezkoumání, 

včetně doporučení pro zlepšení [17]. 

3.4.2 Odborná způsobilost a povědomí 

Organizace musí zajistit pro úkoly v rámci EMS způsobilou osobu na základě 

odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností. Organizace musí uschovat s tím spojené 

záznamy. 

Organizace musí vytvářet a udržovat postupy, které osoby pracující pro ni nebo z jejího 

pověření poučí o: 

 důležitosti shody s environmentální politikou a s požadavky EMS; 

 významných EA a souvisejících reálných nebo potencionálních dopadech 

spojených s jejich prací; 

 jejich úlohách a odpovědnosti za dosažení shody s EMS; 

 potencionálních následcích nedodržení postupů. 

3.4.3 Komunikace 

Organizace musí vytvořit ve vztahu ke svým environmentálním aspektů a systému 

EMS postupy pro: 

 Interní komunikaci mezi různými úrovněmi a funkcemi organizace; 

 přijímání, dokumentování a odezvu na zásadní podněty od externích 

zainteresovaných stran. 

Organizace rozhoduje, zda bude externě komunikovat o svých významných 

environmentálních aspektech, a musí své rozhodnutí zaznamenat. Pokud se rozhodne 

komunikovat, musí vytvořit a zavést metody pro tuto externí komunikaci [17]. 

3.4.4 Dokumentace 

dokumentace systému EMS musí obsahovat: 

 environmentální politiku a její cíle; 

 popis rozsahu systému EMS; 
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 popis hlavních prvků EMS a jejich vzájemné součinnosti a odkaz na navazující 

dokumenty; 

 dokumenty a záznamy požadované touto normou; 

 dokumenty a záznamy určené organizací jako prioritní k zajištění účinného 

plánování, provozování a řízení procesů týkajících se významných 

environmentálních aspektů. 

3.4.5 Řízení dokumentů 

Dokumentace musí být řízená. Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy 

pro: 

 schvalování správnosti dokumentů před vydáním; 

 přezkoumání aktualizaci a potvrzení platnosti dokumentů; 

 zajištění identifikace změn a stavu po poslední revizi dokumentů; 

 zajištění dostupnosti důležitých verzí příslušných dokumentů na místě, kde 

jsou používaný; 

 zajištění snadného identifikování dokumentů; 

 zajištění snadné identifikace dokumentů externího původu a jejich řízená 

distribuce; 

 zamezení nezamyšleného použití starých dokumentů a jejich vhodné označení, 

pokud je třeba archivace [14]. 

3.4.6 Řízení provozu 

Organizace zajišťuje určení a plánování operací a činností, které souvisejí s určenými 

významnými environmentálními aspekty, v souladu s její environmentální politikou a 

cílovými hodnotami tak, aby splnily tyto podmínky: 

 vytvoření, zavedení a udržování dokumentovaných postupů pro řízení situací; 

kdyby bez těchto postupů došlo k odchýlení od environmentální politiky a cílů; 

 ustanovení provozních kritérií; 

 vytvoření, zavedení a udržení postupů pro identifikaci významných; 

environmentálních aspektů zboží a služeb, používaných organizací sdělením 

příslušných postupů a požadavků dodavatelům. 
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3.4.7 Havarijní připravenost a reakce 

Organizace musí vytvořit a udržovat postupy k identifikování vzniku možných 

havarijních situací, které mohou mít dopad na ŽP. Organizace musí reagovat na vzniklé 

situace havarijního ohrožení a předcházet či eliminovat environmentální dopady s tím 

spojené [17]. 

Organizace musí periodicky přezkoumat, a kde je to nutné, revidovat své havarijní 

plány a postupy reakcí a to především po reálném vzniknutém havarijním ohrožením. Tyto 

postupy je třeba tam kde je to možné pravidelně přezkušovat. 

3.5 Kontrola 

3.5.1 Monitorování a měření  

Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy, které vedou k monitorování a 

měření klíčových znaků provozu, zvláště těch mající významný environmentální dopad. 

Postupy musí také zahrnovat dokumentování informací pro monitorování výkonnosti 

příslušných nástrojů řízení provozu. Organizace musí používat pouze kalibrované měřící 

nástroje a musí uschovávat související záznamy.  

3.5.2 Hodnocení souladu 

Ve shodě se svým závazkem být v souladu s požadavky právních předpisů organizace 

musí vytvořit, zavést a udržovat postupy pro periodické hodnocení tohoto souladu. Dále pak 

musí organizace hodnotit soulad s jinými požadavky, které se na ní vztahují [17].  

3.5.3 Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření 

Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy k řešení skutečných či 

potencionálních neshod a pro přijetí opatření k nápravě a preventivních opatření. Postupy 

musí definovat požadavky pro: 

 identifikaci a nápravu neshod a pro přijetí opatření vedoucích ke zmírnění 

jejich environmentálních dopadů; 

 zkoumání neshod a určování jejich příčin, přijímaní opatření k nápravě; 
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 vyhodnocení potřeby zavést opatření k předcházení neshod a zavádění 

vhodných opatření pro zamezení jejích výskytů; 

 záznam výsledku přijatého opatření; 

 Přezkoumání efektivnosti přijatých opatření [14]. 

3.5.4 Řízení záznamů 

Organizace musí vytvořit a udržovat záznamy k prokázání shody s požadavky systému 

EMS a k prokázání dosažených výsledků. Dále musí zajistit snadnou identifikaci, 

skladování, ochranu a skartaci záznamů. 

3.5.5 Interní audit 

Organizace musí zajistit, aby interní audity systému EMS byly prováděny 

v plánovaných intervalech, tak aby bylo určeno, zda systém EMS: 

 odpovídá plánovaným krokům environmentálního managementu včetně 

požadavků této mezinárodní normy; 

 je správně zaveden a udržován. 

Organizace musí plánovat, vytvořit a zavést programy auditu s přihlédnutím 

k environmentálnímu významu daných operací. Postupy auditu musí být vytvářený a 

zaváděny tak, aby určovaly: 

 odpovědnosti a požadavky na plánování a provádění auditů; 

 stanovení kritérií auditu, rozsahu a četnosti. 

Výběr auditorů a provádění auditů musí zajistit objektivitu a nestrannost procesu 

auditu. Využívá se požadavků na dle normy ČSN EN ISO 19 011:2012 – Směrnice pro 

auditování systémů managementu [19], [11]. 

3.6 Přezkoumání vedením 

Vrcholové vedení organizace musí v plánovaných intervalech přezkoumat systém 

EMS pro dosažení jeho trvalé vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti. Přezkoumání musí také 

zahrnout posouzení pro další zlepšování systému EMS. Záznamy o přezkoumání vedením 

musí být uschovány. Vstupy pro přezkoumání vedením musí zahrnovat: 
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 výsledky interních auditů a vyhodnocení v souladu s požadavky právních 

předpisů; 

 komunikace s externími zainteresovanými stranami; 

 environmentální profil organizace; 

 rozsah plnění cílů a cílových hodnot; 

 stav opatření k nápravě a preventivních opatření; 

 následné z minulého přezkoumání vedením; 

 změněné okolnosti, včetně vývoje požadavků právních předpisů; 

 doporučení pro zlepšení. 

Výstupy z přezkoumání musí obsahovat veškerá rozhodnutí nebo činností spojená 

s možnou potřebou změnit environmentální politiku, cílové hodnoty nebo jiné prvky 

systému EMS. Vše v souladu se závazkem neustálého zlepšování [12], [14]. 
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4 Charakteristika společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

4.1 O společnosti 

Vznik společnosti je datován na 1. květen roku 1992. Jedná se o akciovou společnost. 

Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky [25].  

4.1.1 Poslání společnosti 

Mezi základní činnosti a poslání patří: 

 zajištění plynulé dodávky pitné vody, zabezpečení kanalizační sítě a následné 

čistění odpadních vod; 

 zajištění služeb v souladu se všemi zákonnými normami a přispění k ochraně 

životního a sociálního prostředí města Ostravy; 

 provoz svěřených vodohospodářských zařízení a zajištění jejich rozvoje 

v souladu s potřebami rozvoje města Ostravy [25]. 

4.1.2 Akcionáři společnosti 

Tabulka 1: Procentuální podíl akcionářů OVAK a.s., zdroj: ovak.cz 

Akcionář Procentuální podíl

SUEZ ENVIRONNEMENT 50,13%

Statutární město Ostrava 28,55%

RNDr. Habrnál Lubomír 12,05%

Ostatní 9,27%  
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 Obrázek 1: Sídlo společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

4.2 Výroba pitné vody  

4.2.1 Výroba pitné vody  

Společnost zásobuje obyvatele Ostravy pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. 

Většinový podíl pitné vody je nakupován od společnosti Severomoravské vodovody a 

kanalizace Ostrava a.s., jde o zásoby z povrchových zdrojů – z přehradních nádrží Kružberk, 

Šance a Morávka. Procentuálně jde o 60 až 65 %. Významným „vlastním“ zdrojem jsou také 

podzemní zdroje, z kterých se vyrábí pitná voda. V procentech jde o 35 až 40 % [25]. 

4.2.2 Význam podzemních zdrojů 

Tyto zdroje mají pro zásobování obyvatel velký význam. Voda z podzemních zdrojů 

je cenným obohacením povrchových zdrojů a také vhodná z hlediska zdravotnických 

požadavků. Tato voda obsahuje velké spektrum minerálních látek, důležitých pro lidský 

organismus. Z transportního hlediska jsou zdroje výhodně umístěny a je tímto zkrácená 

přepravní vzdálenost [25]. 
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 Obrázek 2: Podzemní nádrže s vodou, zdroj: ovak.cz 

V dalších podkapitolách jsou uvedeny vodárenské zařízení spravované společností. 

4.2.3 Úpravna vody Ostrava – Nová Ves 

Jde o největší a nejvýznamnější vodárnu v Ostravě. Jímání vody zde probíhalo již 

v roce 1885. Přímá předchůdkyně dnešní vodárny byla uvedena do provozu v roce 1908. 

Postupně došlo k rekonstrukci jak jímacího systému na prameništi, tak i technologické 

vybavení úpravny. Dnes je podzemní voda k úpravě dodávána k úpravě ze dvou pramenišť - 

Dubí a Nová Ves. Úpravna používá vícestupňovou technologii úpravu vody, zejména 

z důvodu vyššího obsahu železa, manganu a amonných iontů v surové vodě. Do vody je 

dávkováno vápenné mléko pro úpravu pH, pro zvýšení účinnosti filtrace je přidáván 

floktuant a plynný chlór pro celkovou hygienizaci. Voda z této úpravny zásobuje hlavně 

centrální části Ostravy – Mariánské Hory, Přívoz, spodní tlakové pásmo Slezské Ostravy, 

Hrušov, dolní část Heřmanic, Muglinov a část Ostravy – Poruby [25]. 

4.2.4 Vodní zdroj Ještěrka – Ostrava Bartovice 

Městské části Ostrava Radvanice a část horních Bartovic jsou zásobovány pitnou 

vodou ze dvou částí vodního zdroje Ještěrka. Původ prvního zdroje Ještěrka I je z 30. let a 

druhá část, tzv. Ještěrka II pochází z 50. let minulého století. Pro odstranění agresivního 

oxidu uhličitého se používá technologie provzdušněním. Hygienizace je pak zajištěna na 

vodním zdroji Ještěrka I pomocí dávkování chlornanu sodného a pomocí plynného chlóru 

na zdroji Ještěrka II.  
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4.2.5 Vodní zdroj Důlňák – Vratimov 

Zdroj je složen ze 4 samostatných částí: 

 Les 

 Zimnice  

 Rakovec 

  Stará Datyně 

Tyto části leží za hranicí města Ostravy, blízko Vratimova. Zdroj byl založen v roce 

1896, kdy bylo zahájeno budování rozsáhlého gravitačního systému pro zásobování tehdejší 

Slezské Ostravy. V roce 2009 byl zdroj částečně rekonstruován a v současnosti zásobuje část 

Bartovic, Kunčiček a Kunčic. Po provzdušnění na aerační věži probíhá hygienizace plynným 

chlórem. [25] 

4.2.6 Vodní zdroj Palesek – Stará Bělá 

Tento vodní zdroj byl v roce 1900 slavnostně uveden do provozu císařem Františkem 

Josefem pod názvem „Jubilejní vodárna císaře Františka Josefa“. Zdroj, společně se zdrojem 

Pešatek zásobuje část Proskovic, Starou Bělu, část Hrabůvky a Vítkovic. Voda se 

provzdušňuje na aerační věži a poté hygienizována plynným chlórem. 

4.2.7 Vodní zdroj Pešatek – Stará Bělá 

Společně s vodním zdrojem Palesek zásobuje tento zdroj část Proskovic, Starou Bělu, 

část Hrabůvky a Vítkovice. Podzemní voda je po hygienizaci chlornanem sodným čerpána 

ze studny přímo do vodovodní sítě.  

4.2.8 Vodní zdroj II. Vodovod – Ostrava – Zábřeh 

Tento zdroj byl postupně vybudován v letech 1930 – 1935 a je tvořen třemi jímacími 

řády (s celkovým počtem 36 studní) a třemi čerpacími stanicemi. Celý systém je umístěn 

v Zábřehu v areálu Bělského lesa. Jímána voda se zbavuje agresivního CO2 a na aeračních 

věžích a před čerpáním do vodovodní sítě dávkováním plynného chlóru. Zdroj zásobuje 

Zábřeh, Vítkovice a část Hrabůvky [25].  
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Obrázek 3: Úpravna Nová ves v Ostravě, zdroj: commons.wikimedia.org 

4.2.9 Vodovodní síť  

Vodovodní síť je dlouhá 1 131 km, včetně vodovodních přípojek, dopravuje vodu pro 

více než 300 000 obyvatel města Ostravy. 

Tabulka 2: Vodovodní síť v číslech, zdroj: ovak.cz 

Délka vodovodní sítě 1034 km

Délka vodovodních přípojek 297 km

Počet vodovodních přípojek 29 659 ks

Počet vodoměrů zabudovaných v síti 30 162 ks

Počet čerpacích stanic na síti (ATS) 46 ks

Počet redukčních stanic 58 ks

Počet úpraven vody 1 ks

Počet vodojemů 15 ks

Objem vodojemů 40 540 m
3

Distribuce pitné vody

 

Vodovodní síť je tvořená vodárenským zařízením, které slouží k výrobě, akumulaci a 

distribuci pitné vody ke koncovému odběrateli. Tyto zařízení jsou z technických a 

bezpečnostních důvodu nepřístupné nepovolaným osobám. Zakázaná je také jakákoliv 

manipulace s vodárenským zařízením, jako jsou např. hydranty, šoupátka nebo hlavní 
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domovní uzávěry, které jsou umístěny v místě odbočky přípojky z hlavního vodovodního 

řádu [25]. 

4.3 Čištění a sběr odpadních vod 

4.3.1 Kanalizační síť  

Tato síť je dlouhá 1028 km, včetně kanalizačních přípojek, odvádí odpadní vody od 

obyvatelstva, ale i podnikatelských průmyslových subjektů. 

Tabulka 3: Kanalizační síť v číslech, zdroj: ovak.cz 

Délka kanalizační sítě 851 km

Délka kanalizační přípojek 177 km

Počet kanalizačních přípojek 17 000 ks

Počet čerpacích stanic 32 ks

Počet čistíren odpadních vod 5 ks

Drobné vodní toky 1 ks

Počet obyvatel napojených na kanalizaci 290 310

Z toho s čistírnami odpadních vod 268 362

Odvádění a čištění odpadních vod

 

Většinová část kanalizace pro veřejnou potřebu je jednotná. S budováním oddílné 

kanalizace se začalo jen u některých nově vybudovaných sídlištích. Na území města je 

vytvořeno několik kanalizačních systému s čistěním odpadních vod na ČOV1 nebo 

s odváděním odpadních vod přímo do recipientu. K výraznému zlepšení životního prostředí 

pomáhá zejména řádné vyčištění odpadních vod na celkem pěti ČOV. Jejich seznam a 

procentuální podíl na čištění odpadní vody níže. [25] 

Tabulka 4: Procentuální podíl čistíren, zdroj: ovak.cz 

Ustřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) 98,70%

Heřmanice I 0,21%

Heřmanice II 0,29%

Michálkovice 0,80%

Procentuální podíl na celkovém čištění odpadních vod

 

  

                                                 

1 ČOV- Čistírna odpadních vod. 
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4.3.2 Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) 

Tato čistírna využívá zejména mechanické – biologické čištění odpadních vod. 

Nachází se v Ostravě – Přívoze. Přivádí se zde odpadní vody např. z centra Ostravy, Slezské 

Ostravy, Přívozu, Vítkovic či Poruby.  

Čistírna byla uvedená v provoz v roce 1996, postupně nahradila přetížené a zastaralé 

čistírny z Přívozu, Třebovic či Zábřehu. Je zde využívána technologie na principu nízko 

zatížené aktivace, nitrifikace a předřazené denitrifikace. Poté co je kal anaerobně 

stabilizován, dochází k jeho odvodnění na odstředivkách s automatizovaným systémem a 

následně je hygienizován vápnem [13]. Toto inženýrské dílo umožňuje čistit vody 

s hodnotou pro 638 000 ekvivalentních obyvatel. 

Povolené je zde dovážet a čistit např. tyto vody: 

 fenolová odpadní voda; 

 odpadní voda s obsahem směsí nehalogenových organických rozpouštědel 

s vodou; 

 odpadní voda ze septiků a žump; 

 odpadní voda z výroby šamotu; 

 odpadní voda z výroby masa a masných výrobků; 

 odpadní voda z výroby mléka. 

 

Obrázek 4: Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava – Přívoz, zdroj: ovak.cz 
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4.3.3 ČOV Heřmanice I 

Tato čistírna opět využívá mechanické – biologické metody čištění odpadních vod. 

Nachází se v městské části Heřmanice. Její provoz je dimenzován na 2 133 ekvivalentních 

obyvatel. Čistí vody jen z přilehlé obytné zástavby. 

4.3.4 ČOV Heřmanice II 

Mechanicky – biologická čistírna, která se nachází v bývalém areálu dolu Odra 

v Heřmanicích. Čistí vody z přilehlé obytné zástavby, ubytoven a domova důchodců. Provoz 

je nastaven na 3600 EO. 

4.3.5 ČOV Michálkovice 

Tato čistírna byla uvedená do provozu v roce 2002. Využívá se zde technologie 

dlouhodobé aktivace s vysokou účinnosti snižování organických nečistot a dusíkatých látek. 

Je umístěna na ulici Rychvaldská v Michálkovicích. Čistí zejména vody od obyvatel 

Michálkovic a Rychvaldu, jde o zhruba 5200 obyvatel. 

4.4 Environmentální zodpovědnost 

S činností podniku – výroba a distribuce pitné vody a zároveň její odkanalizovaní a 

následné čištění odpadních vod je spjata i nutnost myslet při své činnosti na ochranu 

životního prostředí. Tuto skutečnost bere organizace OVAK a.s. ve své strategii jako 

prioritní. Proto již dlouhodobě uplatňuje systém integrovaného systému managementu. 

Součásti tohoto systému je samozřejmě i systém EMS dle ISO 14001. 

Prakticky jde např. o oblast nakládání s energiemi. Jde o činnosti vedoucí 

k efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Na čistírnách a úpravnách pitných vod se tak 

instalují jen energeticky úsporné čerpadla. Dále se využívá hydroelektrárna v Muglinově, 

která je poháněná průtokovým potenciálem vody z přivaděče Krmelín – Hladnov – 

Muglinov. Ročně jde tak o 25 – 30 MWh elektřiny vyrobené z tohoto alternativního zdroje. 

Dalším příkladem je také využití bioplynu, který vzniká při anaerobní stabilizaci kalu 

na ÚČOV v Přívoze. Bioplyn je skladován v plynojemu a následně je spalován 

v kogeneračních jednotkách. Výsledně se využívá tepla, které vytápí provozní objekty a 

elektrická energie je dodávána do rozvodné sítě [25]. 
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Společnost také začíná využívat vozidla poháněné CNG motorem, které produkují 

výrazně méně škodlivin (oxidu dusíku, oxidu uhelnatého, PAU atd.) [4]. 

4.5 Historie integrovaného systému managementu ve společnosti 

Systém EMS, dle ČSN EN ISO 14001:2005, byl ve společnosti OVAK a.s. zaveden 

v rámci zavádění integrovaného systému managementu v roce 2005. Integrovaný systém 

managementu je uplatňován a udržován v rámci těchto procesů: 

 provoz zdrojů úpravy vody; 

 provoz vodovodní sítě; 

 provoz kanalizační sítě; 

 provoz čistíren odpadních vod; 

 řízení zákaznických služeb. 

Společnost provádí každý rok cca 7-10 interních auditů, které jsou brány zejména jako 

příprava pro externí audity a recertifikace [15], [25]. 
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Obrázek 5: Politika integrovaného systému managementu, zdroj: ovak.cz 
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5 Hodnocení environmentální výkonnosti podniku 

Organizace v rámci zavedeného systému EMS hledají způsob jak celý systém 

zlepšovat a také prokázat jeho výkonnost. Tyto cíle je možné dosáhnout účinným řízením 

činností, služeb a produktů, které mohou mít přímý vliv na ŽP [18]. 

Pro toto hodnocení můžeme nejlépe využít normu ČSN EN ISO 14 031:2013 – 

Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti – Směrnice. 

Zavedení této normy doporučuji i společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

 Tuto normu může podnik využít k implementaci dalších technik environmentálního 

managementu koherentním, transparentním a efektivním způsobem. Zejména může norma 

doplnit environmentální audity ve společnosti [18]. 

Hodnocení environmentální výkonnosti (EPE) je proces, který využívá k porovnání 

minulé a aktuální environmentální výkonnosti klíčové indikátory výkonnosti. Pomocí 

indikátorů pak může organizace: 

 identifikovat své environmentální aspekty (EA) a určit ty, které jsou 

významné; 

 identifikovat příležitosti pro zlepšení řízení EA; 

 identifikovat trendy ve své environmentální výkonnosti; 

 přezkoumat a zlepšit efektivnost; 

 hodnotit soulad nebo riziko nesouladu s legislativními požadavky, které se na 

organizaci vztahují; 

 podávat a sdělovat informace o své environmentální výkonnosti interně a 

externě [18], [12]. 

5.1.1 Proces hodnocení 

Celý proces normy vychází ze známého modelu PDCA2. Proces obsahuje dále uvedené 

kroky: 

  

                                                 

2 Demingův cyklus (PDCA cyklus). In: ManagementMania.com [online]. 2013, 28. 4. 2013 [cit. 2015-

04-13]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/deminguv-cyklus 
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a) Plánuj 

V tomto kroku jde o přípravu implementace hodnocení výkonnosti: 

 Plánování EPE; 

 Výběr indikátorů EPE (výběr ze stálých či tvorba nových indikátorů) 

b) Dělej  

Řízení dat a informací zahrnuje: 

 sběr dat, které mají vztah k vybraným indikátorům; 

 analýza a převod dat na informace, které popisují EPE; 

 srovnání cílů EPE; 

 podání zpráv popisující EPE. 

c) Kontroluj a jednej 

V této části procesu jde o přezkoumání a zlepšení EPE. 

5.2 Indikátory pro hodnocení environmentální výkonnosti 

Indikátory lze nejlépe rozdělit podle toho, jak mohou podle nich společnosti řešit jejich 

tři základní pilíře udržitelnosti (sociální, ekonomický a environmentální), tedy:  

1) Indikátor stavu životního prostředí – ECI 

Tento indikátor poskytuje informace o stavu životního prostředí na místní, regionální 

či globální úrovni. ECI nemusí být přímo propojen s procesy organizace, ale úspěšně se 

může spojit s cílem environmentálního managementu [18]. 

2) Indikátor řízení výkonnosti – MPI 

Indikátor může prokázat zlepšení v sociálním rozměru (dopad prováděných 

personálních školení na environmentální aspekty). Z ekonomického hlediska hodnotí 

význam investic do nových technologií, které opět řeší environmentální aspekty. 

3) Indikátor výkonnosti provozu – OPI 

Pomocí tohoto indikátoru je hodnocena výkonnost provozního procesu organizace. 

V kontextu životního prostředí se OPI propojovat (např. snížení energií a vodních zdrojů, 

snížení emisí) [18]. 
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5.3 Využití indikátorů řízení výkonnosti  

Tyto indikátory (MPI) mohou poskytnout managementu organizace, informace o 

vlastním vkládaném úsilí. Management může např. hodnotit zavedenou environmentální 

politiku a programy či efektivnost EMS v rámci plnění souladu s požadavky. Dále lze také 

vyhodnocovat finanční vztah mezi environmentální výkonností a hospodařením podniku. 

MPI lze vybrat např. z těchto kategorii: 

 zdroje implementaci a programu managementu; 

 přezkoumání efektivnosti systému; 

 přínosy a náklady EMS pro organizaci; 

 plnění cílů a hodnot; 

 úspěch při snižování znečišťování; 

 četnost prozkoumání provozních postupu; 

 soulad s legislativou; 

 počet auditů; 

 provozní náklady spojené s environmentálními aspekty; 

 odpovědnost za škody na ŽP, které mohou mít finanční dopad na organizaci. 

 

.  
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6 Využití MPI u OVAK a.s. 

Od roku 2005, kdy proběhla první certifikace EMS, ve společnosti proběhlo několik 

desítek programů, které měly přímou souvislost s plněním cílů environmentálního systému 

managementu [15]. 

Pro účel této práce jsem vybral 10 programů. U těchto programů názorně demonstruji 

hodnocení výkonnosti managementu pomocí indikátorů řízení výkonnosti definovaných 

v normě ČSN EN ISO 14 031. U některých programů je také uveden environmentální aspekt, 

který souvisí s programem. Přehled vybraných programů pro hodnocení níže: 

 

Tabulka 4: Realizované programy zaměřené na EMS v letech 2005-2013 [15]. 

Číslo a 

rok 

programu 

Oblast 

ISM 
Název 

15/2005 EMS 
Snížení obsahu 

PAU v kalech 

12/2006 EMS 

Monitoring PAU 

v odpadních 

vodách 

5/2007 EMS 

Monitoring 

organických látek 

v odpadních 

vodách a 

identifikace jejich 

zdrojů 

7/2008 EMS 

Odbourání 

chlornanu sodného 

pomocí thiosíranu 

sodného při 

dezinfekci komor 

vodojemů s 

přepadem do 

recipientu 

13/2008 EMS 

Realizace opatření 

úspor energií na 

provozních 

budovách - měření 

a regulace vytápění 
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14/2008 EMS 

Realizace opatření 

úspor energií na 

provozních budovách 

- regulace a 

optimalizace 

komínového tahu 

15/2008 EMS 

Zpracování posudku 

o rentabilitě 

alternativních pohonů 

pro dopravní 

prostředky OVAK 

a.s. 

3/2009 EMS 

Screening 

kanalizačních sběračů 

se zaměřením na 

těžké kovy 

4/2010 EMS 

Screening 

kanalizačních sběračů 

se zaměřením na 

těžké kovy, II. etapa 

3/2013 EMS 

Systematické 

snižování spotřeb 

energií a využití 

alternativních zdrojů 
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6.1 Programy zaměřené na hodnocení čistírenských kalů 

Čistírenské kaly jsou složitou heterogenní suspenzí anorganických a organických 

látek, které vznikají při technologických procesech čistění odpadních vod. Obsahují bohatý 

zdroj organických látek, základních živin i stopových prvků. Při aplikaci na půdu mohou 

zlepšovat její fyzikálně – chemické i biologické vlastnosti. Z živin je zejména zastoupen 

dusík a fosfor, naopak obsah draslíku bývá nízký. pH kalu bývá většinou neutrální až 

alkalické. Obsah přístupných živin je značně variabilní. Důležitá vlastnost kalu je 

konzistence, ta souvisí s celkovou koncentrací tuhých složek v kapalině, vyjádřenou jako 

obsah sušiny v kalu [26], [13].  

Množství kalu závisí na výběru kanalizačního systému – jednotná nebo oddělená 

kanalizační síť. Dále množství kalu závisí na úrovni obyvatelstva a na druhu a množství 

průmyslových vod, které jsou napojeny na městskou čistírnu. Obecně neexistuje univerzální 

způsob, jak s kaly nakládat [9].  

V ČOV se kaly usazují jako primární kal, který je oddělen z odpadní vody 

sedimentací v usazovacích nádržích. Jeho struktura je zejména zrnitá a tvoří ho také 

nerozpuštěné látky, které prošly lapáky písku a česlemi. Dalším druhem kalu je pak 

sekundární (aktivovaný) kal. Tento kal vzniká při biologickém stupni čištění, a je oddělen 

od vyčištěné vody v dosazovacích nádržích. Má vločkovitou strukturu. Oba druhy kalu se 

spojují a samostatně nebo společně zahušťují před dalším zpracováním. Takto spojený kal 

se nazývá surový kal [19]. 

Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších úprav, kaly vznikají při 

provozu vodního díla (§ 55, odst. 1) – úpravny vody a zejména čistírny odpadních vod. 

Provoz těchto vodních děl se realizuje podle schváleného provozně-manipulačního řádu (§ 

59, odst. 1 písmeno a) [23]. V tomto provozně-manipulačním řádu se vymezí kvantitativní, 

kvalitativní parametry vznikajících kalů a způsob nakládání s nimi v rámci legálního 

provozu zmíněných vodních děl. 

Z pohledu § 32 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech se mezi kal počítá: 

1) „Kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní 

vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní 

vody stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností; 
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2) kal ze septiků a jiných podobných zařízení; 

3) kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených [22].“ 

V rámci úvahy nakládání s kaly je prvotním úkolem zařazení kalu podle zákona o 

odpadech. Ze zákona vyplývá povinnost původce a oprávněné osoby zařadit kal dle katalogu 

odpadů. Podle technologie vzniku kalu je nutné vyloučit jeho nebezpečné vlastnosti. U kalu 

je prováděná chemická analýza. Sledují se zejména hodnoty obsahů těžkých kovů a 

organických polutantů. Složení je závislé z velké části na složení odpadních vod, které jsou 

přiváděny na ČOV [13].  

6.1.1 Technologie nakládaní s kaly u OVAK a.s. 

Kal vzniká při procesu čištění odpadních vod z veřejné kanalizační sítě města Ostravy 

a dalších odpadních vod, zpracovaných na ústřední čistírně vod (ÚČOV). Pro anaerobní 

stabilizaci kalu je vybudována jednotka kalového hospodářství se třemi vyhnívacími 

nádržemi (VN) a uskladňovací nádrží. Celé technologické zařízení je umístěno v areálu 

provozu, kde je rovněž plynová kotelna, která zajišťuje dodávky tepla pro celou ÚČOV 

včetně vyhnívacích nádrží. Obsah VN kromě hydraulického míchání je možné míchat 

bioplynem [29]. 

Na  ÚČOV je vybudován objekt energetického využití bioplynu pro výrobu el. energie. 

Vyhnilý kal je z VN přepouštěn do 2 ks zahušťovacích nádrží vyhnilého kalu. Oddělená 

kalová voda se odpouští do přítoku na ČOV. Zahuštěný kal je čerpán na odstředivky. Pro 

odvodňování jsou v budově odvodňovací stanice osazeny 2 ks /1+1/ odstředivky. Sušina 

vstupujícího kalu je v rozmezí 4-7 %, sušina kalového koláče se předpokládá 20 až 40 %. 

Podmínkou pro odvodňování kalu na odstředivce je dosažení vysoké dělící účinnosti fugátu, 

což vyžaduje dávku roztoku polymerního flokulantu [29].  

Odstředěný kal se smísí s vápnem, tímto se zajistí jeho hygienizace, dochází k zvýšení 

pH kalu nad 12. Poté je kal vyvážen na volnou plochu, kde se nechá min. 24 hodin 

hygienizovat. Po uplynutí hygienizační doby je kal předán externí firmě pro další 

zpracování. Zejména je kal využíván ve směsi substrátu pro rekultivace v Ostravském 

regionu [29]. 

V rámci kalového hospodářství proběhly níže uvedené programy: 



 Martin Vrablík : Aktuální stav EMS ve společnosti OVAK a.s. 

 

37 

2015 

6.1.2 Program č. 15/2005 

Popis programu  

Program č. 15/2005 

Oblast ISM EMS a SMJ 

Název programu Snížení obsahu PAU v kalech 

Útvar Provoz ČOV 

Počáteční stav Obsah PAU znemožňuje použití kalu pro uložení na 

povrchu terénu a na skládky skupiny S – inertní odpad 

(EA 62-14-05). 

Cíl, cílová hodnota stanovení postupu pro snížení PAU v kalech 

Časové období 28. 2. 2006 

Přínos pro OVAK a.s. Optimalizace nakládání s produkovanými odpady, 

úspora nákladů za ukládání odpadu. 

Tento program byl jedním z prvních programů zaměřený na EMS. Zde byly učiněny 

první kroky k snižování PAU v kalech. V rámci studie se začalo využívat přidávání aktivního 

uhlí a biodegradační metody. Tyto metody vedly ke snížení PAU v kalech. Toto snižování 

bylo prvním krokem k vyloučení nebezpečných vlastnosti kalů pro získání certifikátu o 

vyloučení nebezpečných vlastnostech odpadu. Program navazuje na environmentální 

aspekt – EA 62-14-05, který je uveden v katalogu environmentálních aspektů společnosti 

jako významný [16].  
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6.1.3 Program č. 12/2006 

Popis programu  

Program č. 12/2006 

Oblast ISM EMS  

Název programu Monitoring PAU v odpadních vodách 

Útvar Provoz ČOV 

Počáteční stav PAU, které se biologicky neodbourají při čištění 

odpadních vod, se hromadí v kalu a znesnadňují použití kalu 

pro uložení na povrchu terénu a na skládky skupiny S – 

inertní odpad. 

 (EA 62-14-05) 

Cíl, cílová hodnota Vyhodnocení monitoringu. 

Časové období 28. 2. 2007 

Přínos pro OVAK a.s. Optimalizace nakládání s produkovanými odpady, 

úspora nákladů za ukládání odpadu. 

Tento program měl za úkol zhodnotit monitoring PAU, které se dostávaly s odpadními 

vodami na ČOV a také se dále hodnotil obsah PAU v kalech. Program navazuje na 

environmentální aspekt – EA 62-14-05, který je v katalogu environmentálních aspektů 

společnosti hodnocen jako významný [16]. 
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6.1.4 Program č. 3/2009 

 

Popis programu  

Program č. 3/2009 

Oblast ISM EMS 

Název programu Screening kanalizačních sběračů se zaměřením na 

těžké kovy. 

Útvar Provoz ČOV, Provoz kanalizační sítě 

Počáteční stav Nejsou známy zdroje konkrétních problematických 

znečišťujících látek přicházejících do technologie ÚČOV. 

EA 62-14-05 

Cíl, cílová hodnota Nalezení významných zdrojů znečišťujících látek. 

Časové období 31. 12. 2009 

Přínos pro OVAK a.s. Zlepšení vlastností kalu a splnění legislativních 

požadavků. 

Program byl zaměřen zejména na monitoring významných zdrojů odpadních vod 

s obsahem těžkých kovů a stanovení jejich významnosti. Tyto činnosti byly dalším krokem 

ke snižování obsahů těžkých kovů v kalech. Program navazuje na environmentální aspekt 

– EA 62-14-05, který je v katalogu environmentálních aspektů společnosti hodnocen jako 

významný [16]. 
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6.1.5 Program č. 4/2010 

Popis programu  

Program č. 4/2010 

Oblast ISM EMS 

Název programu Screening kanalizačních sběračů se zaměřením na 

těžké kovy, II. etapa 

Útvar Provoz čistíren odpadních vod 

Počáteční stav Nejsou známy zdroje konkrétních problematických 

znečišťujících látek přicházejících do technologie ÚČOV. 

EA 62-14-05 

Cíl, cílová hodnota Nalezení významných zdrojů znečišťujících látek 

Časové období 31. 12. 2010 

Přínos pro OVAK a.s. Zlepšení vlastností kalu a splnění legislativních 

požadavků. 

Tento program navazuje na předchozí program-3/2009. Opět se monitorovaly obsahy 

těžkých kovů jak v odpadních vodách, tak v kalu. Program navazuje na environmentální 

aspekt – EA 62-14-05, který je v katalogu environmentálních aspektů společnosti hodnocen 

jako významný [16]. 

6.1.6 Vyhodnocení programů zaměřených na kaly 

Všechny tyto programy měly od začátku vést ke zlepšení kondice kalu z čištění vod. 

Posledním krokem bylo pak v roce 2014 udělení Osvědčení o vyloučení nebezpečných 

vlastností odpadů. Toto osvědčení z hlediska výkonnosti řízení, umožňuje společnosti 

legitimně nakládat s kaly jako s odpadem kategorie O-ostatní odpad. Dochází zde tak 

k plnění legislativního požadavku zákonu o odpadech 185/2001 Sb., konkrétně pak s § 9 

„Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu“ [22]. 
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Tabulka 5:Výtah o hodnocení nebezpečných vlastnosti kalů [29]. 

 

Hodnocená vlastnost
Výsledek 

hodnocení

  H1  

výbušnost 
negativní

  H2  

oxidační schopnost 
negativní

  H3-A  

vysoká hořlavost   
negativní

  H3-B  

hořlavost 
negativní

  H4  

dráždivost 
negativní

  H5  

škodlivost zdraví 
negativní

  H6  

toxicita 
negativní

  H7  

karcinogenita 
negativní

H8

žíravost
negativní

H9

infekčnost
negativní

H10

teratogenita
negativní

H11

mutagenita
negativní

H12

Schopnost uvolňovat 

vysoce toxické nebo 

toxické plyny ve styku 

s vodou, vzduchem 

nebo kyselinami 

negativní

H13

senzibilita
negativní

H14

ekotoxicita
negativní

H15

schopnost uvolňovat 

nebezpečné látky do ŽP 

při nebo po 

odstraňování

negativní
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6.2 Programy zaměřené na provoz úpravny vody 

6.2.1 Program č. 7/2008 

 

Popis programu  

Program č. 7/2008 

Oblast ISM EMS  

Název programu Odbourání chlornanu sodného pomocí thiosíranu 

sodného při dezinfekci komor vodojemů s přepadem do 

recipientu. 

Útvar Provoz vodovodní sítě, provoz zdrojů a úpravy 

vody. 

Počáteční stav V současné době se vody při dezinfekci komor 

vodojemů vypouštějí bez odbourání chlornanu sodného 

přímo do recipientu a může dojít k ohrožení živých 

organismů v recipientu.  

EA 51-08-08, 52-02-11 

Cíl, cílová hodnota Odbourání chlornanu sodného při dezinfekci 

komor vodojemů s přepadem do recipientu. 

Časové období 31. 7. 2009 

Přínos pro OVAK a.s. Snížení možného ohrožení čistoty povrchových 

vod. 

Na základě programu č. 7/2008 provedena dechlorace desinfekčního roztoku při 

čištění starého vodojemu Muglinov, komora č. 4. 

Komora byla napuštěna roztokem chlornanu sodného v množství cca 120 m3, měřením 

byl zjištěn obsah aktivního chloru o koncentraci 1,6 mg/l. Podle vzorce uvedeného 

v metodickém pokynu MP 52/2008/1 - Postup při čištění akumulačních nádrží bylo 

vypočítáno množství thiosíranu sodného potřebné pro dechloraci v množství cca 680 g. Toto 

množství bylo rozpuštěno v 10 litrech vody a připravený roztok byl nalit do nádrže. Po chvíli 

působení bylo provedeno opět měření obsahu aktivního chloru, který již nebyl v roztoku 
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zaznamenán. Deaktivovaný roztok byl pak vypuštěn do kanalizace. Program má přímou 

souvislost s registrem environmentálních aspektů společnosti. Konkrétně jde o aspekt EA 

52-02-11, který je hodnocen jako významný [16].  Pomocí programu došlo ke snížení rizika 

znečištění povrchových vod, dle zákona 254/2001 Sb.  Z hlediska hodnocení výkonnosti 

řízení tak došlu k souladu s právní normou [23]. 
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6.2.2 Program č. 13/2008 

Popis programu  

Program č. 13/2008 

Oblast ISM EMS 

Název programu Realizace opatření úspor energií na provozních 

budovách - měření a regulace vytápění – IRC 

Útvar Provoz centrálního dispečinku 

Počáteční stav budova Centrálního dispečinku OVAK a.s. je 

vytápěna 2 plynovými kotli bez jakéhokoliv útlumu mimo 

pracovní dobu 

Cíl, cílová hodnota jednotlivé místnosti budovy Centrálního dispečinku 

budou vytápěny řízeně dle potřeby 

Časové období 31. 12. 2008 

Přínos pro OVAK a.s. Úspora spotřeby zemního plynu na vytápění budovy 

Centrálního dispečinku 

Budova centrálního dispečinku OVAK se vytápěla bez útlumu i mimo pracovní dobu 

z důvodu nepřetržitého provozu dispečerského pracoviště a zákrokové služby. Docházelo i 

k přetápění některých místností. Pro odstranění tohoto problému byl vybrán princip řízeného 

vytápění v jednotlivých místnostech s ekvitermní regulací kotelny. Otopná tělesa 

v jednotlivých místnostech se osadila termostatickými ventily s elektricky ovládanými 

hlavicemi. V každé místnosti se nainstalovala prostorová čidla teploty. Na základě údajů z 

teplotních čidel řídicí systém ovládá elektrické hlavice, které otevírají nebo uzavírají přívod 

topného média do otopných těles a tím udržují zvolenou (naprogramovanou) teplotu na 

požadované hodnotě v reálném čase. Řídicí systém také spíná kaskádově plynové kotle a 

provádí ekvitermní regulaci dle venkovní teploty a skutečné spotřeby tepla. Součásti 

realizace byl i nadřazený systém nainstalovaný na PC.  

Vzniklo tím dispečerské pracoviště, ze kterého je možno provádět nastavování 

parametrů vytápění v reálném čase a v °C pro jednotlivé místnosti, sledovat historii vytápění 

a temperování, tisknout data, sledovat poruchové a havarijní stavy atd.  

Úspora plynu se nyní pohybuje v rozmezí 22-28 %. Hodnoty odpovídají očekávání. 

Dá se prohlásit, že investiční akce splnila svůj účel a tento typ regulace se ukázal pro budovu, 
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která je z části užívána nepřetržitě jako velmi efektivní. Z hlediska hodnocení výkonnosti 

řízení došlo k snížení spotřeby energie a zlepšení ekonomiky provozu v rámci plánování 

dle normy ČSN EN ISO 14000:2005 [17]. 
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6.3 Programy zaměřené na využití alternativního pohonu automobilů 

6.3.1 Program č. 15/2008 

Popis programu  

Program č. 15/2008 

Oblast ISM EMS 

Název programu Zpracování posudku o rentabilitě alternativních 

pohonů pro dopravní prostředky OVAK a.s. 

Útvar Provoz centrálního dispečinku 

Počáteční stav Není známa rentabilita alternativních pohonů pro 

dopravní prostředky OVAK a.s. 

Cíl, cílová hodnota Budou vyhodnoceny náklady na provoz dopravních 

prostředků s alternativním pohonem. 

Časové období 30.9.2008 

Přínos pro OVAK a.s. Zjištění nákladů na provoz dopravních prostředků s 

alternativním pohonem. 

Společnost chce přispět ke zlepšení ovzduší na Ostravsku, proto se rozhodla hledat 

jiné možnosti pohonu svých vozidel. Nejdostupnější možností, po finanční i technické 

stránce je dnes využití plynu, jako paliva. Zkapalněný plyn lze využít jak v benzínových tak 

i naftových motorech. Společnost se rozhodla pro pohon CNG - compressed natural gas [7]. 

Jde tedy o využití zemního plynu. Společnost si nejprve zapůjčila k testování a porovnání 

benzínovou a CNG verzi pětimístného Citroënu Berlingo 1,4. Tato analýza byla prvním 

krokem k nákupu prvního automobilu na CNG v roce 2011. Z hlediska výkonnosti řízení, 

zde byl proveden výpočet rentability alternativních pohonů.  
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6.3.2 Program č. 3/2013 

Popis programu  

Program č. 3/2013 

Oblast ISM EMS 

Název programu Systematické snižování spotřeb energií a využití 

alternativních zdrojů 

Útvar Provoz stavebních zakázek, Provoz centrálního 

dispečinku 

Počáteční stav Možnost většího využití vozidel s pohonem na 

CNG, možnost dalších energetických úspor. 

Cíl, cílová hodnota Aktualizace strategie obměny vozového parku s důrazem 

na alternativní pohony zejména CNG. 

Zpracování komplexního přehledu možných 

energetických úspor společnosti. 

Časové období 30. 9. 2013 

Přínos pro OVAK a.s. Zlepšení image společnosti. Energetické úspory. 

Tento program podpořil další rozšíření vozového parku společnosti o automobily na 

CNG pohon. Společnost chce v tomto trendu pokračovat i nadále a využitím těchto 

alternativním pohonů podpořit zlepšování ovzduší v Ostravě. Z hlediska hodnocení 

výkonnosti managementu společnosti, je tímto programem podpořeno neustále zlepšování 

dle normy ČSN EN ISO 14000:2005 [17]. Na další straně je uveden přehled automobilů na 

CNG pohon od roku 2005, až po současnost. 
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Tabulka 6: Přehled automobilů na pohon CNG  v období 2005-2014 

Rok Počet kusů Model

2005 0 -

2006 0 -

2007 0 -

2008 0 -

2009 0 -

2010 0 -

2011 1

Wolksvagen Caddy

5 místné

2012 2

Wolksvagen Caddy

2 místné

2013 3

VW Caddy 2místné

VW Caddy 5místné

Škoda Citigo

2014 2 Peugeot 301

Celkem 8  
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7 Závěr 

Práce měla poskytnout přehled fungování EMS ve společnosti OVAK a.s. Dle 

uskutečněných programů v rámci EMS, lze říci, že společnost si plně uvědomuje dopady své 

činnosti na ŽP. Logicky pak společnost řešila od doby první certifikace, hlavně problematiku 

nakládání s kaly, které vznikají při čistění odpadních vod. Zejména jde o množství škodlivin, 

které mohou ovlivňovat ŽP. Společnost však pomocí zavedených technologií snížila 

škodlivé vlastnosti tohoto odpadu na minimum a získala osvědčení o vyloučení 

nebezpečných vlastnosti. Může tak legitimně nakládat s kaly jako s ostatním odpadem. Tato 

skutečnost je i velmi důležitá pro celou ekonomiku společnosti.  

Společnost se taktéž snaží podpořit čistější ovzduší v Ostravě. Od roku 2011 rozšiřuje 

svůj vozový park o automobily na CNG pohon, který má velmi příznivé emise. Provoz 

společnosti má velké nároky na energie. Využívá však např. bioplynu, který vzniká 

anaerobní stabilizací kalů. Ten je následně spalován v kotlích a kogeneračních jednotkách, 

vyrobené teplo je využito ve vlastních provozech, elektrická energie je pak dodávána do sítě. 

U vybraných programů jsem názorně prezentoval možnost využití normy ČSN EN 

ISO 14031:2013, která může elegantně doplnit zavedený systém EMS. Společnost tuto 

normu může využit pro hodnocení vlastní environmentální výkonnosti. Hodnocené 

programy byly analyzovány z pohledu indikátorů řízení (MPI). Z pohledu budoucího rozvoje 

systému by bylo vhodné zavést i hodnocení dle indikátorů OPI, které kvantifikují změny ve 

vztahu k environmentálním aspektům. Tímto může společnost transparentněji prezentovat 

výsledky zavedeného systému, zejména v obdobích externích auditů či při recertifikacích 

[18]. 

Pro zpracování práce jsem využil znalostí, které jsem nabyl studiem na VŠB-TU a také 

mi byly poskytnuty materiály a odborná pomoc specialistou EMS společnosti OVAK a.s. 

Myslím si, že práce splnila účel, který jsem si stanovil a doufám, že může být 

nápomocná pro další zlepšování environmentální politiky v posuzovaném podniku.  
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