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Anotace 

Diplomová práce se zabývá metodou EMAS easy, která je přizpůsobena pro malé a 

střední podniky, pro usnadnění zavádění environmentálních manažerských systémů. 

Jelikož v současné době probíhají v České republice snahy o přiblížení této metody 

podnikům a budují se kapacity pro poradenskou činnost v této oblasti, zabývá se 

diplomová práce popisem dostupných dobrovolných nástrojů a podporou zavádění EMAS 

resp. EMAS easy v České republice.  Zároveň tato práce popisuje princip metody EMAS 

easy a jeho zavedení v konkrétním podniku. Závěr pak shrnuje současný stav podpory 

EMAS easy v České republice a poznatky z jejího praktického zavádění.  

Klíčová slova: EMAS, EMAS easy, ecomapping 

 

 

Annotation 

This degree work deals with the EMAS easy method, whitch is adapted to the small 

and medium enterprises. The target is to made the implemebtation of the emvironmenatl 

management systems easier for this enetprises. As there is pursiut in Czech republic to 

approach this method to enterprises, the degree work  deals with description of the 

voluntary tools and support of implementation of EMAS as the case may be EMAS easy 

also. There is the description of the principle of EMAS easy method and its 

implementation to concrete enerprise as well. Conclusion describes the present situation of 

the EMAS easy support in Czech republic and the knowledge from its practical 

implementation. 

Key word: EMAS, EMAS easy, ecomapping 
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POUŽITÉ ZKRATKY 
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1.  ÚVOD 
Environmentální management znamená systematický přístup k ochraně životního 

prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podniky začleňují péči o 

životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu. Organizace všech 

druhů projevují rostoucí zájem o dosažení a prokázání dobrého environmentálního profilu 

řízením dopadů svých činností, výrobků, a služeb na životní prostředí v souladu se svou 

environmentální politikou a cíli. To vše se děje v souvislosti se zpřísňováním zákonů 

z oblasti životního prostředí, rozvoje hospodářské politiky a jiných opatření, podporující 

ochranu životního prostředí.  

V důsledku rostoucího environmentálního tlaku, začali představitelé průmyslových 

podniků v zavádění environmentálního managementu. Zavedený systém 

environmentálního managementu v podniku přispívá k trvalému ekonomickému růstu a 

prosperitě podniku a současně snižuje negativní dopady jeho činností na životní prostředí. 

Velké podniky však nepatří mezi jediné, kteří přispívají k znečišťování životního prostředí.  

Malé a střední podniky jsou považovány za páteř většiny evropských ekonomik a 

mají na svých bedrech 70% celkového průmyslového znečištění v EU a pouze 6 % z nich 

má zaveden EMS. A právě i tyto podniky by měli projevovat snahu o zavedení EMS a tím 

přispívat ke zlepšování stavu životního prostředí. Velká většina malých a středních 

podniků pohlíží na ochranu životního prostředí jako na extrémně nákladnou a nepřinášející 

téměř žádný prospěch. Dosavadní EMS však byl pro tyto podniky nevyhovující, vzhledem 

k vysokým nákladům, administrativě nebo znalostí. A z toho důvodu byla vyvinuta nová 

metoda EMAS easy, která přizpůsobuje EMS možnostem malých a středních podniků. 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit tuto metodu a zjistit zda je uplatnitelná i 

v České republice. Metodiku EMAS easy jsem následně vyzkoušela praktikovat aplikovat 

v malém pekárenském provozu.  
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2. DOBROVOLNÉ NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNÍHO ŘÍZENÍ V  
ČESKÉ REPUBLICE  

 Dobrovolné nástroje environmentální politiky lze velmi stručně definovat jako 

formalizované prostředky, které může subjekt (např. podnik) využívat ve své 

environmentální strategii, ale jejichž používání mu žádný legislativní předpis nepřikazuje. 

Mezi nejznámější dobrovolné nástroje, na jejichž podporu byly zřízeny, v České republice 

Národní programy patří:  

� Environmentální manažerský systém (EMS) – podle normy ISO 14001 

nebo Nařízení EMAS. Jedná se o součást celkového systému řízení 

podniku, jejímž cílem je zahrnutí požadavků na ochranu životního 

prostředí do celkové strategie podniku a jeho každodenních činností. 

� Čistší produkce – hledání příčin vzniku environmentálních zátěží na 

základě podrobné analýzy materiálově-energetických toků, odstraňování 

těchto příčin, omezování výrobních ztrát a úniků látek, hledání možností 

úspor ve výrobním procesu. 

� Ekoznačení (Ekologicky šetrné výrobky a služby) – vývoj a označování 

ekologicky šetrných výrobků a služeb, tj. produktů, které jsou k životnímu 

prostředí šetrnější než produkty funkčně srovnatelné. 

� Ekodesign – navrhování a vývoj výrobků, kdy je vedle klasických 

vlastností (funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost, ergonomičnost apod.) 

kladen velký důraz i na dosažení minimálního negativního dopadu 

výrobku na životní prostředí, a to v celém jeho životním cyklu. 

�  Environmentální manažerské účetnictví (EMA) – zabývá se identifikací a 

shromažďováním informací o hmotných a energetických tocích v podniku, 

jeho environmentálních nákladech a dalších hodnotově (finančně) 

vyjádřených informací, které jsou východiskem pro rozhodovací procesy 

organizace. 

� Hodnocení environmentálního profilu podniku – podle normy ISO 14031 

nebo na základě vlastního systému zavedeného podnikem s využitím 

jednoduchých indikátorů výkonnosti, které poskytují jednoduchý a jasný 

obraz o environmentálním chování podniku. Výkonnostní indikátory jsou 

podkladem pro stanovení cílů při zavádění ISO 14001 nebo EMAS. [1], [4] 
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2.1. Environmentální manažerský systém - EMS 

Pojem environmentální manažerský systém, je přesně vymezen a normalizován. 

Mezinárodní definice podle ISO 14001: 

“součást celkového řídícího systému podniku, která využívá organizační struktury, 

činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje podniku pro stanovení, 

realizaci a revizi jeho environmentální politiky“. 

Zavádění EMS, představuje v současné době nejrozšířenější způsob, jakým může 

organizace - podnik či instituce - deklarovat, že v rámci své činnosti dbá na ochranu 

životního prostředí a že při produkci výrobků, poskytování služeb či realizaci dalších 

aktivit jsou zvažovány také jejich dopady na životní prostředí. 

Podnik integruje environmentální hlediska do všech svých aktivit. Cílem je 

dosažení neustálého zlepšování podniku v oblasti jeho vlivu na životní prostředí, které 

spočívá zejména v pravidelném hodnocení a přezkoumávání aktivit podniku na poli 

ochrany životního prostředí a jeho neustálém zlepšování. 

Podnik zatím neměl stanoveny žádné konkrétní limity a cíle zvenčí (s výjimkou 

legislativy) a podle druhu svých činností a možností si sám určí prioritní oblasti, na které 

se zaměří, a tak i konkrétní cíle pro zlepšování. 

Podnik může k zavedení EMS využít tyto způsoby:  

1. zavedení EMS podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 o 

dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 

životního prostředí (EMAS) 

2. zavedení EMS podle mezinárodní normy ISO 14001 

3. zavedení neformálního EMS na základě principů 1. nebo 2. 

2.2. EMS zaváděný dle EMAS  

Definice a podstata EMAS 

EMAS je program EU, který je popsán v nařízení EU č.761/2001, jež ČR přijala na 

základě vládního usnesení č.651/2002. Podstata EMAS spočívá v začlenění všech 

zaměstnanců do vytvořeného systému řídícího vlivy podniku na životní prostředí. Toto 

začlenění a také seznámení zaměstnanců s příčinami negativních dopadů, jež činnosti 

podniku vyvolávají v životním prostředí, umožňuje podniku, aby zaměstnance do řešení 
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těchto problémů aktivně zapojil a aby podle požadavku neustálého zlepšování mohl do 

environmentální politiky podniku zařazovat stále nové cíle vedoucí k dalšímu snižování 

negativních vlivů podniku na životní prostředí. Plnění úkolů je kontrolováno interními 

auditory podniku a také auditory z nezávislé organizace. Schválení cílů provádí vedení 

podniku, nicméně prvním úkolem, který musí každý podnik splnit, je dosažení souladu 

s legislativními předpisy. 

Obecná charakteristika 

Jedná se o regulační preventivně zaměřený nástroj systému řízení, který zajistí 

neustálé snižování negativních vlivů podniku na životní prostředí a bude podporovat 

preventivní opatření. Činnost nově zavedeného systému řízení je pravidelně auditovaná a 

environmentální prohlášení, které podnik v rámci EMAS vydává, musí být validována 

nezávislým ověřovatelem. 

2.3. EMS zaváděný dle ISO 14001 

Definice a podstata působení EMS 

Norma „ISO 14001:2004 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s 

návodem pro použití“ (v ČR vydaná jako ČSN EN ISO 14001:2005) definuje EMS jako: 

„součást systému managementu organizace použitá k vytvoření a zavedení její 

environmentální politiky a řízení jejich environmentálních aspektů“. Podstata působení 

EMS je v principu stejná jako u EMAS. Jedná se o zapojení zaměstnanců do systému 

řídícího snižování negativních vlivů podniku na životní prostředí. Na rozdíl od EMAS 

nemusí podnik vypracovávat environmentální prohlášení, a nemá k dispozici žádná loga 

prokazující zavedení systému environmentálního managementu. Dostává pouze certifikát, 

jehož platnost musí být vždy po třech letech obnovena na základě splnění daných cílů. 

Obecná charakteristika 

Jedná se o regulační a zároveň i edukační nástroj, neboť úkolem EMS je zavedení 

takového systému řízení podniku, který zajistí dodržování právních požadavků v oblasti 

ochrany životného prostředí, neustálé snižování negativních vlivů činnosti podniku na 

životní prostředí, soustavné vzdělávání svých zaměstnanců a relevantních zájmových 

skupin, tak i závazek neustálého zlepšování. 
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Vzhledem k tomu, že funkčnost zavedeného EMS je pravidelně kontrolována 

nezávislým certifikačním orgánem a podniku je vystavován certifikát, patří EMS mezi 

nástroje vyžadující vnější součinnost, tj. existenci nezávislých akreditovaných 

certifikačních orgánů a jejich auditorů. Provádění EMS je normalizováno mezinárodní 

normou, která byla přijata jako česká technická norma ČSN EN ISO 14001: 2005. Z 

hlediska sortimentu uživatelů je použití EMS, stejně jako EMAS zcela univerzální. EMS 

může být zaveden v libovolné organizaci. [4] 

2.4. Zavedení neformálního EMS 

Tuto možnost využívají především malé a střední podniky, kterým finanční, časové 

nebo personální prostředky brání v implementaci formálního systému. Zlepšení 

environmentálního profilu a fungování environmentálního řízení mohou být důležitější, 

než tvorba veškeré potřebné dokumentace a vlastnictví certifikátu. Podnik si tak může 

zavést pouze vybrané prvky EMS či využít postupného (tzv. „step-by-step“) zavádění 

systému, ale nedotáhnout jej až do fáze certifikace.  

Nicméně pouze prohlášení o zavedení EMS nemá takovou váhu jako samotný certifikát.  

Pro malé a střední podniky byly vyvinuty systémy EMAS easy a ISO easy, které 

jsou přizpůsobeny možnostem těmto menším podnikům. (kap. 3) [1] 

2.5. Rozdíly mezi ISO 14001 a EMAS 

Uvedené standardy se liší tím, že zavedení EMAS klade organizaci nárok na 

splnění některých požadavků, které v normě ISO 14001 nejsou tak široce pojaty. EMAS 

totiž vyžaduje určité prvky, které norma ISO 14001 pouze doporučuje nebo se jimi vůbec 

nezabývá. /5/ 
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 Tab. 1. Rozdíly v požadavcích normy ISO 14001 a EMAS [5] 

Rozsah ISO 14001 EMAS 

Působnost Celosvětová členské země EU 

Platnost všechny typy organizací 

(průmysl, služby, státní 

správa…) 

EMAS I průmyslové 

podniky; v EMAS II 

stejné možnosti jako u 

ISO 14001 

Zavedení  v ekonomicky 

samostatně oddělené 

části podniku nebo v 

celém podniku  

v ekonomicky 

samostatně oddělené 

části podniku nebo v 

celém podniku  

Úvodní env. Přezkoumání nevyžaduje se, ale 

doporučuje 

je vyžadováno 

Sytém řízení specifikován v normě v 

kap. 4 

využívá systému, 

specifikováno v normě 

ISO 14001 v kap. 4 

Veřejné dokumenty pouze environmentální 

politika 

environmentální politika 

a environmentální 

prohlášení  

Environmentální prohlášení  není  je vyžadováno 

Zakončení procesu Certifikace ověření systému a 

environmentálního 

prohlášení, validace 

dílčích prohlášení mezi 

externími audity 

Zajištění zakončení procesu akreditována certifikační 

organizace 

akreditovaný 

environmentální 

ověřovatel 

Četnost auditu Nestanovena nejdéle tříletý interval 
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2.6. Výhody zavedení EMS 

Vytvoření, zavedení i udržování EMS klade určité nároky zejména na finanční a 

lidské zdroje, které jsou kompenzovány výhodami plynoucími z vytvoření nového 

funkčního systému řízení. 

Mezi základní motivy zavedení systému EMS patří např.: 

� snížení negativních vlivů - omezení množství odpadů a nebezpečných odpadů, 

odpadních vod a plynných emisí, které nejen snižují zatížení na okolní prostředí, ale 

také se snižuje případné riziko pokut, poplatků a nákladů na čištění a odstraňování 

odpadů; 

� ekonomické důvody- očekávané snížení nákladů v důsledku optimalizace řízení, 

snížení spotřeby surovin, energií a dalších zdrojů; 

� zlepšené vztahy s úřady a soulad s legislativou - zavedení EMS se zvýší šance podniku 

na získání veřejných zakázek, dotací a dalších finančních prostředků. EMS usnadní 

dosažení souladu se stále přísnějšími legislativními požadavky; 

� snížení rizika nehod – podniky se zavedeným EMS jsou vždy lépe připraveny na 

případnou havárii, čímž dochází i ke snížení nákladů spojených s jejich případnou 

likvidací; 

� vztahy s okolím - zvýšené podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, peněžní ústavy, 

pojišťovny a státní správu; 

� motivace zaměstnanců – systém funguje na základě aktivního zapojení zaměstnanců, 

tím zvyšuje zájem zaměstnanců o životní prostředí, což často vyústí k předkládání 

dobrých a neotřelých návrhů na snižování negativních vlivů životní prostředí; 

� udržitelný rozvoj – ekonomická činnost by neměla přinášet pouze krátkodobé zisky, ale 

měla by také napomáhat při udržování zlepšování životních podmínek a kvality života 

budoucích generací.  

2.6.1. Přínosy ze zavedení  

� zkvalitnění práce v oblasti ochrany životního prostředí;  

� zlepšení pověsti podniku; 

� plnění legislativních předpisů; 

� havarijní připravenost; 

� zlepšení environmentálního profilu podniku; 
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� zlepšení ekonomických výsledků jednak snížením vlastních nákladů a jednak zvýšení 

prodejnosti svých výrobků, posílení pozice na trhu; 

� účinná obrana proti tvrzení o eko-dumpingu [8]. 

2.7. Nevýhody a rizika EMS  

Z hlediska podniku jsou za hlavní nevýhodu EMS považovány náklady, které jsou s 

jeho zaváděním spojené. Nejde tolik o náklady spojené se změnou systému řízení, které 

zároveň zvyšují hodnotu podniku, jako spíše o platby nezávislým environmentálním 

auditorům. Ceny jsou smluvní a závisí na velikosti podniku a na charakteru jeho činnosti, 

nicméně nejsou nízké.  

Za nevýhodu u EMAS bývá také považován požadavek na pravidelné zveřejňování 

tzv. environmentálního prohlášení, které obsahuje konkrétní údaje o vlivech podniku na 

životní prostředí. Vzhledem k tomu, že tento požadavek není obsažen při zavádění 

analogického systému řízení EMS dle mezinárodní normy ISO 14001, dává mnoho 

podniků přednost zavádění ISO 14001 před EMAS. [4] 

2.8. Obecný postup zavádění EMS 

Přístup podniku k ochraně životního prostředí je založený na dodržování 

stanovených systémových pravidel a má výrazně preventivní charakter. Mění se tím dosud 

běžná pasivní role podniku jako znečišťovatele, který pouze někdy lépe, někdy hůře stíhá 

plnit požadavky státu. Často se tak za cenu neúměrně vysokých nákladů pouze převádějí 

problémy jedné složky prostředí do druhé. Vlastní, systémově podchycená a přijatá řešení 

lépe respektují ekonomické souvislosti. Zvýšení výkonnosti tak může být dosaženo i díky 

pečlivému zmapování a řízení neprodukčních oblastí podnikání. V prostředí sílícího tlaku 

veřejnosti a některých činorodých skupin se podniku, který má zájem o další rozvoj, 

vyplácí deklarovat vlastní preventivní přístup k ochraně životního prostředí. 

Při zavádění EMS se podnik musí řídit následujícími zásadami: 

1. Definování environmentální politiky, tj. hlavních zásad a cílů podniku ve vztahu 

k životnímu prostředí (včetně závazku dodržování všech příslušných právních 

požadavků a závazku trvalého zlepšování). 

2. Provedení úvodního environmentálního přezkoumání, tj. analýzy problémů ochrany 

životního prostředí v podniku a nejvýznamnějších environmentálních dopadů 

podnikových činností (včetně přehledu zákonných požadavků). 
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Přezkoumání vedením  

Environmentální politika  

Plánování  
• Environmentální aspekty 
• Legislativní a jiné požadavky 
• Environmentální cíle, cílové hodnoty 
• Environmentální programy 

Zavádění a provoz  
• Struktura a odpovědnosti 
• Školení a uvědomění 
• Komunikace 
• Dokumentace EMS 
• Řízení dokumentace 
• Operativní řízení 
• Prevence havarijních stavů 

Kontrola a nápravná opat ření 

• Kontrola a měření (monitoring) 
• Aktivita pro zajištění shody, 

nápravná a preventivní 
opatření 

• Záznamy 
• Audity EMS 

3. Stanovení cílů, kterých chce podnik v oblasti ochrany životního prostředí dosáhnout, 

a definování konkrétních programů a opatření k zabezpečení jejich splnění. 

4. Stanovení formální struktury systému, tj. definování pravomocí a odpovědnosti 

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

5. Vytvoření programu školení a vzdělávání pro všechny zaměstnance. 

6. Tvorba a průběžná aktualizace odpovídající dokumentace. 

7. Řízení provozu (popis konkrétních postupů a jednotlivých vykonávaných činností - jak 

mají být vykonávány, aby byly minimalizovány jejich negativní dopady na životní 

prostředí). 

8. Provádění měření a pravidelného monitoringu (pro zabezpečení správného fungování 

systému a kontrolu dosahování stanovených cílů). 

9. Plánování mimořádných stavů a situací, tj. zabezpečení havarijní připravenosti. 

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

(environmentálním ověřovatelem či certifikačním orgánem). 

11. Externí komunikace a zpracování a ověření environmentálního prohlášení, tj. zprávy 

poskytující veřejnosti informace o vlivu podniku na životní prostředí a o přijatých 

opatřeních na snižování tohoto vlivu. 

V souladu s těmito zásadami lze realizaci environmentálního manažerského systému 

v podniku rozložit do pěti etap. První přípravná etapa má zvláštní postavení, protože se 

vyskytuje pouze na začátku celého procesu. Ostatní čtyři etapy, které se označují jako: 

plánovací, prováděcí, kontrolní a hodnotící, tvoří cyklický po spirále se stále opakující 

proces. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.Etapy zavádění EMS[6]
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3. METODA EMAS EASY A JEJÍ UPLATNITELNOST V ČESKÉ 
REPUBLICE 

3.1. Metoda EMAS easy 

Motto EMAS easy: “EMAS za 10 dnů, s 10 lidmi, na 10 stránkách, ve 30 krocích” = 

Snížení objemu dokumentace EMS, zatraktivnění a snadnější aplikovatelnost pro malé a 

střední podniky. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Motto Emas easy [3] 

 Několik milionů malých a středních podniku v celé Evropě se při své činnosti 

setkává s konkrétními problémy svého vztahu k životnímu prostředí. Chybí jim nástroje a 

zdroje k zavedení EMS. 

Již brzy nastane doba, kdy tyto malé a střední podniky budou muset velkým 

odběratelům, orgánům státní správy a svému okolí prokazovat správný přístup 

k problematice životního prostředí a to nejenom dodržováním legislativních požadavků. 

Mezi další faktory, kterým bude věnována významná pozornost zákazníku kdekoliv ve 

světě, bude patřit ochraně zdraví, bezpečnosti, pracovním a sociálním podmínkám. 

Podnikání budoucnosti nejsou jen produkty nebo procesy, ale také způsoby, jakými je jich 

dosaženo. Souhrn nástrojů, které dnes malé a střední podniky mají k dispozici pro 

environmentální management, je již nemalý (kapitola 2), ale často je těmito podniky 

shledáván jako příliš složitý a náročný, zejména na náklady, administrativu, zdroje a 

znalosti. A právě těmito problémy se zabývá EMAS easy. Snižuje byrokracii, překážky 

vyplývající ze znalostí a nákladů na konzultaci a certifikaci  

Tento program byl vyvinut s cílem pomoci malým a středním podnikům na 

zpracování systému environmentálního managementu a pro získání certifikace EMAS nebo 

ISO 14001 – avšak v centru zájmu zůstává to hlavní- ochrana životního prostředí 

vycházející z výroby.    
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EMAS easy je způsob, jak přizpůsobit EMAS velikosti, finančním možnostem a 

organizační struktuře v malém a středním podnikání. [3] 

 

 Následující podkapitoly popisují Program EMAS v ČR, jako podporu pro zavádění 

včetně předchozích úspěchů v zavádění EMAS resp. EMS českými podniky ve (kapitola 

3.2.), představení EMAS easy v ČR a jeho současný stav (kapitola 3.3.) a problematiku 

malých a středních podniků v ČR (kapitola 3.4.) 

3.2. Program EMAS v České republice 

Program EMAS vstoupil v platnost v dubnu 1995 na základě Nařízení Rady (ES) č. 

1836/93 o dobrovolné účasti průmyslových podniků v systému řízení podniků a auditu z 

hlediska ochrany životního prostředí a byl určen především pro podniky z výrobní 

(průmyslové) sféry. 

Protože v době vzniku EMAS nebyla Česká republika členem EU, byl u nás systém 

implementován na základě usnesení vlády ČR č. 466/1998 ve formě Národního programu 

EMAS. Na základě usnesení byly: 

� zřízeny Rada Programu EMAS a Agentura EMAS, jakožto odpovědné orgány 

Programu EMAS v ČR; 

� vydány „Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska 

ochrany životního prostředí“ (Národní program EMAS) a „Pravidla k zavedení 

systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí“ (Pravidla 

zavedení EMAS); 

� zřízen akreditační orgán programu EMAS (tímto orgánem se stal již existující 

Český institut pro akreditaci, o.p.s., který do té doby zajišťoval akreditace např. v 

oblasti certifikace systémů řízení podle norem řad ISO 9000 a ISO 14000.); 

� vydány metodické pokyny pro akreditaci environmentálních ověřovatelů. 

Revize nařízení byla provedena v roce 2001, a to vydáním Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení 

podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí, označovaným jako EMAS II. 

Novým nařízením se docílilo: 

� rozšíření platnosti z oblasti průmyslu na všechny ekonomické sektory (včetně 

služeb a veřejných institucí); 

� zavedení širší účasti zaměstnanců na procesu zavádění a zlepšování vlivu podniku 

na životní prostředí; 
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� posílení kompatibility mezi EMAS a mezinárodní normou ISO 14001; 

� zvýšení podpory účasti malých a středních podniků v Programu EMAS; 

� zavedení loga Programu; 

� kvalitnějšího posuzování nepřímých vlivů činností podniku na životní prostředí 

(např. investic, administrativních rozhodnutí, zajišťování služeb apod.). 

Nařízení o EMAS II bylo přijato usnesením vlády ČR č. 651/2002 o aktualizaci 

Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 

životního prostředí (Aktualizovaný program EMAS) a vydána Aktualizovaná pravidla 

EMAS. 

Po vstupu ČR do EU bylo Nařízení č. 761/2001 přejato do české legislativy v plném 

znění. Z pravidel platných před vstupem do EU zůstávají v účinnosti pouze organizační 

zabezpečení programu, způsob poskytování podpor a další opatření, jejichž úprava je 

ponechána na jednotlivých členských státech. 

V reakci na změny, ke kterým došlo vydáním nové verze normy ISO 14001, bylo na 

počátku roku 2006 vydáno Nařízení Komise (ES) č. 196/2006, kterým se změnila příloha I 

Nařízení č. 761/2001. Do přílohy byly zahrnuty požadavky revidované normy ISO 14001, 

čímž došlo k plné harmonizaci obou systémů environmentálního řízení. Přechodné období 

pro splnění příslušných požadavků bylo stanoveno na 6 měsíců, a vypršelo tak prakticky ve 

stejnou dobu jako přechodné období u ISO 14001. 

Zároveň bylo vydáno ještě Rozhodnutí Komise č. 193/2006, kterým bylo umožněno 

používat logo EMAS na přepravní obaly. 

Od roku 2005 probíhá „velká“ revize Programu EMAS s výsledným vydáním tzv. 

EMAS III. Ukončena by měla být v roce 2009 s platností od 1. ledna 2010. [11] 

3.2.1. Akredita ční systém v České republice 

V České republice byla úloha akreditačního orgánu svěřena Českému institutu pro 

akreditaci, který má zkušenosti mj. s akreditacemi v oblasti certifikace systémů řízení podle 

ISO 9001 a ISO 14001. Český institut pro akreditaci provádí akreditaci environmentálních 

ověřovatelů a dohled nad nimi. Vydává také metodické pokyny k akreditaci v oblasti 

EMAS.  Proces akreditace jednotlivých ověřovatelů se řídí požadavky metodického pokynu 

pro akreditaci MPA 90-01-02 „Akreditace environmentálních ověřovatelů“.  

Tento metodický pokyn obsahuje mj. následující informace: 

� požadavky na odbornou způsobilost žadatelů akreditaci; 



 13 

� stanovení rozsahu akreditace definovaného podle klasifikace ekonomických 

činností (NACE kódy) ; 

� způsob výkonu dohledu nad činností environmentálních ověřovatelů; 

� pokyny pro ověření environmentálního prohlášení; 

� další podmínky činnosti environmentálního ověřovatele. 

3.2.2. Odpovědné orgány Programu EMAS v České republice 

Výkonným orgánem Programu EMAS v ČR je Agentura EMAS, která byla zřízena 

při Českém ekologickém ústavu. Agentura EMAS, působící v rámci CENIA, české 

informační agentury životního prostředí, zastává funkci výkonného orgánu Národního 

programu EMAS, jehož úkolem je zajišťování agendy Rady Programu EMAS v souladu s 

usneseními vlády České republiky č. 466/1998 a č. 651/2002. 

Agentura EMAS tak zabezpečuje veškeré odborné a manažerské činnosti spojené s 

Programem EMAS: 

� poskytuje veřejné informace o EMAS a environmentálním managementu; 

� registruje organizace s ověřeným EMAS; 

� vedení národního Registru EMAS a dalších registrů a databází (např. registr 

podniků se zavedeným EMS podle ISO 14001, databáze poradenských firem); 

� spravuje databázi společností s EMAS; 

� nabízí přehled certifikačních, ověřovacích a konzultačních institucí; 

� vyvíjí propagační, osvětovou a publikační činnost v rámci Programu EMAS; 

� možnost výmazu organizace z registru nebo dočasné pozastavení registrace 

v případě nesplnění podmínek pro registraci. 

Kromě Agentury Programu EMAS působí v ČR také řídícím, kontrolním a 

poradním orgánem Programu EMAS. Za účelem zvýšení důvěryhodnosti systému se 

odpovědným orgánem Programu EMAS stala také Česká inspekce životního prostředí. Ta 

plní funkci poradního a konzultačního orgánu. Vydává např. stanoviska ohledně žádostí 

organizací o zápis do národního Registru EMAS, případně ohledně žádostí o finanční 

podporu na zavádění systémů řízení. [1], [4] 
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Obr. 3. Schéma institucionálního zabezpečení Programu EMAS v ČR [zdroj: Cenia] 

3.2.3. Podpora programu EMAS 

Podporu Programu EMAS a zavádění EMS v ČR lze pozorovat ve třech rovinách: 

� publikace propagačních materiálů a manuálů; 

� poskytování finančních podpor na zavádění EMS/EMAS;  

� realizace podpůrných projektů. 

Propagační materiály a manuály 

Od roku 1998, kdy začal Program EMAS v ČR fungovat, vydalo MŽP množství 

metodik, příruček a informačních materiálů (z počátku financovaných především ze 

státního „Programu péče o životní prostředí“). Jednalo se o manuály zaměřené na 

jednotlivé cílové skupiny (např. malé a střední podniky, finanční instituce, apod.) a brožury 

zabývající se vztahem mezi EMAS a ostatními environmentálními aktivitami (např. čistší 

produkcí či IPPC) 

V poslední době byly MŽP vydány především následující dvě publikace: 

� Dobrovolné environmentální aktivity: Orientační příručka pro podniky (2006); 
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� EMAS – Systém environmentálního řízení a auditu: Příručka k Programu EMAS 

(2007). 

Finanční podpory 

V rámci finančních podpor na zavádění a certifikaci systémů environmentálního řízení 

mohou organizace čerpat z těchto fondů: 

� Program TRH – garantem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

pověřenou institucí Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Žadatelé (malé 

a střední podniky) mohou získat příspěvek na certifikaci ve výši 50 % nákladů na 

odborné poradenské služby v souvislosti s certifikací ISO 14001 nebo ověřením 

EMAS. 

� Certifikace – Osvědčení, Regionální podpora kraje Vysočina – soukromým 

subjektům mohou při zavádění EMS finančně vypomoci i samosprávy. Takovým 

příkladem je kraj Vysočina, který od února 2003 vyhlašuje každoročně grantový 

program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků (do 50 zaměstnanců), 

v rámci něhož poskytuje zpětně příspěvek také na certifikaci ISO 14001 a ověření 

EMAS. 

� Fondy Evropské unie – v rámci jednotlivých operačních programů strukturálních 

fondů EU mohou zájemci žádat o podporu, která je poskytována formou dotací 

nebo zvýhodněných úvěrů. 

Realizované projekty 

V průběhu let 1997 - 2002 byly realizovány tři velké projekty, jejichž cílem bylo podpořit 

Program EMAS v ČR a zavedení EMAS v konkrétních podnicích. Jednalo se o projekty 

� Program péče o životní prostředí č. 310/4/97- Program péče o životní prostředí 

realizovalo a financovalo MŽP v letech 1997 - 1998. Jeho cílem bylo seznámit 

vybrané cílové skupiny s existencí EMS/EMAS a výhodami, které z jeho zavedení 

plynou. Tento cíl byl realizován prostřednictvím vydání několika manuálů a 

informačních materiálů  

� Projekt Phare CZ 9705-05-02- „Podpora zavedení EMAS byl projektem 

uskutečněným v období září 1999 - prosinec 2000. Jeho cílem bylo vytvořit 

informační podporu EMAS v ČR a zavést demonstrační postupy a praxi EMAS 

v několika podnicích. 

V průběhu projektu byly realizovány informační kampaně se zaměřením na několik 

cílových skupin a zaveden systém environmentálního řízení ve 13 podnicích. Dále 
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byl vypracován obecně použitelný Manuál EMAS a manuály usnadňující zavádění 

EMAS v malých a středních podnicích. 

� Projekt CHEMAS- Projekt „Program na podporu EMAS v České republice“ se 

uskutečnil v období prosinec 2000 - květen 2002 s cíli navrhnout zlepšení 

stávajícího fungování Programu EMAS v ČR a poskytnout podporu podnikům při 

zavádění systému. Projektový tým se podílel na tvorbě tzv. „Aktualizovaného 

programu EMAS“ a poskytl konzultační činnost v 10 podnicích, kde byl systém 

EMAS zaváděn. 

� Projekt EMAS COMPASS+ - V roce 2006 iniciovala Evropská komise projekt 

EMAS COMPASS+ zaměřený na zavádění EMAS na obecních a městských 

úřadech ve státech EU. Do projektu se zapojilo sedm zemí, ve kterých je EMAS 

zaváděn v celkem 12 městech a obcích. Z ČR se do projektu přihlásila města 

Chrudim, Vsetín a Kopřivnice. Realizovaná environmentální opatření se zaměří 

především na čtyři oblasti: emise CO2, odpadové hospodářství a ozeleňování 

veřejných zakázek. [11] 

3.2.4. Stav zavedení EMAS v České republice a Evropské unii 

Česká republika zaujímá v členských státech EU 13. místo s počtu podniků se 

zavedením EMAS. S počtem certifikací EMS podle ISO 14001 si stojí lépe, podle poslední 

dostupné statiky Mezinárodní organizace pro standardizaci se nacházíme na 6. místě. 

Certifikace podle normy ISO 14001 významně převyšuje registrace EMAS především 

z důvodů náročnosti, kdy EMAS klade na podniky vyšší požadavky, které však zatím 

nenalézají dostatečnou odezvu ze strany trhu a státu (Graf. 1, 2).  

V ČR došlo k největšímu nárůstu registrovaných podniků v roce 2006. Za příčinu 

lze považovat vydání novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kde byl 

EMAS uveden spolu s dalšími dobrovolnými nástroji jako technický kvalifikační 

předpoklad v § 56. Díky tomu je možné uvést jako kritérium pro vstup do výběrového 

řízení nejen EMAS ale i další dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí v podnicích. 

Vývoj počtu podniků implementující EMAS a ISO 14001 v ČR shrnují grafy 2. a 3.  
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Graf 1. Počet registrovaných organizací s EMAS v EU [zdoj: Cenia] 

Graf 2. Počet podniků s ISO 14001 v EU [zdoj: Cenia] 
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Graf 3. Vývoj počtu podniků s EMAS v ČR [zdoj: Cenia] 
 

Graf 4. Vývoj počtu podniků s ISO 14001 v ČR [zdoj: Cenia] 
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Z hlediska oboru činnosti dominují - jak v EMAS, tak v ISO 14001 - podniky ze sektorů 

zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. 

Tab. 2. Rozdělení podle oboru činnosti (EMAS)[zdoj: Cenia] 

Název činnosti Kód 
NACE 

Počet 
podniků 

Zpracovatelský průmysl 
Průmysl potravinářský a tabákový 
Dřevařský průmysl 
Gumárenský a plastikářský průmysl 
Výroba kovů a kovodělných výrobků 
Výroba strojů a zařízení 
Výroba elektrických a optických přístrojů 
Zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 

D 
DA 
DD 
DH 
DJ 
DK 
DL 
DN 

10 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody E 2 
Stavebnictví F 10 
Doprava G 1 
Činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání 
movitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj 

K 3 

Tab. 3. Rozdělení podle oboru činnosti (ISO 14001) [zdoj: Cenia] 

Název činnosti Kód 
NACE 

Počet 
podniků 

Zemědělství a myslivost, lesní hospodářství A 40 
Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti v rámci 
rybolovu 

B - 

Dobývání nerostných surovin C 10 
Zpracovatelský průmysl D 790 
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody E 40 
Stavebnictví F 399 
Obchod, opravy motorových vozidel 
a spotřebního zboží 

G 149 

Pohostinství a ubytování H 9 
Doprava, skladování, pošty a telekomunikace I 51 
Peněžnictví a pojišťovnictví J - 
Činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání 
movitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj 

K 148 

Veřejná správa, obrana, sociální pojištění L 1 
Školství M 3 
Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti N 5 
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby O 130 
Domácnosti zaměstnávající personál P - 
Exteritoriální organizace a spolky Q - 



 20 

 
Graf 5. Počet podniků s EMAS dle oborové klasifikace ekonomických činností [zdoj: Cenia] 

 
Graf 6. Podniky se zavedeným systémem EMAS dle velikosti [zdoj: Cenia] 
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3.3. EMAS Easy v České republice 

V rámci rozvoje Programu EMAS byl v  ČR zahájen projekt „EMAS easy“ 

zaměřený na zavádění systému EMAS v malých a středních podnicích. EMAS easy 

představuje přístup a soubor nástrojů, které umožňují zjednodušenou, časově i finančně 

méně náročnou implementaci systému EMAS, zaměřenou především na malé a střední 

podniky. Širší uplatňování uvedené metodiky podporuje také Evropská komise, která 

zahájila již třetí kolo programu pro konzultanty v jednotlivých členských zemích. Do 

projektu s oficiálním názvem „Budování kapacit pro EMAS easy v severní Evropě“ byla 

zahrnuta také Česká republika v roce 2008.  

V rámci projektu EMAS easy proběhlo vzdělávání konzultantů, pilotní 

implementace EMAS easy v podnicích i následná výměna zkušeností. Pět vybraných 

konzultantů se v rámci vzdělávacího programu se zúčastnilo třídenního intenzivního 

tréninku, který proběhl v září roku 2008. Vedl jej Heinz-Werner Engel z belgické 

společnosti Eco-conseil Entreprise.  

V současné době je v Programu EMAS v celé EU registrováno přes 6 100 

organizačních jednotek (přibližně 4 100 organizací). Více než dvě třetiny představují malé 

a střední podniky, z nichž 50 zavedlo systém EMAS pomocí metodiky EMAS easy. V 

České republice je registrováno 33 organizací, přičemž malé a střední podniky tvoří 

necelou polovinu z nich. [13] 

3.4. Malé a střední podniky v České republice 

Malí a střední podnikatelé tvoří až 90 % odvětvové struktury a hrají významnou 

úlohu při vytváření nových pracovních příležitostí a všeobecně působí jako faktor sociální 

stability a ekonomického rozvoje. Evropská unie považuje tento sektor za páteř evropské 

ekonomiky a hybnou sílu inovací, zaměstnanosti a sociální integrace. Česká republika se 

již stala zemí, ve které má další charakter vývoje sektoru malého a středního podnikání, 

vzhledem k jeho významu v ekonomice, podstatný dopad na celkový ekonomický a tím i 

sociální vývoj země a jednotlivých jejich regionů.  

Jestliže se 90. léta minulého století vyznačovala do značné míry důrazem na 

kvantitativní aspekty rozvoje malého a středního podnikání, je zejména období po vstupu 

České republiky do Evropské unie spojeno s rostoucí potřebou posilování kvality sektoru 

malých a středních podnikatelů. Tato kvalita je vyjádřena v jejich schopnosti obstát v 

konkurenci na lokálním, národním i mezinárodním trhu nikoliv pouze v důsledku levné 
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pracovní síly a práce ve mzdě, ale i v důsledku rostoucí efektivnosti podnikatelské činnosti, 

schopnosti poznat a flexibilně reagovat na podnikatelské příležitosti. 

Druhá polovina tohoto desetiletí a nepochybně i další léta budou obdobím, ve 

kterém bude nutné podpořit a urychlit ty změny v sektoru malých a středních podnikatelů, 

které jsou potřebné k zachování a zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Zvláštní význam má 

v tomto směru podpora směřující k posilování a rozšiřování skupiny podniků střední i 

menší velikosti schopných pozitivně reagovat na výzvy, které s sebou přináší značný objem 

zahraničních investic uskutečněných v České republice do oborů vyžadujících vysoké 

inovační tempo a globalizační tendence.  

Jednou z významných změn spočívá v tom, že globální ekonomika vede k rychle 

rostoucí standardizaci výrobků, procesů a řízení jako jsou např. EMS nebo QMS. S tím 

také souvisí hledání nových zdrojů pro výrobky a služby. Tento trend je dále podporován 

stále „ zelenějšími“ vládními programy a programy nákupu společností vycházející 

z ochrany životního prostředí. Skutečností, jako je nakupování ekologických šetrných 

produktů a ohled na udržitelný růst, ovlivní i budoucí podobu trhu. 

Charakteristika sektoru malých a středních podnikatelů 

Pozice malých a středních podnikatelů byla v posledních 7 letech poměrně stabilní. 

Z dosaženého stavu a vývojových tendencí vyplývají tyto hlavní závěry: 

� malí a střední podnikatelé představují stabilizující prvek zejména z pohledu 

zaměstnanosti, kde si trvale udržují podíl těsně nad 60 % celkové zaměstnanosti s 

mírnou tendencí k růstu, 

� malí a střední podnikatelé byli doposud schopni držet krok s vývojem efektivnosti a 

výkonnosti ve velkých podnicích. To prokazuje zachování jejich podílu na HDP a 

vývozu (okolo 35 %), výkonech i vyprodukované přidané hodnotě (nad 50 %), 

� malí a střední podnikatelé výrazně převažují z hlediska podílu na zaměstnanosti i 

přidané hodnotě v pohostinství, ve službách, v obchodě a ve stavebnictví, a to s 

podílem 80 % a více, 

� v průmyslu a dopravě mají malí a střední podnikatelé přibližně třetinový podíl na 

zaměstnanosti a tvorbě přidané hodnoty, 

� rostoucí a relativně vysoký je podíl malých a středních podnikatelů na celkových 

investicích realizovaných v ČR, který v roce 2004 již přesáhl 50 % a tento trend 

pokračuje, 
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� z hlediska struktury samotného sektoru malých a středních podnikatelů mají 

nejvýznamnější podíl podnikatelé působící v některých odvětvích zpracovatelského 

průmyslu, obchodu a služeb, 

� přetrvávající technologické zaostávaní v řadě odvětví je k dosažení potřebné 

konkurenceschopnosti dosud kompenzováno levnější pracovní silou a relativně 

dlouhou reálnou pracovní dobou [7]. 

Údaje o malých a středních podnicích jsou uvedeny v tabulce 4. a v grafu 7. 

Tab. 4. Údaje o MSP ve vybraných makroekonomických ukazatelích [zdoj: MPO] 

 

 
Graf 7. Vývoj počtu MSP v ČR v letech 1997 – 2004 [zdoj: Cenia] 
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Vize sektoru malého a středního podnikání 

Malí a střední podnikatelé budou početně výrazně převažujícím prvkem 

podnikatelského sektoru. Jako celek budou zabezpečovat zaměstnanost nadpoloviční 

většiny práceschopného obyvatelstva. Část těchto podnikatelů, zejména střední velikosti, 

bude úzce spolupracovat s vysoce exportně orientovanými velkými podniky působícími v 

České republice a v okolních zemích, nebo bude samostatně, případně v aliancích, na 

těchto trzích působit. Předmětem činnosti těchto podnikatelů bude výroba nebo prodej 

výrobků a služeb i s vysokou přidanou hodnotou. Při jejich vývoji budou více než doposud 

využívat výsledky tuzemského výzkumu a budou pronikat i mimo prostor EU. 

Početně převažující část sektoru malých a středních podnikatelů budou tvořit malé 

podnikatelské subjekty s výrobky a službami založenými na kvalitě a designu, které budou 

též částečně působit na trhu EU a to samostatně nebo v různém propojení na bázi 

dobrovolného sdružování. Hlavním trhem pro tyto podnikatele však bude trh tuzemský. 

Budou spolu s mikropodniky působit významně na lokálních trzích v oborech spojených 

s cestovním ruchem a využitím volného času, ve službách, stavebnictví, vzdělávání a 

dopravě a budou zabezpečovat dostupné zaměstnání i pro méně kvalifikovanou pracovní 

sílu [7]. 

Z předcházejících kapitol a grafu č.7 vyplývá, že EMAS je dosud stále zaváděn 

především velkými podniky , a je patrné, že malé a střední podniky mají v ČR obrovský 

potenciál a proto je důležité, aby i tyto podniky se vydaly environmentální cestou 

s postupným zaváděním EMAS. 
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4. PRINCIP EMAS EASY 

4.1. Vznik Emas easy 

První sada nástrojů EMAS pro malé a střední podniky vznikla v roce 1998 jako 

výsledek spolupráce mezi Mezinárodní sítí organizací pro environmentální řízení (INEM – 

International Network for Environmental management) pro západní, střední a východní  

 Evropu se zkušenostmi malých a středně velkých společností s environmentálním 

řízením. Sada nástrojů sloučila nástroje, které byly vytvořeny, odzkoušeny a testovány, 

s nově vytvořenými nástroji, příklady a případové studie malých a středních podniků, které 

již systém environmentálního řízení zavedly. V souladu s principem neustálého zlepšování 

INEM aktualizoval a rozšířil Sadu nástrojů EMAS pro malé a střední podniky s ohledem na 

rozsah nového nařízení EMAS. [3] 

4.2. Přínosy EMAS easy 

� rychlá implementace: zavést EMAS trvá 4-9 měsíců oproti obvyklým 15-18 

měsícům (o 150% menší námaha při zavedení v malých a středních podnicích), 

(obr. 4); 

� štíhlý a nebyrokratický: příručka environmentálního managementu na 2 stranách, 

environmentální prohlášení na 1 dvoustraně; 

� snížení nákladů na certifikaci: jednoduchá struktura systému řízení dovoluje 

provést audit během 1 dne, potenciální snížení nákladů o 60 % (<80 % při ověření a 

certifikaci); 

� snížení nákladů na poradenské služby: potřeba externích konzultací se sníží na 

1/3 

�  zvýšení konkurenceschopnosti a zapojení lidí: systém zavádějí zaměstnanci a 

nikoliv konzultant (zlepšení znalostí a spolupráce) [14]. 
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INEM Heinz Werner Engel 11/2005
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Obr. 4. Srovnání časové náročnosti EMAS easy s jinými EMS [9] 

4.3. Ecomapping 

EMAS easy je založen na principu ecomappingu,což je jednoduchý, vizuální a 

praktický nástroj pro analýzu a řízení svého chování k životnímu prostředí, a zároveň 

umožňující zvýšení povědomí zaměstnanců a zainteresovaných subjektu o ekologických 

dopadech jejich činnosti. 

Vzhledem k tomu, že 80% ekologických informací je spojeno s určitým místem, 

např. dílna, kanceláře, komunitní centra, výsledky ecomappingu - ekomapy umožňují 

pochopit současnou situaci a poukazují na nesprávné chování, problémy se zařízením, 

uspořádání výrobních prostor a vedou i identifikaci ekologických dopadů . 

Ecomapping poskytuje mj.: 

� přehled procesů a problémů; 

� systematickou metodiku environmentálního auditu v podniku; 

� soubor informací ve formě schémat a obrázků; 

� praktický diagnostický nástroj pro zjištění stavu životního prostředí v podniku; 

� základ pro environmentální dokumentaci v podniku. 
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Výhody ecomapppingu  

� ecomapping umožňuje organizaci snadno vizualizovat původ dopadů na životní 

prostředí v jejích prostorách; 

� tento nástroj není finančně nákladný; 

� může být použit se zapojením všech zaměstnanců, pro zvýšení povědomí o vztahu 

jejich podniku k životnímu prostředí;  

� každý v organizaci může použít tento nástroj na podporu své práce a svého 

vzdělávání; 

� poskytuje systematický přehled o široké oblasti životního prostředí; 

� může být používán pravidelně, což vede k cíli neustálého zlepšování; 

� může sloužit jako způsob pro komunikaci v oblasti životního prostředí, ujištění 

zainteresovaných stran; 

� ecomapping  může poskytnout základ pro jiné ekologické standardy jako je ISO 

14001, EMAS nebo jiných systému environmentálního managementu. 

Nevýhody Ecomappingu 

� ecomapping může být vnímán jako méně vážné nebo neformální pro větší 

organizace; 

� není vhodný pro stanovení možných rizik v případě havárie;  

� může být obtížné použití na webu, který pokrývá velké oblasti; 

� mapy se zaměřují na určitý prostor a to může být složité pro organizace, které 

pracují na různých místech nebo v mnohem rozmanitějším prostoru;  

� zabývají se dopadem na životní prostředí pouze v informativní charakteru a nejsou  

zaměřené na sociální a ekonomické dopady, pokud se týkají přímo životního 

prostředí; 

� ačkoliv mohou být externě přezkoumáno, neexistuje formální akreditace či 

osvědčení. [16],[17] 

4.3.1. Princip Ecomappingu 

Systém vychází z vytvořeného souboru „map“ (voda, energie, vzduch, odpady, 

půda, rizika), které vytvářejí užitečné mnohovrstevné grafické informace, a na jejich 

základě lze přímo vytvořit ekologické akční plány a poukazuje na možnosti zlepšení. Je 

rychlou cestou k environmentálnímu programu podniku. Úplný soubor „ekomap“ je 

základem pro dokumentaci systému environmentálního řízení. Vypracováním ekomap 
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stavu půdy, ovzduší, hospodaření s odpady, vodou a energiemi apod. není samo o sobě 

jediným cílem. Jeho hlavní význam spočívá v procesu, který přezkoumáním vztahu 

k životnímu prostředí doprovází, a v pozitivním jednání, který je jeho výsledkem. 

Ecomapping  představuje sadu nástrojů obsaženou v deseti krocích, které na sebe 

navazují. Určitý díl práce se odehrává v kanceláři, ale většina probíhá přímo ve výrobě. 

Tento nástroj také umožní zahrnout do počáteční fáze programu více osob, aniž by bylo 

nutné zajistit vysokou míru odborných znalostí.  

Krok 1: Místo ve městě: místní situace 

Mapa z ptačí perspektivy, a to včetně parkovišť, přístupových oblastí, cest a okolního 

prostředí.  

Krok 2: Materiálové toky společnosti 

Usnadňuje analýzu aspektů, jako např. skladování, zdravotní rizika, nebo využití zdrojů. 

Materiálové toky je nutné znát i pro získání povědomí o souvisejících nákladech. 

Krok 3: Ekomapa „klimatu“ 

Názory zaměstnanců o silných a slabých stránkách chování společnosti v ochraně životního 

prostředí. Napomáhá to v pozdějším hodnocení výroby a získání podpory pro EMAS.Viz 

příloha č.1. 

Krok 4,5,6,7,8,9: Ecomapping 

Vytvoření ekomap (voda, energie, vzduch, odpady, půda, rizik). Ekomapy by měli odrážet 

reálnou situaci- musí být jednoduché, srozumitelné. Měli by obsahovat datum, jméno a 

číslo. Do map (obr.6) se zakreslují symboly, které znárodňují četnost výskytu , rozsah a 

závažnost.  

Např:  

 
Obr. 5. Znaky pro environmentální značení 
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Krok 10 : Organizace a komunikace 

Nedostatky zjištěné během procesu jsou shrnuty a následně zpracovány podle důležitosti. 

Ekologické indikátory poskytnou informace vedení i zaměstnancům a pomohou vést dialog 

se zúčastněnými subjekty. [3], [12] 

 

Obr. 6. Ekomapa 

Pomocí eccomappingu lze sestavit přehled ekologických aspektů a zákonných 

požadavků. K tomu slouží metoda F.L.I.P.O, která představuje hodnotí kriteria (z angl.- 

Flow, Legislation, Imapct, Practices, Opinions )Viz příloha č.2 

4.4. Přesun od ecomappingu k EMAS 

 Transformace ecomappingu na fungující environmentální systém není příliš složitá. 

Z informací zjištěných při ecomappingu se stejně jako u klasického EMAS vytváří 

environmentální politika, soubor základních principů, kterými se podnik řídí při definování 

cílů a úkolů pro zlepšení vlivu na životní prostředí.  

 Nejdůležitějším krokem v zavedení EMAS je úvodní přezkoumání 

environmentálních dopadů činnosti podniku. To představuje systematický a hloubkový 

přehled pro definování environmentální cílů.  
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Přezkoumání zahrnuje posouzení následujících prvků: 

� významné environmentální aspekty spojené s činnostmi, výrobky nebo službami 

podniku; 

� relevantní právní a jiné požadavky; 

� veškeré postupy a činnosti vztahující se k environmentálnímu řízení; 

� hodnocení výsledků šetření havárií, ke kterým v minulosti došlo; 

� Stížnosti okolních obyvatel na činnosti podniku. 

Tyto činnosti jsou zahrnuty v tzv. rejstříku významných environmentálních aspektů viz 

F.L.I.P.O. 

Na základě určení významných ekologických aspektů a environmentální politiky jsou 

stanoveny cíle a cílové hodnoty. 

Cíle a cílové hodnoty je nutné přesně vyjádřit, pravidelně je aktualizovat a 

informovat o nich všechny zúčastněné strany. Musí zohledňovat environmentální politiku 

podniku a zaměřit se na preventivní přístupy. 

Cíle mohou definovat závazky podobné těm následujícím: 

�  snížení spotřeby zdrojů a produkce odpadů; 

�  celkové omezení vypouštění emisí do životního prostředí, je-li to možné; 

�  změna designu výrobků s cílem minimalizace zatížení životního prostředí 

způsobeného jejich výrobou, používáním a přeměnou na odpad; 

�  zvýšení environmentálního uvědomění zaměstnanců a místních obyvatel. 

Vytvořením environmentálního akčního programu se vytvoří pracovní plán, který 

převádí environmentální politiku do každodenního života. Program stanovuje odpovědnosti 

a prostředky, jakými lze dosáhnout definovaných cílů v určeném termínu. Viz příloha č. 3 

Poslední krokem, kterým se budu ve své práci zabývat je stanovení priorit. Ty se 

stanovují na základě významných ekologických aspektů a zvážení environmentální 

politiky. Je potřeba zvážit, zda mohou být dosaženy v rozumném termínu a v závislosti na 

finančních a technologických možnostech. Formulář řeší technologickou dosažitelnost, 

náklady, dopady na pracovní činnosti, motivaci zaměstnanců a pohled ze strany veřejnosti. 

Viz příloha 4. [13], [17] 

Další kroky v zavádění EMAS easy jsou totožné s tradičním způsobem zavádění 

EMAS a proto se těmito kroky ve své diplomové práci nebudu zabývat.  
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5. ZAVEDENÍ EMAS EASY DO PROVOZU 
Metodu EMAS easy jsem aplikovala do pekárenského provozu firmy Pekárna Král 

s.r.o. Je to malá pekárna s 15 zaměstnanci na okraji města Opavy, která se specializuje na 

výrobu tyčinek z kynutého těsta.  

Obr. 7. Sídlo firmy 

Z historie firmy 

Firma působí na českém trhu od 1. července 1991, zpočátku jako fyzická osoba a od 

roku 1997, kdy tato právní forma přestala vyhovovat objemu výroby a budoucím záměrům 

rozvoje firmy, došlo k transformaci na společnost s ručením omezeným. Společnost se 

specializuje na výrobu trvanlivého pečiva, konkrétně na výrobu italských tyčinek typu 

Grissini, navazuje na tradici výroby tyčinek v Opavě, která trvá již od roku 1972. Výrobky 

dodávají do většiny nadnárodních obchodních řetězců v České republice, ale i na 

Slovensku, do Polska, Maďarska a Litvy.  

Informace o produkci firmy 

Výroba italských tyčinek typu Grissini je hlavní činností společnosti. Společnost se 

specializuje pouze na trvanlivé výrobky s dobou minimální trvanlivosti 6 měsíců. K výrobě 

jsou používány výhradně přírodní suroviny, v recepturách nejsou použity žádné chemické 

přísady, konzervační činidla, emulgátory ani barviva. Z toho vyplývá nutno stanovit ze 
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strany společnosti vysoké požadavky na kvalitu vstupních surovin, důsledné dodržování 

technologických postupů při výrobě a zejména na trvale vysokou kvalitu výrobků. Stálá 

kvalita výrobků na trvale vysoké úrovni je hlavním cílem společnosti PEKÁRNA KRÁL 

s.r.o. Od roku 2002 je společnost držitelem certifikátu ISO 9001:2000 a také IFS- 

International Food Standard (mezinárodní potravinářský standard) 

Společnost vyrábí 8 základních druhů italských tyčinek pod obchodními názvy: 

� GRISSINI italské tyčinky: vyráběny podle originální italské receptury; 

� Opavské tyčinky: tyčinky se sýrem a pálivou paprikou; 

� Graham tyčinky: tyčinky z celozrnné mouky s vysokým obsahem vlákniny; 

� Sypané Italské tyčinky: tyčinky GRISSINI sypané krystalickou solí; 

� Opavské tyčinky s příchutí CHILLI a SÝR: tyčinky s příchutí chilli a sýru sypané 

solí; 

� Opavské tyčinky s příchutí SLANINA: tyčinky s příchutí anglické slaniny sypané 

solí; 

� Opavské tyčinky s příchutí ČESNEK: tyčinky s příchutí česneku sypané solí; 

� SEZAM sypané italské tyčinky: jemné tyčinky sypané loupaným sezamovým 

semínkem; 

Vedle výroby pod vlastní značkou vyrábí společnost PEKÁRNA KRÁL s.r.o i privátní 

značky pro obchodní řetězce a distributory zdravé výživy. 

Ocenění výrobků od počátku jejich výroby a certifikáty společnosti  

 1972 – Zlatý pohár Ex Plzeň pro GRISSINI 

 1973 – Zlatý pohár Ex Plzeň pro Graham tyčinky 

1993 – 1. místo v televizní soutěži „ŠPICE“ O nejlepší a nejchutnější pekařský 

výrobek roku na základě hodnocení odborníků i hlasů, zaslaných 

televizními diváky pro Graham tyčinky 

1994 – Udělení značky Czech Made pro kvalitní český výrobek Graham tyčinkám 

1995 – 2008 Obhájení značky kvalitního českého výrobku pro Graham tyčinky 

2002 – 2008 Systém managementu jakosti společnosti pro výrobu trvanlivých 

tyčinek společnosti Lloyd´s Register Duality Assurance – číslo certifikátu 280354 

2008 – Certifikace podle evropských standardů norem IFS 

2009 – přiznání značky KLASA pro Graham tyčinky [18] 
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5.1. Zavádění do provozu  

Před samotným ecomapingem bylo provedeno zjišťovací řízení materiálových toků 

a využití zdrojů (Tab. 5.) a průzkum mezi zaměstnanci pomocí ekomap „klimatu“. 

Průzkumu se zúčastnilo 6 zaměstnanců z různých částí výroby a administrativy. Výsledné 

hodnoty jsou uvedené v grafu 8.  

Tab. 5. Materiálové toky firmy Pekárna Král s.r.o 

Materiálové toky a využití zdrojů 

DOVNIT Ř (ročně) VEN (ročně) 
  spotřeba   spotřeba 

Energie   Emise do ovzduší   

Plyn 80000 m3 CO2 29 kg 

Elektřina 66000 kWh SOX 1 kg 

Nafta a pohonné hmoty 8500 litrů NOX 51 kg 

Spotřeba vody   Odpadní vody   

Vodovodní řád  500m3 Recyklace provozní vody 0 m3 

Obaly   Odpad   

Fólie 8000 kg Odpad z obalového mat. 155 kg 

Lepenka 38000kg Netoxický odpad 3000 kg 

Pomocné produkty   Papír a lepenka 1100 kg 

Maziva 60 litrů Výrobky a služby   

Čisticí prostředky, sůl 100 litrů Hotové výrobky 3520000 j 

Kancelářské prostředky 30 kg     

Počítače a elektronika 5 jednotek      

Suroviny       

Mouka 400 t     

Barvy 20 kg     

Rozpouštědla 5 kg     
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Graf 8. Ekomapa „klimatu“ 

Zjišťovací řízení mezi zaměstnanci ukázalo, že zaměstnanci velmi dobře hodnotí 

využívání surovin a energií, stejně jako ochranu zdraví a bezpečnost práce. Dobře hodnotí 

odpadové hospodářství firmy a hluk na pracovišti. Malá nespokojenost se nachází 

v možnostech skladování výrobků, což je zapříčiněno nedostatečnými prostory ve firmě, a 

přepravou výrobků. Z celkového hlediska průzkum dopadl uspokojivě a zaměstnanci jsou 

spokojeni se současným řízením firmy.  

5.1.1. Ecomapping firmy Pekárna Král s.r.o 

Na základě zjišťovacího řízení proběhlo ve firmě zkoumání ekologických dopadů, 

problémů a postupů pomocí ekomap (Obr.8,9,10,11,12,13). Ecomapping byl prováděn na 

základě principů popsaných v předcházející kapitole, a byly použity znaky pro 

environmentální značení viz Obr. 5. Následně byla z ekomap vytvořena ekomapa aspektů a 

navržených cílů a opatření (Obr. 15), více o následném postupu popisuje kapitola 5.1.2. 

Ecomappingu se zúčastnil také jednatel firmy a vedoucí výroby, s nimiž byl také 

projednán následný návrh environmentální politiky. 
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Obr. 8. Ekomapa- Spotřeba vody a systém odpadních vod Obr. 9.Ekomapa- Energie 
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Obr. 10. Ekomapa- Půda a skladování Obr. 11. Ekomapa- Ovzduší, zápach, hluk, prach 
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Obr. 12. Ekomapa- Odpad z výroby a recyklace Obr. 13. Ekomapa- Rizika 
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5.1.2. Návrh environmentální politiky a cílů 

Environmentálnní politika firmy Pekárna Král s.r.o. byla navržena na základě 

zjištění z ecomappingu (kapitola 5.1.1.) a při navrhování se vycházelo ze zásad a principů 

pro obsah environmentální politiky v souladu s EMAS. Byla navržena tak, aby mohla být 

sjednocena s již zavedenou politikou jakosti, a integrována do jednotné politiky jakosti a 

envinmentální politiky firmy. 

Aspekty identifikované ecomappingem (kapitola 5.1.1.) byly zaznamenány 

do ekomapy aspektů (Obr.15.) a následně vyhodnoceny metodou F.L.I.P.O. 

(Tab.6).Výsledná váha aspektu v tabulce  F.L.I.P.O. je dána součetem sloupců TOK - 

LEGISLATIVA - DOPADY - POSTUPY – NÁZORY, kdy nejvýznamnějším aspektem je 

ten s nejvyšším číslem, měl by být řízen prioritně. Ve firmě Pekárna Král byly stanoveny 

dva významné aspekty - nadměrná spotřeba elektrické energie, což je zapříčiněno zastaralý 

zařízením, a ztráta energie z nevyužitého odpadního tepla. Mezi další významný aspekt 

patří spotřeba pohonných hmot, protože přeprava výrobků auty není využívána na 100%.  

Environmentální cíle a environmentální akční program byly odvozeny 

z environmentální politiky a z počátečního hodnocení, a dosažitelnost cílů konzultována 

s jednatelem firmy (Obr. 15.). Stanovení priorit environmentálních cílů se hodnotilo podle 5 

kritérií. V úvahu byly brány technické možnosti, nákladnost, vliv na pracovní proces, 

motivace zaměstnanců a vliv na veřejnost. Součtem těchto kritérií byly stanoveny cíle 

s nevyšší prioritou. (Tab.7). Dle veškerých poznatků mají nejvyšší prioritu cíle snížení 

spotřeby vody a snížení spotřeby pohonných hmot. Cíle stanovené z významných aspektů 

mají nejnižší prioritu, vzhledem k finanční náročnosti. Např. instalace EKOBLOKU na 

využití odpadního tepla by přišla firmu na zhruba 400 tisíc, a vzhledem k finančním 

možnostem firmy byl tento cíl stanoven jako dlouhodobý. 

Stanovení priorit cílů bylo posledním krokem zavádění EMAS easy realizovaným 

ve firmě Pekárna Král v době určené této diplomové práci.  
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Obr. 14. Návrh environmentální politiky
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Obr. 15. Ekomapa aspektů a navržených cílů a opatření
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Tab. 6. F.L.I.P.O. 

TOK - LEGISLATIVA - DOPADY - POSTUPY - NÁZORY = F.L .I.P.O. 

Číslo 
ekomapy 

Činnost Aspekt Ekolog. 
dopad 

TOK 
energie, 

materiálu, 
odpad 

LEGISLATIVA 
povolení, 

požadavky 

DOPADY 
rizika 

POSTUPY 
zastaralé, 
nevhodné 

NÁZORY 
zaměst-
nanců 

CELKEM 

2 využívání starých žárovek nadměrná spotřeba el. energie ovzduší 2 2 1 2 2 9 

2 zastaralé zařízení nadměrná spotřeba el. energie ovzduší 3 2 3 2 3 13 

 dopravní prostředky 
nadměrná spotřeba pohonných 
hmot 

ovzduší 3 2 2 2 3 12 

5 absence moučných sil ztráta surovin odpad 2 2 2 2 3 11 

5 nevyužité odpadní teplo ztrát energie ovzduší 3 2 3 2 3 13 

1 staré kohoutkové baterie ztráta vody voda 1 2 1 2 2 8 

Tok materiál 3- velmi důležité 2- problematické 1- běžné 

Ekologická legislativa 3- ekologické povolení 2- administrativní požadavek 1- tržní tlaky 

Ekologické dopady 3- vážné a opakované 2- velmi významné 1- mírné 

Ekologické postupy 3- musejí být okamžitě přerušeny 2- musí se změnit 1- budou prověřeny 

Názory zaměstnanců 3- 50% nespokojenost 2- 30% spokojeno 1- 20% spokojeno 



 42 

Tab. 7. Stanovení priorit 

Stanovení priorit 

Významné 
ekologické 

aspekty činností 
Cíl a opatření 

Technické 
otázky 

Náklady 
Pracovní 
proces 

Zaměst-
nanci 

Veřej-
nost 

Celkem Priorita  

Snížení energetické náročnosti 

Osvětlení Instalovat nízkoenergetické žárovky 3 3 2 3 1 12 2 

Odpadní teplo Instalace EKOBLOKU 2 2 2 3 2 11 3 
Provozní 
zařízení 

Obnova zařízení 2 1 3 3 3 12 2 

Snížení množství pohonných hmot 

Doprava Změna způsobu dopravy 2 3 2 3 3 13 1 

Snížení produkce zemního plynu 
Provozní 
zařízení 

Obnova zařízení 2 1 2 3 3 11 3 

Snížení spotřeby vody 

Voda Instalace pákových baterií 3 3 3 3 1 13 1 

Snížení ztrát mouky 

Suroviny Instalace moučných sil 2 2 3 3 1 11 3 

 
 

Technické otázky 3- snadné provést 2- problematické 1- nemožné 

Náklady 3- přináší nebo spoří finance 2- dostupné náklady 1- příliš drahé 

Pracovní proces 3- usnadní práci 2- neutrální 1- ztíží práci 

Motivace zaměstnanců 3- určitě provést 2- neutrální 1- odrazující 

Veřejná image 3- zlepšení 2- možná zlepšení 1- není důležité 
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6. ZÁVĚR 
 

Metoda EMAS easy patří mezi nové metody v zavádění environmentálního systému 

řízení a umožňuje malým a středním podnikům rychlou implementaci EMS resp. EMAS s 

nákladově efektivním způsobem. V roce 2008 byla tato metoda představena i v České 

republiky a začaly se budovat kapacity pro poradenskou činnost. Ta v současné době 

zůstala na mrtvém bodě, protože poradci prozatím nemají žádné firmy, do kterých by 

praktikovali EMAS easy. V České republice zatím chybí dostatečná informovanost pro 

malé a střední podniky o této metodě. Informace o projektu „Emas easy“ jsou zveřejněny 

pouze na webových stánkách nebo v časopisech zabývající se problematikou životního 

prostředí. Mělo by se zvýšit množství propagačních materiálů nebo představit projekt i 

v jiných např. ekonomických publikacích. 

Na základě úvodního semináře pro pilotní konzultanty byla do čestině přeložena 

příručka EMAS “easy“ for Small and Medium Enterprises pro účastníky semináře. V této 

příručce jsou popsány principy ,metody a kroky zavádění EMAS easy. Při tvorbě praktické 

části diplomové práce jsem podle této metodiky spolupracovala s ing. Králem, jednatelem 

firmy Pekárna Král s.r.o, v zavádění systému EMAS easy do praxe. Díky ecomappingu, 

který je snadno praktikovatelný a přehledný, bylo možno bez větších problému 

identifikovat environmentální aspekty výroby a následně definovat zvolené 

environmentální cíle. Velice kladně jsme hodnotili metodu F.L.I.P.O., která byla 

srozumitelná a přehledná. Na metodě EMAS easy nás zaujalo i zapojení zaměstnanců, kteří 

svými názory přispívali k řešení daného projektu a komunikovali o problémech s vedením.  

Pří zavádění EMAS easy jsem se nesetkala s žádnými problémy a pokud se firma 

Pekárna Král s.r.o. rozhodne zavést a udržet EMAS easy, předpokládám, že dojde nejen ke 

snížení negativních vlivů na životní prostředí a snížení nákladů na provoz firmy, ale i ke 

zvýšení konkurence schopnosti v tržním prostředí.  

 Dle mého názorů je metoda snadno praktikovatelná a usnadňuje celý proces 

zavádění EMS resp. EMAS. Pokud se vytvoří v České republice dostatečné kapacity 

poradců a dostane se do povědomí malým a středním podnikatelům, má EMAS easy 

v České republice jistě nadějnou šanci na úspěch.. 
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