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Anotace 

 Diplomová práce na téma Environmentální politika a nástroje ochrany ţivotního prostředí 

v podnikové praxi shrnuje základní informace o nepříznivých vlivech na ţivotním prostředí, politice a 

nástrojích ochrany ţivotního prostředí, které následně porovnává s podnikovou praxí. První část práce 

ve zkratce seznamuje s historií ochrany ţivotního prostředí a to zejména představením dvou základních 

konferencí OSN a dále dvou mezinárodních konferencí. Práce téţ představuje politiku ţivotního 

prostředí jak České republiky, tak Evropské Unie a následně uceleně zpracovává nástroje ochrany 

ţivotního prostředí a to zejména ČR. Druhá část práce je aplikována do praxe a přehledně jsou 

zpracovány nástroje ochrany ţivotního prostředí ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Závěr práce 

analyzuje pojetí nástrojů ochrany ţivotního prostředí v ČR a ve vybrané společnosti a zařazena jsou i 

doporučení a zhodnocení zda je nástroj vyuţíván dostatečně či nikoliv.  

Annotation 

 The thesis with the topic of Environmental policy and Environment protection tools in 

Business Practice summarizes basic information about unfavorable influence on environment, about 

policy and environmental protection tools which are compared witch business practice. First part of the 

thesis shortly informs about environmental protection history, mainly by introducing two international 

conferences. The thesis also Introduces environmental policy in the Czech Republic and the European 

Union as well and coherently covers environmental protection tools mainly in the Czech Republic. 

Second part of the thesis is applied into a practice and it depicts the environmental protection tools in 

UNIPETROL RPA, s.r.o.. The conclusion analyzes the concept of environmental protection tools in 

the Czech Republic and in a selected company. The conclusion includes recommendations and 

evaluation whether the tools is used sufficiently or not.  
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1 Úvod 

 Ochrana ţivotního prostředí je jiţ řadu let velmi důleţitou otázkou. Prostředí, ve kterém člověk 

ţije, si svým jednáním velmi často znehodnocuje a neustálý vědecko-technický pokrok ještě v dobách 

nedávno minulých přinášel jen další a další poškozování ţivotního prostředí. Doby, kdy lidé jezdili na 

koních či chodili pěšky, jsou dávno pasé a dnes si ţivot bez různých moderních výdobytků, kterým 

jsou například automobily, elektrická energie, výrobky z plastů, nedokáţe představit. Jenţe výroba 

všeho toho, bez čeho si nedokáţeme ţivot představit, přináší vţdy nějaké negativní dopady na ţivotní 

prostředí. Moderní přístup k výrobě, zpracování či úpravám materiálů či surovin klade velký důraz na 

ochranu ţivotního prostředí a to ať uţ dobrovolně, tak ze zákonných důvodů. Velká spousta 

společností vyţaduje od firem, se kterými spolupracuje certifikát, ţe firma dbá na ochranu ţivotnímu 

prostředí. Na trhu tedy jiţ nejsou určujícím faktorem pouze cena či kvalita výrobků a sluţeb, které 

společnost nabízí, ale také certifikace společnosti dle různých environmentálních norem, coţ hodnotím 

velmi kladně.  

 

 Chce- li být společnost konkurenceschopná a vláda chce mít ve svém státě pouze takové firmy, 

které jsou šetrné k ţivotnímu prostředí, je třeba najít cestu jak toho dosáhnout. Této cestě se říká 

udrţitelný rozvoj, coţ je takový způsob rozvoje společnosti a vědecko-technický pokrok, který je 

v souladu s plnohodnotným zachováním ţivotního prostředí. Protoţe se domnívám, ţe toto téma je 

velmi důleţité, vybral jsem si je jako předmět své diplomové práce, která bude rozdělena do dvou částí.  

  

 První část je část teoretická, v níţ si kladu za cíl shrnout základní informace o sloţkách 

ţivotního prostředí, historii ochrany ŢP a dále environmentální politice nejen ČR, ale i celého 

Evropského společenství. Největší prostor teoretické části bude věnován nástrojům ochrany ţivotního 

prostředí, které jsou dle mého názoru pro účely práce nejdůleţitější. Jednotlivé nástroje rozdělím do 

kapitol a pokusím se popsat stručným, avšak přehledným způsobem.  

  

 Druhá část práce, část analytická, bude aplikována na společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. 

Tuto společnost jsem si vybral ze dvou důvodů, protoţe je jednou z nejvýznamnějších zde na severu 

Čech a dále proto, ţe mám dobrý přístup k informacím. Zaměřím se na nástroje ochrany ţivotního 

prostředí ve společnosti s cílem přehledně a uceleně informovat o těchto nástrojích a na konci 

zanalyzovat a zhodnotit, zda jsou dostatečné a zda je společnost k ţivotnímu prostředí šetrná, případně 
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navrhnout moţná zlepšení.  Vzhledem k významu a velikosti společnosti věřím, ţe společnost má 

ochranu ţivotního prostředí pod co největší kontrolou a mimořádné události, které se čas od času ve 

společnosti stanou, jsou skutečně jen mimořádné.   
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2 Environmentální problémy a konference o životním prostředí 

  

 Environmentální problémy se staly neoddělitelnou součástí kaţdodenního ţivota, jedná se  

o problémy, které postihují všechny sloţky ţivotního prostředí, stejně tak jako člověka.  Jednotlivé 

sloţky ţivotního prostředí jsou narušovány různými vlivy. 

1. Atmosféra – Znečištění ovzduší je chemický, fyzikální nebo biologický činitel (částicové 

podstaty), jenţ mění přírodní vlastnosti zemské atmosféry. Mezi nejčastější znečišťovatele lze řadit 

 Smog 
1
 , který můţeme rozlišovat na kyselý tzv. Londýnský typ, který vzniká spalováním uhlí 

a dalších fosilních paliv, fotochemický smog tzv. Los Angelský typ, způsobený zejména 

automobilovou dopravou emitující oxidy dusíku, uhlovodíky a ozón a v neposlední řadě kombinovaný 

smog.  

 Plynné emise, kterými jsou zejména oxid siřičitý způsobující kyselé deště, oxid dusíku 

způsobující kyselé deště a fotochemický smog, oxid uhličitý, výfukové plyny, freony narušující 

ozonosféru a ozon. 

 Pevné emise 

 Radioaktivní znečištění atmosféry, které je způsobeno jak zdroji přirozenými, tak zdroji 

z lidské činnosti – zkoušky jaderných zbraní, jaderná energetika, vyuţívání elektrárenského popílku. 

2. Hydrosféra – znečištění vody omezuje přístup části lidské populace k pitné vodě, zhoršuje se 

kvalita vodních ekosystémů. Znečišťovatele lze rozdělit na:  

 Biologické, kterými jsou siláţní šťávy, močůvka, fekálie 

 Chemické, kterými jsou ropa, detergenty, těţké kovy, fenoly, hnojiva a pesticidy 

 Fyzikální – např. radioaktivní záření 

3. Pedosféra je znečišťována zejména chemikáliemi vyskytujícími se v půdě, nebo pozměněním 

přírodního sloţení půd. Dle navajo.cz „tento druh znečištění typicky vzniká protržením podzemních 

cisteren, použití pesticidů a herbicidů, prosáknutím znečištěné povrchové vody k podpovrchovým 

vrstvám…“. Mezi nejčastější znečišťovatele řadím minerální hnojiva, uhlovodíky, olovo, kadmium, 

rtuť a ostatní těţké kovy. Výskyt znečišťovatelů souvisí se stupněm industrializace a intenzitou 

pouţívání chemikálií.  

 

                                                             

1 smog = směs pevných, kapalných a plynných látek rozptýlených ve vzduchu, název z anglického smoke (kouř) + 

fog (mlha) 



Bc. Karel Machač: Environmentální politika a nástroje ochrany životního prostředí v podnikové praxi 

2011 Stránka 4 
 

 

2.1 Konference OSN ve Stockholmu a v Rio de Janeiru 

 Organizace spojených národů (dále jen OSN) pořádala dvě historicky velmi důleţité 

konference, které byly počátkem řešení konkrétních globálních problémů ţivotního prostředí. 

V polovině 70. let byla náhlá světová energetická krize, která znamenala první váţné varování 

extenzivnímu rozvoji ekonomiky a přehlíţivému vztahu k ţivotnímu prostředí.  

 První proběhla v roce 1972 ve Stockholmu a vymezila hlavní ekologické problémy, kterými 

jsou dle www.Enviwiki.cz 
2
: 

 Nebezpečné odpady plynné (emise), tekuté (odpadní vody) a tuhé (toxické, radioaktivní a jiné 

odpady) přesahující únosnou míru.  

 Narušení ţivotodárných planetárních systémů např. hydrologického cyklu 

 Globální problémy spojené s atmosférou jako skleníkový efekt, porušení ozonové vrstvy nebo 

znečištění ovzduší. 

 Nadměrné čerpání neobnovitelných zdrojů (nerostných surovin) i obnovitelných (ţivé 

organismy, voda, půda) 

 Poškození půdy, jako např. eroze půdy, vysoušení povrchové vrstvy, v některých oblastech aţ 

postupná přeměna na poušť, přemírou zavlaţování dochází k zasolování půdy, rozmělňování 

humusové sloţky – špatné hospodaření můţe mít katastrofické následky pro produkci potravin; 

získávání půdy např. kácením deštných pralesů vede ke vzniku další ekologické katastrofy. 

 Globální ohroţení biodiverzity - genetické základny jednotlivých druhů rostlin a ţivočichů, 

počtu druhů i rozmanitosti ekosystémů 

 

 Druhou ještě významnější konferencí OSN byla konference o ţivotním prostředí a rozvoji, 

která se konala v roce 1992 v Riu de Janeiro. Tato konference je vzhledem ke svému významu 

přezdívána Summit Země a zúčastnilo se jí celkem 108 hlav států a vlád včetně tehdejší ČSR. Tento 

summit přispěl velkou měrou k celosvětovému rozšíření myšlenky tzv. udrţitelného rozvoje. Mezi 

nejdůleţitější dokumenty, které byly na Summitu Země schváleny, jsou Agenda 21 – akční plán pro 

dosaţení udrţitelného rozvoje, Deklarace o ţivotním prostředí a rozvoji a Princip obhospodařování 

lesů.  

  

                                                             

2 http://www.enviwiki.cz/wiki/ dostupné v lednu 2011 
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2.2 Summit Země II (UNGASS) a Světový summit o udrţitelném rozvoji (WSSD)  

 Summit Země II se konal v roce 1997 v New Yorku a byl zaměřen na realizaci Agendy 21  

a dalších aktivit, které se odvíjely od Summitu Země v Rio De Janeiru. Cílem summitu bylo potvrdit 

zájem globálního společenství o udrţitelný rozvoj a aktualizovat strategie, které směřují k udrţitelnému 

rozvoji.  Summit zároveň určil hlavní překáţky, které udrţitelný rozvoj brzdí, jedná se zejména  

o nedostatek finančních prostředků.  

 Nejvýznamnější summit byl „Světový summit o udržitelném rozvoji“, který se konal v roce 

2002 v Johannesburgu. Přípravy na summit probíhaly jeden rok a předcházely mu 4 zasedání 

Přípravného výboru. Hlavními výstupy summitu jsou „Implementační plán“ a „Johannesburská 

deklarace“. Cílem bylo opět posoudit pokrok, kterého bylo dosaţeno od konference v Rio de Jaineiro 

z roku 1992, a dále byly diskutovány klíčové oblasti, kterými jsou nástroje realizace udrţitelného 

rozvoje (financování, oddluţení, obchodní reţimy apod.) a institucionální rámec pro udrţitelný rozvoj 

aby bylo zaručeno, ţe vše bude realizováno dle představ. Celý summit byl rozdělen do pěti klíčových 

témat – Globalizaci, Harmonizaci rozvoje a ţivotního prostředí, Chudobu a miléniové cíle rozvoje, 

Model spotřeby a výroby, Ochranu biodiverzity přírodních zdrojů 

 Dle Ritschelové et al. (2006) „summit přinesl celou řadu partnerských aktivit zaměřených na 

prioritní oblasti vody, energie, zdraví, zemědělství rozvojových zemí a biodiverzity ekosystémů.“ Čeho 

se však nedosáhlo, byla mezistátní dohoda o zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v národních 

bilancích prvotních energetických zdrojů do r. 2010 na nejméně 15 %, a to z důvodu odporu USA  

a států OPEC.  
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3 Environmentální politika 

 Dle www.cenia.cz „politika životního prostředí obecně klade za cíl uchovat a vylepšit kvalitu 

životního prostředí a života i zdraví obyvatel při respektování požadavku udržitelného rozvoje. Reaguje 

na potřebu vzájemné integrace dosud často sektorově orientovaných aktivit a zároveň reaguje na 

všechny závažné změny stavu životního prostředí.“  

 

3.1 Principy tvorby politiky ţivotního prostředí 

 Při formulaci politiky ţivotního prostředí jako strategického dokumentu vychází její tvůrci 

z principů, které jsou obecně platné a měly by být uplatňovány v kaţdé politice ţivotního prostředí. 

Dle Ritschelové et al. (2006) jsou nejdůleţitější principy následující: 

 Princip prevence – vychází ze skutečnosti, ţe včasné provedení opatření, které zabrání 

poškození ŢP, je vţdy účinnější a zpravidla i levnější neţ dodatečná náprava škod.  

 Princip předběţné opatrnosti – v některých případech nelze předem odhadnout dopad na ŢP 

a lidské zdraví, zejména v delším časovém horizontu, kdy se mohou projevit kumulativní a synergické 

jevy. Tento princip přesahuje krátkodobý a střednědobý přístup řízení rizik.  

 Princip sniţování rizika u jeho zdroje – minimalizace negativních vlivů na ŢP a lidské 

zdraví přímo u zdroje znečištění bývá nejefektivnější a nejlevnější. Tento princip je uplatňován 

například u omezování oxidu uhličitého přímo u elektráren či tepláren.  

 Princip kritických zátěţí – kritická zátěţ je nejvyšší dávka znečištění, která je příslušnou 

mírou bezpečnosti a nezpůsobí poškození lidského zdraví či přírody. Je tedy vyuţíván při konstrukci 

limitů emisí apod.  

 Princip nejlepší dostupné technologie -  koriguje hodnoty limitů a standardů vyplývajících 

z kritických zátěţí vzhledem k dostupným technickým moţnostem.  

 Princip ekonomické odpovědnosti je známý také pod názvem znečišťovatel platí. 

Odpovědnost za znečištění má vţdy původce znečištění a ten zároveň nese náklady na odstraňování. 

Aplikací tohoto principu dojde k znevýhodnění činností škodící ţivotnímu prostředí oproti činnostem, 

které škodí méně nebo vůbec.  

 Princip sdílené a diferencované odpovědnosti vychází z faktu, ţe stav ţivotního prostředí se 

dotýká všech subjektů společnosti a odpovědnost tedy nese jak státní správa a samospráva, tak 

ekonomicky aktivní subjekty spolu s občany.  

 Princip subsidiarity – je princip, který je společný pro všechny koordinované politiky 

Evropského Společenství a týká se rozdělení pravomocí mezi jednotlivé členské státy. Přeneseně je 
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princip subsidiarity přerozdělením odpovědnosti a kompetencí na co nejniţší moţnou odborně 

způsobilou úroveň. Coţ znamená, ţe by problémy ŢP měly být řešeny na úrovni krajů a obcí 

samotných. V politice ţivotního prostředí je princip subsidiarity omezen dle charakteru problému, 

protoţe existují problémy, které přesahují hranice jednotlivých států a regulace na vyšší úrovni je poté 

účinnější.  

 Princip integrované ochrany – při ochraně ţivotního prostředí je nutné přihlíţet ke všem 

moţným dopadům a důsledkům coţ znamená neopomíjet ani jeden z aspektů ochrany ŢP. Tento 

princip je povaţován jako jeden z nejdůleţitějších principů ochrany ŢP v ES.  

 Princip substituce stanovuje, ţe látky či činnosti, které poškozují ţivotní prostředí, by měly 

být nahrazovány látkami či činnostmi, které toto poškození nezpůsobují vůbec či alespoň v menším 

rozsahu a to zejména za předpokladu, ţe je to technicky či ekonomicky moţné.  

 

3.2 Politika ţivotního prostředí EU 

 Dle Europa.eu má Evropská Unie v oblasti ţivotního prostředí jedny z nejpřísnějších norem na 

světě. Týkají se celé řady otázek a jejich vývoj trval několik desetiletí. Hlavní priority v současnosti 

představuje boj proti změně klimatu, zachování biologické rozmanitosti, omezení zdravotních potíţí 

vzniklých vinou znečištění a odpovědnější vyuţívání přírodních zdrojů. Prvotním cílem plnění těchto 

priorit je sice ochrana ţivotního prostředí, příznivý vliv však můţe mít také na hospodářský růst, 

protoţe je s ním spojena podpora inovací a podnikání. 

 Politika ţivotního prostředí EU byla zavedena zhruba v polovině 80. let. V rámci Evropské 

komise hraje hlavní roli Generální ředitelství pro ţivotní prostředí, kde se připravuje většina 

evropských norem týkajících se ţivotního prostředí.  

 Politika ochrany ţivotního prostředí nebyla zmíněna ve smlouvě o zaloţení Evropského 

hospodářského společenství a ani v této oblasti nebylo počítáno s rozpočtovými zdroji či 

kompetencemi. Samotná politika byla zavedena Jednotným evropským aktem v roce 1987, avšak 

k regulacím ochrany ţivotního prostředí došlo jiţ dříve v rámci regulace vnitřního trhu. V současné 

době má EU na světové úrovni vedoucí postavení v boji za ochranu ţivotního prostředí, a to zejména 

v boji proti klimatickým změnám.  

 V obecné rovině lze rozlišit na dva základní typy politiky EU – společné politiky a komunitární 

politiky. Společné politiky se vztahují na oblasti přímo delegované do správy evropské unie. Jedná se 

např. o společnou obchodní, zemědělskou, dopravní a měnovou politiku. Komunitární politiky jsou 

naproti tomu přeneseny do správy EU jen částečně. Jedná se například o ochranu spotřebitele, 
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energetickou politiku či podporu výzkumu a vývoje. Kompetence a pravomoci mezi EU a členskými 

zeměmi tedy mohou být výlučné, kdy EU je jediným tvůrcem pravidel, regulací a směrnic, dále sdílené 

a doplňující kompetence. Doplňující kompetence jsou vyuţívány zejména u zaměstnanosti, vzdělání či 

celní spolupráce. Poslední oblastí jsou kompetence také výlučné, avšak tentokrát se jedná o otázky, 

které jsou plně v kompetenci členských zemí. Jedná se například o rozhodování o vnitřní organizaci 

jednotlivých zemí či justice.  

 Realizace aktivit v oblasti ţivotního prostředí je spojována s formulací, realizací a přijetím 

akčních programů v oblasti péče o ţivotní prostředí. Politika spojená s ochranou ŢP je prioritní v EU. 

  

 První akční program (1973-1976) byl přijat po konferenci „O životním prostředí člověka“ ve 

Stockholmu a byl zaměřen na sniţování emisí z automobilové dopravy, spotřeby energie a sníţení 

produkovaného znečištění z průmyslu a zemědělství.  Dle Ritschelové et al. (2006) tento program 

obsahoval principy a zásady politiky ţivotního prostředí, které byly dále rozvinuty i v následujících 

akčních programech a promítají se do příslušných právních předpisů. Jedná se o princip prevence, 

dopady různých aktivit na ţivotní prostředí je třeba brát v úvahu od jejich počátku, je třeba zabránit 

takovému vyuţívání ŢP, které má za následek závaţné poškození ekologické rovnováhy, vědecké 

poznání je třeba rozvíjet tak, aby přispěl k příjímání potřebných opatření, princip „Znečišťovatel platí“, 

aktivity jednoho státu nesmějí poškozovat ŢP druhého státu, respektování zájmů rozvojových zemí, 

podporování ochrany ŢP na mezinárodní a celosvětové úrovni, rozvoj výchovy k ochraně ŢP, princip 

subsidiarity, programy ochrany ŢP v jednotlivých členských státech je třeba koordinovat  

a harmonizovat na základě společné koncepce. 

 Druhý akční program (1977-1981) jedná o rozšíření prvního akčního programu o kapitoly 

týkající se nakládání s odpady, ochrany před hlukem a jadernou energií. Dále zavedení procesu 

posuzování vlivu na ŢP a environmentální mapování.  

 Třetí akční program (1982-1986) hlavním poţadavkem byla integrace ochrany ŢP do dalších 

politik (dopravní, zemědělské apod.) Aktivity na ochranu ŢP byly zakotveny do Jednotného 

evropského aktu.  

 Čtvrtý akční program (1987-1991) byl ovlivněn přijetím Jednotného evropského aktu, který 

začlenil do Římské smlouvy samostatný oddíl zaměřený na ŢP. Ochrana ŢP byla překvalifikována 

z pouhé činnosti na politiku ŢP a základní principy politiky ŢP byly formulovány právní cestou. 

Hlavními cíli bylo zachování ochrany a zlepšování kvality ŢP, ochrana lidského zdraví, zajišťování 

šetrného a racionálního hospodaření s lidskými zdroji.  
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 Pátý akční program (1992-2001) s názvem „směrem k trvalé udržitelnosti“ reagoval na 

konferenci v Rio de Janeiro.  

 Šestý akční program (2002-2012) s názvem „Životní prostředí 2010 : Naše budoucnost, naše 

volba“ byl přijat rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady EU č. 1600/2002/ES ze dne 22. července 

2002. Ačkoliv pátým akčním programem byl učiněn pokrok, některé problémy přetrvávají a ŢP se 

bude dále zhoršovat, pokud nebude učiněn pokrok v provádění legislativy ŢP v členských státech.  Je 

třeba, aby byla zlepšena a prohloubena integrace záleţitostí ŢP do hospodářské a sociální politiky  

a dále by měly zúčastněné strany a občané převzít odpovědnost v úsilí v ochranu ŢP. Dle stránky 

slovnik.ekopolitika.cz hlavní oblasti priorit jsou stanoveny následovně: 

 boj proti změnám klimatu s cílem stabilizovat koncentrace plynů přispívajících ke 

skleníkovému efektu na úrovni, která nezpůsobí nepřirozené výkyvy zemského podnebí, 

 zabezpečení biologické rozmanitosti, 

 vztah mezi ţivotním prostředím a zdravím, 

 zajištění udrţitelného hospodářství s přírodními zdroji a odpady. 

  

3.3 Politika ţivotního prostředí ČR 

 Péče o ţivotní prostředí v ČR a informovanost o jeho stavu byla aţ do roku 1989 nedostatečná 

a neúspěšná. K výraznému zlepšení péče došlo počátkem roku 1990. V této kapitole se budu tedy 

věnovat pouze politice ţivotního prostředí po roce 1989 a zároveň před vstupem do Evropské Unie, 

protoţe politika ţivotního prostředí EU je popsána výše.  

 Po roce 1989 byl jedním z prvních zveřejněných dokumentů, vztahujících se k ţivotnímu 

prostředí Modrá kniha – stav ţivotního prostředí v ČR, Koncepce státní ekologické politiky (1990)  

a program ozdravení ţivotního prostředí České republiky, tzv. duhový program (1992). Tyto 

dokumenty shrnovaly hlavní problémy ochrany ţivotního prostředí, navrhovaly cíle a strategie a dále 

byly stanoveny 4 principy – komplexnost, přímá odpovědnost, prevence a minimalizace negativních 

vlivů.  

 Řada zákonů slouţících ke zlepšení stavu ţivotního prostředí, byla přijata v letech 1991-1992. 

Jedná se například o zákony o ochraně ovzduší, odpadech, ţivotním prostředí apod.  

 První Politika ţivotního prostředí byla schválena v roce 1995. Velmi důleţité bylo stanovení 

priorit, které bylo velmi důleţité pro její realizaci.  
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 V následujícím členění uvedu dle mého názoru nejdůleţitější priority dle seznamu Ritschelové 

et al (2006): 

 Zvyšování kvality ovzduší sniţováním emisí škodlivin, 

 Zvyšování kvality vod omezováním vypouštěného znečištění,  

 Sniţování produkce odpadů, zejména nebezpečných, 

 Odstraňování účinku nebezpečných faktorů fyzikální a chemické povahy na lidské zdraví, 

 Přednostní sanace rizikových starých zátěţí, 

 Další zvyšování schopnosti krajiny zadrţovat vody, 

 Obnova území devastovaných důlní těţbou. 

 

V pořadí druhá SPŢP ČR byla schválena vládou České republiky v roce 2001 a otevřeně se 

hlásí k principu udrţitelného rozvoje a zodpovědnosti za stav ţivotního prostředí nejen v ČR, ale 

v globálním hledisku. Cíle státní politiky ţivotního prostředí odráţely základní poţadavky přípravy 

České republiky na vstup do Evropské Unie. Za jeden z nejdůleţitějších úkolů bylo, v souladu 

s politikou Evropské Unie, začlenění aspektů ochrany ţivotního prostředí do odvětvových politik – 

průmyslové, energetické, dopravní, zemědělské a dalších.  
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4 Nástroje ochrany ţivotního prostředí v ČR 

 Na úvod bych chtěl uvést, ţe existuje celá řada nástrojů ochrany ţivotního prostředí. 

Environmentální politiky rozlišují dvě strategie k zajištění ochrany ţivotního prostředí – strategii přímé 

regulace a strategii nepřímé regulace, přičemţ nejaktuálnější strategií je strategie prevence. Nástroje na 

ochranu ţivotního prostředí lze rozdělit do několika skupin: 

1. Administrativní nástroje jsou téţ nazývány nástroji normativními. Tyto nástroje regulují 

chování znečišťovatelů zejména tím, ţe zakazují, omezují či nařizují. Patří sem však i různé standardy 

a normy.  

2. Ekonomické nástroje jsou velmi populární ve strategii nepřímé regulace. Působí na chování 

znečišťovatelů prostřednictvím trhu. Jedná se o různé poplatky, daně, obchodovatelné limity či emisní 

povolení, environmentální podpory apod. Česká informační agentura ţivotního prostředí dále uvádí, ţe 

„Ekonomické nástroje můžeme rozdělit do dvou skupin - nástroje fungující na principu převedení 

externích nákladů do nákladů původce (tzv. internalizace negativních externalit) - např. poplatky či 

daně, a nástroje představující příspěvky k nákladům na zamezení znečištění životního prostředí - např. 

dotace či daňové úlevy.“ Dá se říci, ţe ekonomické nástroje mají několik funkcí od funkce 

kompenzační jako náhrady škody za poškození ŢP, přes funkci fiskální a stimulační, aţ po funkci 

redistributivní, která znamená přenášení nákladů na různá odvětví.  

3. Dobrovolné nástroje jsou nástroje, které jsou nejvíce vyuţívány ke strategii prevence. 

V České republice jsou nejčastěji vyuţívány jako dobrovolné nástroje – Národní program označování 

výrobku ochrannou známkou „Ekologicky šetrný výrobek“, Národní program čistší produkce, EMAS  

a certifikace ISO 14001 a dále pro chemický průmysl velmi významný program Responsible Care.  

4. Výchovně vzdělávací nástroje, kterým je například česká informační agentura ţivotního 

prostředí -  CENIA.  

5. Institucionální nástroje mají nezastupitelný význam v ochraně ţivotního prostředí. Základní 

jsou instituce státní a to zejména Ministerstvo ţivotního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu  

a jako kontrolní orgán Česká Inspekce ţivotního prostředí. Ta má za úkol kontrolovat respektování 

zákonných norem v oblasti ţivotního prostředí.  

 

4.1  Administrativní nástroje v ČR 

 Administrativní nástroje je moţné dělit z hlediska právní formy z hlediska efektu a dále 

z hlediska obsahu. Z hlediska právní formy se jedná například o právní předpisy, správní akty, opatření 
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obecné povahy. Z hlediska obsahu jsou to zákazy, nařízení, povolení, souhlasy, stanoviska, vyjádření, 

kontrola a dozor.  

 Legislativu, tedy zákony a prováděcí právní předpisy je moţné rozdělit do dvou základních 

kategorií – předpisy obecné a předpisy sloţkové. Předpisy sloţkové jsou předpisy, které upravují 

jednotlivé sloţky ţivotního prostředí např.: 

 Vodní hospodářství – nejdůleţitější je tzv. vodní zákon č. 254/2001 Sb. a dále zákon  

o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. Dále se jedná o celou škálu nařízení a vyhlášek. 

Z nařízení lze jmenovat například Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

odpadních vod a náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních č. 416/2010  

a z vyhlášek Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních toků  

a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků č. 471/2001 Sb.   

 Odpadové hospodářství – jedná se o tři zákony - zákon o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů č. 185/2001 Sb., zákon o obalech č. 477/2001 Sb. a dále zákon o č. 56/2001 Sb.,  

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,  

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. Kromě 

zákonů se jedná o celou řadu vyhlášek a dvě nařízení vlády.  

 Ochranu ovzduší – upravuje zákon o ovzduší č. 86/2002 Sb. k němuţ je od února 2011 

v Parlamentu ČR Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o ovzduší. Dále se jedná o zákon  

o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů č. 164/2010 Sb. a opět řada 

vyhlášek a nařízení.   

 Ochranu přírody – upravuje celkem 6 zákonů dále spousta vyhlášek a nařízení. Mezi zákony 

je například zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., nebo zákon o obchodování 

s ohroţenými druhy č. 100/2004 Sb. 

 Ochranu půdního fondu a lesního hospodářství – lesní zákon č. 289/1995 Sb., Zákon  

o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb. a Zákon o obchodu s reprodukčním 

materiálem lesních dřevin č. 149/2003 Sb. 

 Geologie a hornictví – v čele s Horním zákonem 22/1988 Sb. a dále zákon o geologických 

pracích 62/1988 Sb. a zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě č. 61/1988 Sb. 

Geologii a hornictví dále upravují vyhlášky avšak ţádná nařízení vlády.  

 Ochranu klimatu - zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 

plynů č. 164/2010 Sb. 
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Předpisy obecné jsou předpisy, které se nesoustředí na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí, ale 

jsou takzvaně horizontální, jedná se například o kategorie: 

 

 Ochranu ţivotního prostředí obecně – hlavním zákonem je zákon o ţivotním prostředí  

č. 17/1992 Sb. a dále například zákon ČNR o Státním fondu ţivotního prostředí č. 388/1992 Sb.,  

či zákon o České inspekci ţivotního prostředí a její působnosti v ochraně lesa č. 282/1991 Sb.  

 Územní plánování a stavební úřad – kam řadíme stavební zákon č. 183/2006 Sb.  

 Posuzování vlivů na ţivotní prostředí – zákon o posuzování vlivu na ţivotní prostředí  

č. 100/2001 Sb.  

 Integrovaná prevence znečišťování – do této kategorie řadíme celkem 8 zákonů například 

zákon o integrované prevenci č. 76/2002 Sb., který je dále měněn zákonem č. 222/2006 Sb. a č. 

521/2002 Sb.  

 

4.2 Ekonomické nástroje v ČR 

 Nástroje administrativní regulace, na kterých je historicky primárně zaloţen systém přímé 

regulace ochrany ţivotního prostředí zemí OECD, doplňuje vyuţití ekonomických nástrojů ochrany 

ţivotního prostředí. Na rozdíl od administrativních nástrojů působí prostřednictvím ekonomické 

kalkulace, tedy rozhodování, zda je ekonomicky výhodnější vynaloţit finanční prostředky na omezení 

poškozování ţivotního prostředí, či zda ţivotní prostředí poškozovat a za to zaplatit poplatky či daně.  

 Dle www.enviwiki.cz „Podstatou působení ekonomických nástrojů je nahrazení, popř. 

doplnění chybějících nebo nedostatečných hodnotových signálů, které poskytuje standardní tržní 

mechanismus. K absenci těchto signálů dochází i ve vyspělých ekonomikách a důsledkem této absence 

jsou negativní externality. Internalizace požadavků životního prostředí do nákladové kalkulace a 

rozhodovacího procesu znečišťovatelů prostřednictvím ekonomických nástrojů přináší výhody…“  

Znaky ekonomických nástrojů jsou dle F. Dientsbiera (2009) to, ţe se jedná o opatření finanční 

povahy, k realizaci můţe docházet jak ve sféře veřejné, tak ve sféře soukromé, primárním účelem je 

buď ovlivňování chování, nebo zajištění finančních prostředků k ochraně ţivotního prostředí a dále, ţe 

se váţe zásadně k právem dovolenému způsobu chování, nejedná se o tresty. 

 Ekonomické nástroje lze dělit  na:  

 Daně – mezi daně, které řadíme k ekonomickým nástrojům ochrany ŢP, patří například silniční 

daň, spotřební daň, daň z minerálních olejů a dále daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň 

z elektřiny. Dále sem lze řadit různé místní daně na komunální úrovni.  
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 Poplatky za znečišťování prostředí – z ekonomického hlediska se jedná o efektivní řešení, 

které vychází z principu „Znečišťovatel platí“ a příjemcem poplatků je buď SFŢP, rozpočty obcí krajů, 

případně státní rozpočty. Tento příjem je vyuţíván účelově k nápravě škod nebo na podporu 

ekologických projektů. Jedná se o poplatky za znečišťování ovzduší, vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a podzemních, poplatky za ukládání odpadů na skládky či poplatky za hluk. 

 Poplatky za vyuţívání přírodních zdrojů -  jedná se o poplatky například za odběr podzemní 

vody, odběr vody z vodovodních toků, odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, či poplatky za 

kácení dřevin.  

 Uţivatelské poplatky - poplatky za spotřebu látek poškozujících ozonovou vrstvu, za uţívání 

vybraných umělých hnojiv a pesticidů či za pouţívání tašek z umělých hmot apod.  

 Sankční platby - ukládají se ve formě pokuty za nedodrţování zákonů týkajících se ochrany 

ţivotního prostředí.  

 Daňové úlevy – jedná se o jeden z ekonomických nástrojů, který má za účel motivovat. Jedná se 

však vţdy o úlevy, pokud je předmět daně propojen s ochranou ţivotního prostředí.  

 Finanční podpory – další ekonomický nástroj, jehoţ účel je motivační. Jedná se o granty, 

podpory či dotace, ty bývají poskytovány například ze SFŢP, státního rozpočtu či Evropské Unie. 

Můţe se však jednat i o výhodné půjčky či garance úvěrů.  

 Obchodovatelná emisní povolení - zaloţena na principu horizontálních vztahů mezi 

znečišťovateli, přičemţ jednotliví znečišťovatelé se snaţí sniţovat své náklady spojené s kvalitou 

ţivotního prostředí. Emisní povolení na určité přípustné mnoţství znečištění v oblasti je mezi 

znečišťovateli obchodováno, přičemţ cena je ponechána na trhu.  

 

Osobně povaţuji za nejpřínosnější, vedle poplatků za znečišťování, ty environmentální 

nástroje, které motivují, to znamená daňové úlevy, finanční podpory a obchodovatelná emisní 

povolení.  

 

4.3 Dobrovolné nástroje v ČR 

 Jedná se o aktivity podnikatelských a jiných subjektů (metody, postupy, způsoby chování 

apod.), které jsou propracované popř. normalizované na mezinárodní úrovni, směřují ke sniţování 

negativních dopadů jejich činnosti na ţivotní prostředí, přičemţ jsou těmito subjekty zaváděny a 

realizovány na základě jejich svobodného (dobrovolného) rozhodnutí a jdou nad rámec poţadavků 

platných legislativních norem. Vyuţívání těchto nástrojů v podniku má velký význam jak pro podnik 
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samotný, tak pro společnost jako celek. Preventivní zaměření vede k ozdravení ţivotního prostředí  

a značně přispívá k realizaci udrţitelné výroby i spotřeby, resp. udrţitelného rozvoje. V podniku se pak 

projevují i další přínosy, např. zvyšování konkurenceschopnosti, budování lepší image či úspory 

provozních nákladů. V této kapitole se zaměřím na tři, dle mého názoru nejzajímavější, dobrovolné 

environmentální nástroje.  

 

4.3.1 EMAS Systém environmentálního řízení a auditu 

 EMAS je dle www.cenia.cz  „jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, 

tzn., že pozitivně motivuje organizace k odpovědnému přístupu a ke zlepšování environmentální 

výkonnosti nad rámec legislativních požadavků. Byl zřízen Evropskou unií, za účelem zjišťování  

a sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a zveřejňování informací formou jednotlivých 

environmentálních prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí).“ EMAS je program EU a ČR jej 

přejala nařízením vlády č. 561/2002. Cílem programu je neustálé zlepšování celkového vlivu činnosti 

organizací na ţivotní prostředí a to zejména vytvářením a zaváděním systému řízení podniků dle 

EMAS, pravidelným hodnocením těchto systémů, informováním veřejnosti o vlivu organizace na 

ţivotní prostředí a zapojením zaměstnanců na programu. Registrovaným organizacím je umoţněno 

pouţívat výše uvedené logo.  

 Velmi důleţitým faktorem je začlenění zaměstnanců do vytvořeného systému řídícího vlivy 

podniku na ţivotní prostředí. Zaměstnanci by měli být seznámeni s příčinami negativních vlivů na 

ţivotní prostředí a dále se podílet na plnění úkolů vedoucích k sniţování vlivů na ţivotní prostředí. 

Plnění těchto úkolů je pravidelně kontrolováno auditory jak interními tak externími. EMAS patří mezi 

nástroje, které potřebují vnější součinnost a z tohoto důvodu jsou ustanoveny tři instituce, které plnění 

EMAS zajišťují – Rada programu EMAS (dnes Rada pro dobrovolné nástroje), Akreditační orgán 

Programu EMAS a Agentura EMAS  

 

4.3.2 EMS - systém environmentálního managementu zaváděný dle ISO 14001 

 Dle časopisu Planeta (6/2006) Norma ISO 14001 : 2005 definuje EMS jako „Součást systému 

managementu organizace použitá k vytvoření a zavedení její environmentální politiky a řízení jejich 

environmentálních aspektů. Environmentální aspekty jsou prvky organizace mající vliv na životní 

prostředí a environmentální politika je veřejný dokument, jímž se organizace zavazuje dosáhnout cílů 

vedoucích k snížení negativních vlivů na životní prostředí.“  
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 Systém environmentálního managementu je nástrojem nejen regulačním, ale také edukačním, 

má za úkol zajistit nejen neustálé sniţování vlivu na ţivotní prostředí, ale i neustálé vzdělávání 

zaměstnanců. Jedná se o nástroj, který je pravidelně certifikován a kontrolován, je tedy potřeba vnější 

součinnosti nezávislých akreditovaných certifikačních orgánů a jejich auditorů.  

  Asi nejvýznamnějším rozdílem je povinnost vydávat environmentálního prohlášení a nutnost 

zavést systém EMAS v celé organizaci nikoliv pouze v jeho části. Podstata působení EMS je stejná 

jako u EMAS, jedná se o zapojení zaměstnanců do systému řízení sniţování vlivů na ŢP. Organizace 

dostává pouze certifikát nikoliv logo prokazující zavedení systému. Dalším rozdílem je rozšíření 

zavedení systémů v ČR. Jestliţe ISO 14001 se rozšířilo tak rychle, ţe se stalo trţním faktorem, neboť 

podniky se zavedením EMS vyţadují, aby stejnou certifikaci měli i její dodavatelé, EMAS takto 

rozšířen není.  

 

4.3.3 Program Responsible care 

 Program Responsible Care je dobrovolná, celosvětově přijatá iniciativa chemického průmyslu 

zaměřená na podporu jeho udrţitelného rozvoje zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, 

přepravy výrobků, zlepšování ochrany zdraví lidí a ţivotního prostředí.  Globální podoba Responsible 

Care byla zavedena Asociací kanadských chemických výrobců v roce 1985. Je koordinován 

Mezinárodní radou chemického průmyslu (ICCA) a v Evropě Evropskou radou chemického průmyslu 

(CEFIC). Národní verzí programu je Odpovědné podnikání v chemii, které bylo oficiálně vyhlášeno 

v roce 1994 ministrem průmyslu a obchodu a prezidentem svazu chemického průmyslu ČR a od roku 

2008 splňuje program podmínky Globální charty Responsible Care.  

 V České republice řídí program Responsible Care Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) 

a účast je vyhrazena jejím členům. V roce 2009 bylo k programu přihlášeno 67 organizací, přičemţ 

jich právo uţívat logo ve veřejných obhajobách získalo 40. Základem obhajob je zpráva o plnění 

programu, kterou vypracovává organizace o logo se ucházející na základě dotazníku SCHP ČR.  

O výsledcích dále informuje obec, ve které společnost působí, krajský úřad a správní úřady s ţádostí  

o připomínky a stanoviska. SCHP ČR dále nominuje ověřovatele, který informuje společnost 

s výsledky hodnotícího panelu a dále jsou výsledky slavnostně vyhlašovány na „Večeru s českou 

chemií“. Program responsible Care podporuje dále například programy „Trins“- Transportní nehodový 

a informační systém, systém pro hodnocení bezpečnosti a kvality dopravců SQAS, Sniţování starých 

ekologických zátěţí, projekt Adaptabilita a projekt ChemLog. 
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4.4 Environmentální vzdělávání a výchova v ČR 

 Dalším významným preventivním nástrojem je environmentální vzdělávání. K jedné 

z nejvýznamnějších institucí, které podporují environmentální vzdělávání je projekt Cenia – informační 

agentura ţivotního prostředí.  Cenia funguje jako státní příspěvková organizace Ministerstva ţivotního 

prostředí. Její logo v podobě pampelišky vystihuje hlavní poslání agentury: „Být centrem informací, 

které mají pevný základ, ale snadno se rozšiřují“. Hlavním úkolem agentury CENIA je poskytování 

informací z oblasti ţivotního prostředí tak, aby pro všechny občany České republiky byl zajištěn 

přístup k nim v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí. 

 Dále k environmentálnímu vzdělávání řadíme projekt Environmentální vzdělávání a výchova 

známá téţ pod zkratkou EVVO a dále environmentální poradenství. Úkolem EVVO je vést občany 

k chování a jednání, které je v souladu s udrţitelným rozvojem, tedy takové, které nepoškozuje ţivotní 

prostředí tak, aby byla udrţena jeho kvalita pro budoucí generace.  

 Obsahem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k ţivotnímu prostředí, k úctě k ţivotu 

ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení vzájemné provázanosti 

oblastí, které jsou na první pohled odlišné a přece k sobě patří. Environmentální výchova je úzce spjata 

i se sociální, ekonomickou a kulturní oblastí a vede k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba 

vytváří.  

 Cílem EVVO je informovanost o stavu a vývoji ţivotního prostředí tak, aby měli lidé 

povědomí o prostředí, ve kterém se pohybují a začali se chovat šetrně a předvídavě. EVVO dále učí  

k přijetí plné zodpovědnosti za ţivotní prostředí a zapojení kaţdého jednotlivce do jeho ochrany. V této 

oblasti je velmi obtíţné měřit dosaţené hodnoty, protoţe úspěšnost se projevuje aţ v delším časovém 

období, a to niţšími náklady na odstranění vzniklých škod na ţivotním prostředí a zdraví obyvatel  

a prosperitou obce. Pokud má být práce s veřejností úspěšná, musí se provádět pečlivě, systematicky  

a soustavně s tvořivým přístupem a trpělivostí.  
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5 Analýza a zhodnocení ochrany ţivotního prostředí společnosti 

UNIPETROL RPA, s.r.o.  

 Poslední kapitola diplomové práce je zaměřena na praktickou část. Vybral jsem si společnost 

UNIPETROL RPA, s.r.o., která je členem skupiny UNIPETROL a to z toho důvodu, ţe společnost je 

jedna z nejvýznamnějších zde v Ústeckém kraji a dále mám dobrý přístup k informacím. Na úvod je 

třeba říci, ţe velká spousta informací, která bude v práci uváděna, je platná nejen pro společnost 

UNIPETROL RPA, s.r.o., ale pro celou skupinu.  

 

5.1 Seznámení se společností UNIPETROL RPA, s.r.o.  

 Prvním krokem ke vzniku skupiny UNIPETROL bylo zaloţení společnosti UNIPETROL a.s. 

v roce 1995, které mělo za účel sdruţit největší české petrochemické firmy v jednu, a to zahraničí 

konkurenceschopnou. Původním záměrem bylo, ţe většinový podíl bude vlastnit český stát a zbylá 

procenta si rozdělí drobní akcionáři a investiční fondy. Podíl státu měl být následně privatizován, jak 

se stalo v roce 2004-2005, kdy byl postupně schválen prodej státního podílu společnosti PKN Orlen 

s.a. a dokončení privatizace společnosti. Společnost PKN Orlen je ve střední Evropě jednou 

z nejvýznamnějších rafinerských a petrochemických společností. Následným vývojem, slučováním 

společností a odkupem minoritních akcií se ze skupiny UNIPETROL stala jedna z největších skupin 

v ČR.  

 Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. je jednou z nejvýznamnějších společností v oblasti 

zpracování ropy a dále v oblasti petrochemie a také agrochemie, a to nejen v České republice, ale také 

ve střední a východní Evropě. Však i název společnosti RPA je zkratkou slov – rafinerie, petrochemie, 

agrochemie.   UNIPETROL RPA, s.r.o. je nejdůleţitější společností skupiny UNIPETROL. Společnost 

UNIPETROL RPA, s.r.o. vznikla k 1. 1. 2007, kdy došlo ke sloučení společností UNIPETROL RPA, 

s.r.o., CHEMOPETROL a.s., a UNIPETROL RAFINÉRIE a.s., přičemţ právním nástupcem 

společností se stala společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. ostatní dvě zmíněné společnosti zanikly bez 

likvidace.  

 Hlavními produkty společnosti jsou například motorová paliva, topné oleje, asfalty, etylen, 

propylen, polyetylen a polypropylen, benzen, čpavek, močovina a další výrobky.   

 Areál společnosti je velkým výrobním areálem s vysokou koncentrací chemických  

a energetických zařízení, v  kterých jsou přítomny nebezpečné látky. V areálu společnosti i v jeho okolí 

probíhá rovněţ rozsáhlá ţelezniční a silniční přeprava těchto látek. Část nebezpečných látek je v areálu 

společnosti přítomna v zařízeních i dalších externích subjektů. Zdrojem rizika je zpracovávání, výroba, 
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skladování a přeprava nebezpečných látek a manipulace s nimi. Tyto látky se v areálu společnosti 

vyskytují převáţně v kapalném nebo plynném skupenství a jejich nebezpečnost v případě nedodrţení 

předpisů a postupů spočívá ve schopnosti způsobit závaţnou havárii. Důsledkem takové závaţné 

havárie můţe být poţár, výbuch či úniky nebezpečných látek, které mohou vést k poškození nebo 

ohroţení ţivota a zdraví osob, ţivotního prostředí nebo ke škodě na majetku. Pro bezpečnost v celém 

areálu společnosti je proto obzvlášť důleţité dodrţování všech předpisů, norem, postupů a pokynů 

všemi zaměstnanci (osobami) a kontrola jejich dodrţování vedoucími zaměstnanci a kontrolními 

orgány. 

 

5.2 Úsek HSE&Q společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 

 Ve skupině UNIPETROL se o veškeré náleţitosti, směrnice a informace týkající se ţivotního 

prostředí stará úsek HSE&Q (zkratka slov Health, Safety, Environment and Quality) společnosti 

UNIPETROL Services, s.r.o. Jedná se o sluţby na základě plné moci pro zastupování, a to zejména ve 

věcech evidence, výpočtu poplatků, zákonného reportingu, jednání s úřady, kontrol a dále i metodiky  

a poradenství. Úsek HSE&Q  se dělí na jednotlivé odbory, přičemţ s ochranou ţivotního prostředí jsou 

nejvíce spjaty -  odbor ekologických zátěţí, odbor systémů řízení a odbor ţivotního prostředí  

a standardizace a dále v úseku působí specialista pro integrovanou prevenci a omezování znečištění 

(IPPC), integrovaný registr znečišťování (IRZ) a posuzování vlivu na ţivotní prostředí.  

 

5.3 Administrativní nástroje ochrany ŢP ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

 Tak jak bylo napsáno v kapitole 3.1, administrativní nástroje jsou na úrovni našeho státu 

zákony, vyhlášky či nařízení vlády. Tyto nástroje jsou na podnikové úrovni podobné, jen se nejmenují 

zákony či vyhlášky, ale směrnice a řády. Procesy a činnosti související s identifikovanými 

významnými environmentálními aspekty jsou určeny, plánovány a podle dokumentovaných postupů 

řízeny tak, aby nemohlo dojít k odklonu od povinností a závazků společnosti v oblasti ochrany 

ţivotního prostředí. Stejně tak jako v kapitole 3.1 i zde jsou technickoprovozní dokumentace (např. 

směrnice a řády) tříděny sloţkově, tedy podle toho jakou sloţku ţivotního prostředí ovlivňují a dále má 

společnost směrnice horizontální, které řeší více oblastí ochrany ţivotního prostředí najednou. Předpisy 

sloţkové má společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. uvedeny v následujících kapitolách. 
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5.3.1 Ochrana ovzduší 

 Základními předpisy k ochraně ovzduší jsou ve společnosti směrnice 440 „Ochrana ovzduší“  

a směrnice 441 „Emise skleníkových plynů“. 

 

 Směrnice 440 „Ochrana ovzduší“ vychází ze zákona 86/2002 Sb. a prováděcích předpisů  

a stanovuje základní pojmy a povinnosti provozovatelů vymezených zdrojů znečišťování ovzduší, 

způsoby zjišťování mnoţství a zpoplatnění emisí, postupy při vzniku smogové situace, zajišťování 

sluţeb v ochraně ovzduší, systém hlášení a kontrol při ochraně ovzduší. Zdroje znečišťování ovzduší 

jsou dle směrnice děleny na mobilní a stacionární, přičemţ stacionární lze dělit dle vlivu na kvalitu ŢP 

na: zvláště velké, velké, střední a malé. Směrnice neřeší povinnosti související s provozem mobilních 

zdrojů znečišťování (silniční, ţelezniční či motorová vozidla apod.) V případě záměru výstavby 

nového zdroje znečišťování ovzduší jsou výrobní jednotky povinny v dostatečném předstihu 

informovat úsek HSE&Q, který spolupracuje při získávání podkladů, stanovisek a povolení od orgánů 

činných v ochraně ovzduší. Zejména se jedná o posouzení vlivu na ţivotní prostředí, dokumentace pro 

územní řízení, rozptylové studie, odborné posudky o zdrojích znečištění ovzduší, dokumentaci pro 

stavební řízení a oznámení o záměru vybudování nového zdroje znečišťování orgánům státní správy.  

Níţe uvedená tabulka č. 1 ukazuje vývoj znečištění ovzduší emitované společností 

UNIPETROL RPA, s.r.o. od roku 2004 po rok 2010. Co se týče SO2 a NOx je patrné neustálé 

sniţování emisí a to nejvíce mezi lety 2007 a 2008. Tuhé látky a VOC jsou více méně stabilní.  

Tabulka 1 Znečištění emitované do ovzduší 

 

Zdroj: Interní materiály sloužící jako podklady pro zpracování environmentální zprávy 

 Směrnice 441 „Emise skleníkových plynů“ stanovuje způsob zjišťování, vykazování  

a ověřování emisí skleníkových plynů, nakládání s povolenkami a odpovědnosti útvarů za zajišťování 

těchto činností. Směrnice vychází ze zákona č. 695/2004 Sb. a prováděcích předpisů. Společnost můţe 

provozovat zařízení emitující skleníkové plyny pouze na základě povolení ministerstva ţivotního 

prostředí (MŢP), toto povolení vydává MŢP na základě ţádosti vytvořeného útvarem HSE&Q ve 

spolupráci s příslušnými útvary společnosti. Mnoţství emisí skleníkových se zjišťuje, vykazuje  

a ověřuje dle schválených monitorovacích plánů zařízení, který je k dispozici na intranetu společnosti. 

Parametr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

UNIPETROL RPA SO2 9334 9197 8409 9691 6143 6397 6290

NOx 5678 5945 6346 5839 5695 5959 5954

Tuhé látky 255 245 202 281 210 122 255

VOC 356 341 420 381 400 379 367

Znečištění emitované do ovzduší  (t/rok)
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Útvar HSE&Q dále kaţdoročně zpracovává Emisní hlášení za předcházející kalendářní rok, jeho 

měření oprávněnou společností L´loyd Register EMEA a předloţení na MŢP a dále na odbor 

finančního řízení, který zajistí vyřazení emisních povolenek na základě Emisního hlášení 

z obchodování. Mnoţství znečišťujících látek emitovaných ze zdrojů znečištění je ve společnosti 

zajišťováno výpočtem pomocí emisních faktorů, výpočtem na základě doporučeného postupu ČIŢP, 

jednorázovým měřením či kontinuálním měřením.  

 V letošním roce, a sice 14. ledna a dále 7. února, proběhl ve společnosti roční ověřovací audit, 

během kterého byly prověřeny všechny činnosti související s vykazováním emisí CO2 a proto byly 

výkazy ověřené auditem předány na Ministerstvo ţivotního prostředí. Vyřazení emisních povolenek 

musí proběhnout nejpozději do konce dubna, letošní rok je však poněkud výjimečný. V rámci trestné 

činnosti byly z ČR převedeny začátkem roku 2011 emisní povolenky z celkem 6 účtů, coţ bylo 1,306 

milionů povolenek, proto bylo obchodování pozastaveno.  

 

5.3.2 Nakládání s vodou 

 Základní předpisy, které ve společnosti upravují nakládání s vodou, jsou směrnice 444 

„Pravidla pro ochranu vod a horninového prostředí“, Směrnice 444/4 "Kontroly těsnosti", Směrnice 

444/2 „Projektování a realizace venkovních vodovodních a kanalizačních potrubí“ a Směrnice 348 

„Hospodaření s energiemi“. 

 Směrnice 444 „Pravidla pro ochranu vod a horninového prostředí“ upravuje základní pravidla 

v oblasti nakládání s vodou, včetně příslušnosti k jednání s vodoprávním úřadem, nakládání s čistou 

vodou a odpadními vodami, zásady ochrany vod a horninového prostředí při nakládání s látkami 

nebezpečnými vodám, vyhledávání a vyhodnocování rizika a zjišťování a řešení havarijních stavů 

stanovuje útvarům společnosti a externím firmám působícím na území společnosti UNIPETROL RPA. 

Vychází ze zákonů č. 254/2001 Sb. a č. 356/2003 Sb. a dalších prováděcích předpisů. Kontrolu 

dodrţování ustanovení Směrnice 444 provádí Odboru integrovaných systémů řízení. Kontroly mohou 

být prováděny operativně (namátkově, na základě oznámení), nebo plánovaně v rámci interních  

a externích auditů EMS. Kontrol orgánů státní správy na území společnosti se zúčastní společně 

se zástupcem kontrolovaného organizačního útvaru a.s. i zástupce Odbor integrovaných systémů řízení 

(OISŘ). V případě, ţe orgán státní správy oznámí záměr kontroly přímo zástupci kontrolovaného 

organizačního útvaru, je tento povinen neprodleně předem telefonicky nebo elektronickou poštou 

ohlásit vedoucímu OISŘ účel, místo, datum a čas kontroly. Tato směrnice vychází ze zákona  
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č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) zákona č. 356/2003 Sb.,  

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů. 

 Na směrnici 444 navazuje směrnice 444/4 "Kontroly těsnosti" upravuje postup pro plánování, 

provádění a evidenci kontrol těsnosti, a to včetně definování zařízení, na která se povinnost provádět 

kontrolu těsnosti vztahuje. Dle směrnice povinnost provádět kontrolu těsnosti se vztahuje na zařízení 

pro skladování nebo dopravu vybraných nebezpečných látek, dále na záchytná a havarijní zařízení  

a manipulační plochy, pro které je zákonem č.254/2001 Sb., o vodách poţadována nepropustnost. 

Frekvence provádění kontrol je stanovena na 1x za 6 měsíců pro kontroly, resp. 1x za 5 let pro zkoušky 

těsnosti v souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách. V UNIPETROL RPA se jedná zejména o toto 

zařízení - tlakové nádrţe pro skladování nebezpečných látek, tlakové potrubí pro dopravu 

nebezpečných látek a dálkovody zkapalněných plynů pro dopravu nebezpečných látek. Další směrnicí, 

která navazuje na S 444 je Směrnice 444/2 „Projektování a realizace venkovních vodovodních  

a kanalizačních potrubí“, která sjednocuje systém projektování těchto zařízení. Upravuje například, ţe 

svody dešťových, splaškových a průmyslových odpadních vod jsou rozděleny na sobě závislými 

kanalizačními soustavami – Splašková kanalizace – jedná se o odkanalizování sociálních zařízení 

s maximální vytíţeností 5 osob na den. Dešťová – odvedení dešťových vod a dále ve zvláštních 

případech i biologicky vyčištěné splaškové vody. Průmyslová -  slouţí k odvádění průmyslových vod 

z výrobních zařízení. Drenážní kanalizace – slouţí k odvodnění částí ploch společnosti.  

 Směrnice 348 „Hospodaření s energiemi“ stanovuje odpovědnost za provozování, uţívání  

a udrţování potrubních distribučních sítí, včetně příslušenství pro páru, parní kondenzát a upravené 

vody.  

 Ačkoliv se společnost snaţí chránit před moţnými úniky a ve společnosti velice dobře funguje 

prevence havárií, v prosinci roku 2009 došlo k  úniku pyrolýzních benzínů (odhadované mnoţství je 

1000-3000 l) do Bílého potoka a následně řeky Bíliny a společnost UNIPETROL RPA dostala od 

České inspekce ţivotního prostředí pokutu 1,75 mil. Kč. V návaznosti na tento únik zahájila společnost 

spolupráci s Českým rybářským svazem a podepsala smlouvu o spolupráci. Obě strany se dohodly, ţe 

za finanční částku 150 000 Kč bude do Bíliny vysazeno celkem 1 600 kusů kapra a to v průběhu let 

2010, 2011 a 2012.  

 O dva roky dříve, v roce 2007, byla řeka Bílina znečištěna z důvodu mimořádné situace 

v biologické čistírně odpadních vod, a to překročením limitů organického znečištění. Tehdy dostala 

společnost pokutu 1 mil. Kč.  
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5.3.3 Nakládání s odpady a obaly  

 Pravidla a povinnosti při nakládání s odpady, včetně povinností původců při nakládání  

s nebezpečnými a dále vyuţitelnými odpady, pravidla pro přepravu, řešení mimořádných situací, 

činnosti dodavatelských firem a nájemců a zajištění povinností při nakládání s odpadními obaly 

upravuje Směrnice 445 „Pravidla pro nakládání s odpady a obaly“, která říká, ţe kaţdý je povinen 

v maximální moţné míře předcházet a omezovat vznik odpadů. Systém nakládání s odpady a obaly 

metodicky řídí a kontroluje úsek HSE&Q.  

 Pro účely řádného nakládání s odpady byly zřízeny na úseku HSE&Q funkce odpadového 

hospodáře. V areálu společnosti je svoz odpadu zajištěn smluvně společností Celio.    

Tabulka 2 Produkce odpadů 

 

Zdroj: Interní materiály sloužící jako podklady pro zpracování environmentální zprávy 

 Výše uvedená tabulka č. 2 ukazuje data o produkci odpadů ve společnosti. Velmi zřetelný je 

fakt, ţe zkoumaná společnost má ve skupině nejvyšší produkci odpadů, které se však od roku 2005 do 

roku 2010 velmi sníţily. 

 

5.3.4 Nakládání s nebezpečnými látkami 

  Povinnosti útvarů a zaměstnanců při různých způsobech zacházení s chemickými látkami  

a přípravky, včetně podmínek nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, jsou 

stanoveny ve Směrnici 474 „Chemické látky a přípravky“. Tato směrnice vychází z nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady Evropského společenství 1907/2006 (REACH), Zákona č. 356/2003 

Sb. a řady dalších prováděcích předpisů. Pro činnosti spojené s nakládáním se zákonem danými 

nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, musí být před zahájením činností vypracována 

pravidla.  

Parametr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

UNIPETROL RPA Celkem 16411 17061 18963 17065 19818 15261 15693

Z toho nebezpečných 1059 1215 1620 1309 1661 914 1067

Česká rafinérská 1) Celkem 4192 4301 8051 6599 3911 3323 3103

Z toho nebezpečných 1895 2628 2253 1932 1985 1663 1078

PARAMO Celkem 1718 2507 2310 1983 2821 1723 1449

Z toho nebezpečných 920 963 665 1115 939 1060 629

UNIPETROL DOPRAVA Celkem 2419 2094 722

Z toho nebezpečných 527 214 344

Skupina UNIPETROL Celkem 22321 23869 29324 28066 28644 21029 20245

Z toho nebezpečných 3874 4806 4538 4883 4799 3981 2774

Produkce odpadů ve Skupině (t/rok)
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 Ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. jsou povinnosti při nakládání se závadnými 

látkami, kde nakládání s nimi můţe ohrozit vody nebo půdu (ropné látky, halogenovaná rozpouštědla, 

kyseliny, zásady) uvedeny ve Směrnici 444 „Pravidla pro ochranu vod a horninového prostředí“. Útvar 

provozující sklad ropné látky musí mít vypracovaný a schválený Provozní řád skladu ropných látek.  

Zásady pro bezpečnou a odbornou manipulaci, skladování surovin, pomocných látek, meziproduktů  

a výrobků a zásady pro balení, ochranu a dodávání výrobků tak, aby nebyla ohroţena jejich jakost  

a aby nedošlo k poškození ŢP, jsou stanoveny v příslušné (provozní) dokumentaci. V případě, ţe dojde 

k úniku (rozlití, rozsypání), musí být příslušným předpisem stanoveny způsoby zneškodnění úniků, 

včetně potřebných prostředků a jejich umístění.  

 Povinnosti pro přepravu, nakládku a vykládku nebezpečných věcí a postupy v případě 

likvidace nehody při přepravě po silnici stanovuje Směrnice 433 „Přeprava nebezpečných věcí“. 

Směrnice vychází z řady zákonů např. č. 59/2006 Sb. nebo 185/2001 Sb. a dalších prováděcích 

předpisů.   

 Dále jsou ve společnosti předpisy horizontální, mezi které patří havarijní připravenost a reakce 

a dále prevence závaţné havárie a krizové řízení a dále právě připravovaná směrnice S 450, která bude 

upravovat Integrovanou prevenci a omezování znečištění, integrovaný registr znečišťování, posuzování 

vlivu na ţivotní prostředí, kácení dřevin a likvidaci včelstev.  

 

5.3.5 Havarijní připravenost a reakce  

 Systém prevence závaţných havárií ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných 

havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky se 

týká nejen UNIPETROL RPA, s.r.o. Metodické řízení, plánování, koordinaci zpracovávání krizové  

a havarijní dokumentace, kontrolu a udrţování systému KŘ a PZH pro uvedené společnosti zajišťuje 

HSE&Q. 

 Prevence závaţné havárie (PZH) a krizové řízení (KŘ) - Systém prevence závaţné havárie  

a krizového řízení je v uvedených společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. zajišťován následovně tak, ţe 

jsou zpracovány a schváleny základní dokumenty, tj. „Bezpečnostní zpráva“, vnitřní „Havarijní plán 

společnosti“ a na něj navazující vnitřní „Havarijní plány výroben“ (druhý stupeň systému vnitřních 

havarijních plánů, které jsou zpracovány dle Směrnice 434 „Havarijní plány výroben“. Směrnice 

vychází ze zákona č. 356/2003 Sb., 458/2000 Sb. a zákona ČNR č. 133/1985 Sb. S Havarijními plány 

jsou v potřebném rozsahu prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci. Dále je zpracován „Plán 
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fyzické ochrany“ objektu. Tyto plány zároveň obsahují i vodohospodářskou část ve smyslu zákona  

o vodách a havarijní vyhlášky a jsou schvalovány vodoprávním úřadem v souladu se směrnicí 443.  

 Řízení systémů PZH a KŘ a postupy pro identifikaci moţnosti vzniku havarijních situací  

a reakce na ně jsou stanoveny Směrnicí 430 „Krizové řízení a havarijní prevence“ vychází ze zákona  

č. 262/2006 Sb., 345/2003 Sb. a dalších zákonů a prováděcích předpisů. Cíle v oblasti krizového řízení 

a havarijní prevence jsou následující: realizací preventivních opatření zaměřených na minimalizaci 

moţného selhání lidí a zařízení předcházet vzniku KS, realizací preventivních opatření a zajištěním 

připravenosti na krizové situace a závaţné havárie minimalizovat následky (např. ohroţení osob, 

ţivotního prostředí a majetku v areálu společnosti i v jejím okolí) a dále zvyšováním úrovně řízení, 

řízení bezpečnosti a spolehlivosti zařízení a včasným informováním vytvářet u zaměstnanců a ostatních 

obyvatel v regionu příznivý obraz společnosti. 

 Pravidelné prověřování a přezkušování postupů havarijních zásahů je zajištěno prostřednictvím 

havarijních cvičení dle Směrnice 437 „Havarijní cvičení. Plánování, provádění, hodnocení“, která 

vychází ze zákona č. 133/1985 Sb., 356/2003 Sb. a dalších prováděcích předpisů. Výsledky cvičení 

jsou dokumentovány, vyhodnocovány a k odstranění zjištěných nedostatků přijímána vhodná opatření. 

 Informovanost zaměstnanců a jiných osob v případě vzniku neţádoucí mimořádné události je 

zajišťována dle Směrnice 435 „ Havarijní informační systém (HIS) – prostředky varování  

a vyrozumění“. Havarijní informační systém slouţí k předání informace o vzniku neţádoucí 

mimořádné události, poskytnutí doplňkových informací o moţném ohroţení a/nebo předání pokynů 

k ţádoucímu chování (evakuaci, ukrytí apod.). Základními prostředky varování a vyrozumění osob  

a subjektů v areálu se pro potřeby HIS rozumí: systém ozvučení areálu - inteligentní elektronické 

sirény, havarijní okruh závodního rozhlasu, systém včasného varování Petrochemie, havarijní 

signalizace výronu čpavku sekce výroby čpavku, siréna systému CO (jednotný systém varování  

a vyrozumění ČR o vnějším ohroţení areálu, který provozuje a kaţdou první středu v měsíci v 12:05 

hod. kontroluje HZS ČR, systém vnitřní telefonní a radiové sítě. Pro varování a vyrozumění osob  

a subjektů mimo areál při ohroţení neţádoucí mimořádnou událostí na zařízení společnosti se součástí 

HIS rozumí světelná a akustická signalizace podél komunikací (silnice, ţeleznice) a soustava sirén  

a signalizace podél tras dálkovodů (v okresu Most).  

 Společnost eviduje, hlásí a vyšetřuje příčiny vzniku neţádoucích mimořádných události dle 

Směrnice 432 „ Neţádoucí mimořádné události“. Následně jsou přijímána potřebná opatření k nápravě.  

 Pro zajištění havarijní a krizové připravenosti, informovanosti a ţádoucího chování stanovila 

společnost zaměstnancům povinnosti ve Směrnici 405 „Základní předpis pro zaměstnance v oblasti 
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havarijní a krizové připravenosti“, která vychází ze zákona č. 356/2003 Sb., č. 59/2005 Sb., zákona  

č. 239/2000 Sb. a dalších prováděcích předpisů. Pro bezpečné a správné provozování technologických 

zařízení, obsahujících nebezpečné látky jsou na kaţdé výrobně zpracovány pro obsluhující 

zaměstnance příslušné provozní předpisy a manipulační řády, obsahující konkrétní havarijní pokyny 

pro řešení krizových stavů a havarijních situací provozovaného zařízení. Směrnice v souladu s platnou 

Politikou IMS a příslušnou dokumentací informuje zaměstnance společnosti o základních zdrojích 

rizik, které by mohly způsobit havárii, o preventivních opatřeních, prostředcích a silách a stanovuje 

povinnosti zaměstnanců k zajištění jejich ţádoucího chování a plnění opatření v oblasti havarijní  

a krizové připravenosti. Směrnicí jsou plněny povinnosti zaměstnavatele uloţené zákony č. 59/2006 

Sb. a č. 239/2000 Sb. 

 

5.4 Ekonomické nástroje ochrany ŢP ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

 Hlavním ekonomickým nástrojem ochrany ţivotního prostředí je efektivita provozovaných 

zařízení na ochranu ţivotního prostředí. Kaţdá společnost si musí spočítat, zda se jí více „vyplatí“ 

investovat do moderní nové technologie zvané „Best available technology (BAT)“, která bude mít co 

nejniţší dopady na ţivotní prostředí, či řešit otázku sniţování emisí do ţivotního prostředí instalací tzv. 

koncových technologií. BAT znamená nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií  

a činností způsobených jejich provozováním, které ukazují praktickou vhodnost určitých technik 

navrţených k předcházení, a pokud to není moţné, tak k omezování emisí a jejich dopad na ţivotní 

prostředí. Při určování nejlepší dostupné techniky se přihlíţí k provozním indikátorům dané výrobní 

operace. Na rozhodování má vliv i výše poplatků, které společnost platí za vypouštění znečišťujících 

látek do ţivotního prostředí.  

  Ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. je do tohoto procesu zapojena řada útvarů, například 

úsek HSE&Q, odbor investic, útvary rozvoje výroby a další. Co se hodnocení investic týče, je třeba 

rozlišovat dvě situace a to zaprvé investice do jiţ provozovaných zařízení a za druhé nové investice. 

V prvním případě se jedná zejména o investice vyvolané poţadavky právních předpisů, jejich změna, 

nebo na základě podnětu zjištění Krajského úřadu či České inspekce ţivotního prostředí, či na základě 

interního zjištění. Veškerá zařízení jsou pravidelně kontrolována a dozorována a to nejen uvnitř 

společnosti, ale téţ nezávislými orgány. V případě výstavby nových jednotek většinou probíhá 

posouzení vlivu na ţivotní prostředí a na základě zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na ţivotní 

prostředí. Vzhledem ke komplexnosti zákona a jasným pravidlům není ve společnosti v současné době 



Bc. Karel Machač: Environmentální politika a nástroje ochrany životního prostředí v podnikové praxi 

2011 Stránka 27 
 

ţádná interní směrnice, která by tento postup upravovala, nicméně praxe ukázala, ţe tato směrnice je 

potřeba, a proto je v současnosti připravována směrnice S 450.  

  Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. v roce 2009 v rámci ochrany ţivotního prostředí 

investovala do environmentálních a bezpečnostních aktivit celkem 5 % z celkových investic, kdy 

k nejdůleţitějším patřily projekty související se zabezpečením ochrany podzemních vod proti 

průnikům závadných látek ze zařízení. K roku 2010 jsem získal pouze data o mnoţství investičních 

nákladů, nikoliv však informace o poměru investičních nákladů na ochranu ţivotního prostředí 

k celkovým investičním nákladům. Dále se tedy budu věnovat roku 2009. Investiční náklady skupiny 

UNIPETROL na ochranu ţivotního prostředí shrnuje následující tabulka. 

Tabulka 3 Investiční náklady na ochranu životního prostředí 

 

Zdroj: Interní materiály sloužící jako podklady pro zpracování environmentální zprávy 

 Jak je vidět v tabulce č. 3, společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. má ze skupiny UNIPETROL 

druhé nejvyšší investiční náklady. Tabulka ukazuje trend klesajících investičních nákladů od roku 

2007, v tomto roce byly investiční náklady nejvyšší z celého sledovaného období 2004-2009. Klesající 

investiční náklady byly způsobeny hospodářskou krizí. Dále je moţno z tabulky vyčíst, ţe ačkoliv se 

investiční náklady od roku 2007 sniţovaly, přesto byly v roce 2009 vyšší neţ v letech 2004, 2005  

i 2006.  V roce 2009 byly realizovány investiční projekty v oblasti ochrany ţivotního prostředí  

v celkové výši 76,2 mil. Kč. Jedná se zejména o: 

 projekty související se zabezpečením ochrany podzemních vod proti průnikům závadných 

látek ze zařízení, např. rekonstrukce několika stáčecích míst chlornanu a chemikálií,  

 rekonstrukce jímky odpadních vod na výrobně polyetylénu I a sběrné jímky na mísící stanici 

topného plynu T700, 

 akce a opatření směřující k minimalizaci znečištění jednotné kanalizace areálu – příprava 

projektové dokumentace pro segregaci splašků a odklonění odpadních vod z výrobny POX, 

 pokračující realizaci akce spolu-spalování upravených kalů z biologických čistíren odpadních 

vod na teplárně T700 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

UNIPETROL RPA 46 17 65 389 85 76 81

Česká rafinérská 841 200 740 397 116 105 40

PARAMO 92 168 87 26 59 14 20

BENZINA 1 5 6 16 22 5

Skupina UNIPETROL 980 390 898 828 282 200 140

Investiční náklady na ochranu životního prostředí ve Skupině (mil. Kč/rok)
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 Tabulka č. 4 ukazuje celkové náklady na ochranu ţivotního prostředí ve skupině UNIPETROL. 

Celkové náklady jsou součtem nákladů investičních, provozních a dále nákladů na odstraňování 

starých ekologických zátěţí. Do celkových nákladů je dále třeba započítat poplatky za znečišťování 

ovzduší, vypouštění odpadních vod, ukládání odpadů na skládkách, tvorbu rezerv na rekultivaci 

skládek a náhrady za imisní škody na lesích.  

 

Tabulka 4 Celkové náklady na ochranu životního prostředí 

 

Zdroj: Interní materiály sloužící jako podklady pro zpracování environmentální zprávy 

 V tabulce č. 4 je dále moţné vidět, ţe celkově skupina UNIPETROL v roce 2010 zaznamenala 

náklady na ochranu ţivotního prostředí ve výši 1 779 milionů korun. Celkově nejvyšší náklady měla 

zkoumaná společnost UNIPETROL RPA, s.r.o.  v roce 2007 s nejvyššími náklady zkoumaného 

období, kdy na výši celkových nákladů měly největší vliv investice do ochrany ŢP.  

Tabulka 5 Poplatky za znečišťování životního prostředí 

 

Zdroj: Interní materiály sloužící jako podklady pro zpracování environmentální zprávy 

 Výše uvedená tabulka č. 5 ukazuje celkové poplatky za znečišťování ţivotního prostředí. Jedná 

se o souhrn poplatků za znečišťování ovzduší, vypouštění odpadních vod, ukládání odpadů na 

skládkách, náhrady za imisní škody na lesích.  

 Pro ilustraci jsem ještě zpracoval názorný graf s vývojem nákladů na ochranu ţivotního 

prostředí společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Graf obsahuje veškeré náklady – investiční, provozní, 

poplatky za znečišťování ŢP a celkové náklady na ochranu ţivotního prostředí.  

 V grafu č. 1 je názorně vidět, ţe náklady provozní jsou oproti nákladům celkovým  

a investičním více méně stabilní. Kaţdá nově instalovaná moderní technologie, která například sniţuje 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

UNIPETROL RPA 666 628 699 1011 757 741 764

Česká rafinérská 1077 428 921 689 395 261 249

PARAMO 260 291 176 85 119 346 591

BENZINA 41 36 26 38 73 31 26

UNIPETROL 206 202 147 148 144 159 148

Skupina UNIPETROL 2250 1585 1969 1971 1488 1538 1779

Celkové náklady na ochranu životního prostředí ve Skupině (mil. Kč/rok)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

UNIPETROL RPA 45 50 44 16 18 41 32

Česká rafinérská 89 89 75 89 113 12 7

PARAMO 2 2 2 1 2 1,7 2,5

BENZINA - 0 0 0 0 0 0

Skupina UNIPETROL 136 141 121 106 133 55 41

Poplatky a platby za znečišťování životního prostředí ve Skupině (mil. Kč/rok)
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objem odpadů, zajišťuje záchyt a čištění znečišťujících látek a vede k mírnému zvýšení provozních 

nákladů.  

Graf 1 - Porovnání nákladů společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (v mil Kč) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Data: Environmentální zpráva 2009 

 Dalším velmi významným ekonomickým nástrojem ochrany ţivotního prostředí je 

obchodování s limity. Informace k obchodování s emisními limity je moţné najít v kapitole 4.3.1  

u informací o směrnici 441 „Emise skleníkových plynů“.  

 

5.5 Dobrovolné nástroje ochrany ŢP ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

 Mezi dobrovolné nástroje ve společnosti řadíme systém IMS a program Responsible Care. IMS 

je integrovaný způsob řízení společnosti, přičemţ není platný pouze ve společnosti UNIPETROL RPA, 

s.r.o., ale v celé skupině UNIPETROL.  IMS zahrnuje QMS dle poţadavků normy ČSN EN ISO 9001 

+ EMS dle poţadavků normy ČSN EN ISO 14001 + HSMS dle poţadavků normy ČSN OHSAS 

18001.   

 V roce 2007 společnost UNIPETROL a.s. schválila environmentální politiku nazvanou 

„Společná politika odpovědného podnikání v chemii a integrovaného systému řízení bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a jakosti“. Tato politika je platná pro celou 

skupinu UNIPETROL, a respektuje principy Globální charty programu „Responsible Care“.  

  Dle environmentální zprávy z roku 2009 se v souladu s IMS skupina UNIPETROL zavázala 

například vyrábět a vyvíjet produkty s minimálními dopady na zdraví a ţivotní prostředí a dále testovat 

produkty a dále informovat o vlastnostech výrobků a opatření k řízení potenciálních rizik bezpečnosti, 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Celkové náklady 666 628 699 1011 757 741

Investiční náklady 46 17 65 389 85 76

Provozní náklady 575 561 590 606 654 624
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zdraví a ţivotního prostředí. Dalším závazkem je být v souladu s právními a dalšími poţadavky 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kvality a ochrany ţivotního prostředí a zavádění 

nejlepší dostupné techniky, všude tam kde je to vhodné a efektivní, dále zavedení integrovaného 

systému řízení a pravidelné přezkoumávání vhodnosti a přiměřenosti IMS. Zajišťování potřebných 

zdrojů na uplatňování a udrţování IMS a financování aktivit v oblastech jeho působnosti, omezení 

rizik pro bezpečnost, zdraví a ţivotní prostředí a také otevřený přístup  

 Dalším dobrovolným nástrojem je zapojení do programu Responsible Care. Společnost 

UNIPETROL RPA byla poprvé certifikována programem Responsible Care v roce 1996 (tehdy ještě 

jako Chemopetrol a.s.). Společnost opakovaně obhájila své závazky z plnění programu vyplývající  

a Svazem chemického průmyslu (SCHP ČR) jí bylo na základě úspěšné veřejné obhajoby propůjčeno 

oprávnění uţívat logo programu. Oprávnění uţívat logo programu Responsible Care pro UNIPETROL 

končí v říjnu 2011. 

 

5.6 Environmentální vzdělávání a výchova společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

 UNIPETROL RPA, s.r.o. podporuje několik výchovných a vzdělávacích organizací v oblasti 

ochrany ţivotního prostředí, jedná se zejména o Ekologické centrum Most,  Scholu Humanitas a další. 

Podpora například VŠCHT Praha probíhá na úrovni skupiny, nejedná se tedy přímo o UNIPETROL 

RPA, s.r.o., ale ta se na podpoře finančně účastní jakoţto největší společnost skupiny. Dále společnost 

podporuje určitou finanční částkou i obce v okolí společnosti, přičemţ předem upozornila na svůj 

zájem podporovat zejména ochranu ţivotního prostředí a environmentální vzdělávání. 

 Ekologické centrum Most (ECM) působí jiţ jedenáctým rokem. Zabývá se zejména 

poskytováním informací o ţivotním prostředí, eko-poradenstvím, environmentálním vzděláváním  

a osvětou. Tehdy ještě Chemopetrol a.s. nyní UNIPETROL RPA, s.r.o. podporuje činnost 

Ekologického centra od jeho vzniku a za tu dobu podpořil několik jeho projektů. V loňském roce 

podpořil speciální výukové programy, které jsou zaměřeny především na ţáky 7. aţ 9. tříd základních 

škol a 1. a 2. ročníků středních škol. Cílem bylo seznámit ţáky s tím, kde se všude mohou setkat  

s produkty chemického průmyslu, kde chemie pomáhá a kde naopak škodí. Součástí bylo i vysvětlení 

specifických procesů souvisejících s provozem chemického podniku. Celkově se do vzdělávacího 

programu zapojilo na 800 účastníků. V roce 2009 společnost připravila výukový program „Poznej 

vetřelce“. Publikace zajímavým způsobem pracuje s tématem rostlinných invazí, na kterých je 

vysvětlena řada souvislostí z oboru ekologie. Díky praktickému uspořádání v šanonu lze s publikací 
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pracovat jak ve třídě, tak v terénu. Kartotéka dřevin je doplněna mapou městské zeleně Mostu  

s vyznačením vybraných druhů dřevin.  

 Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. dlouhodobě spolupracuje se střední školou Educhem.  

V roce 2010 ji věnovala finanční dar, který byl vyuţit na nákup učebních pomůcek a vybavení. 

Finanční dar byl vyuţit například k nákupu dataprojektorů, chemikálií pro pokusy v rámci výuky 

chemie, vybavení počítačových učeben, nebo na doplnění sportovního náčiní pro výuku tělocviku. 

 Schola Humanitas – střední škola pro ochranu a obnovu ţivotního prostředí, je další střední 

školou, která je společností podporována, například v loňském roce UNIPETROL RPA, s.r.o. nakoupil 

pro školu vybavení pro novou počítačovou učebnu. Dále pravidelně poskytuje nefinanční dary, které 

slouţí jako dary pro vítěze různých soutěţí, které škola pořádá.  

 Společnost pořádá pro studenty různé exkurze. Jedná se o exkurze, jak skupin studentů např. 

VŠCHT Praha, studentů Scholy Humanitas či SŠ Educhem Meziboří, tak o exkurze jednotlivců.  Jedna 

z nich a to pro přímo vybraného studenta, který je nejlepší v ČR v chemii a patří mezi top 30 ve světě, 

proběhla v minulém roce. Studenti mají moţnost prohlédnout si výrobu v praxi, zjistit jak společnost 

zajišťuje ochranu ţivotního prostředí a jak fungují zařízení, která mají pomáhat minimalizovat dopady 

na ţivotní prostředí. Další co společnost studentům nabízí, jsou studentské praxe. Společnost se 

kaţdoročně zúčastňuje organizovaných akcí s vysokoškoláky, kde mají obě strany příleţitost vzájemně 

se informovat o svých představách, záměrech i moţnostech a navázat důleţité kontakty.  

 Spolupráce s VŠCHT Praha (Vysoká škola chemicko-technologická) je spoluprací celé 

skupiny UNIPETROL a pokračuje jiţ desátým rokem. Mezi nejvýznamnější oblasti spolupráce 

skupiny UNIPETROL s VŠCHT patří například oceňování nejlepších diplomových a dizertačních 

prací a společný rozvoj Studijního a výukového centra v Mostě – Velebudicích. V rámci dlouhodobé 

spolupráce podpořila skupina UNIPETROL v loňském roce národní kolo středoškolské chemické 

olympiády. Skupina UNIPETROL s VŠCHT spolupracuje nejen na projektech slouţících  

k popularizaci chemie, ale také na aktivitách pro studenty a absolventy. UNIPETROL se podílí na 

stipendijních programech školy a oceňuje nejlepší studenty. Od loňského roku jsou pak součástí 

vzájemné spolupráce také konzultace odborníků ze společnosti UNIPETROL při bakalářských, 

diplomových a dizertačních pracích studentů VŠCHT. 

 

5.7  Analýza a zhodnocení ochrany ţivotního prostředí UNIPETROL RPA, s.r.o. 

 Ochranu ţivotního prostředí ve společnosti lze chápat stejně jako ochranu ţivotního prostředí 

ve státě. Stejně tak jako stát má i společnost svou environmentální politiku a své cíle. Stejně jako ve 



Bc. Karel Machač: Environmentální politika a nástroje ochrany životního prostředí v podnikové praxi 

2011 Stránka 32 
 

státě fungují i ve společnosti zákony, vyhlášky či nařízení jen nazývané organizační normy, směrnice, 

řády. V závěrečné kapitole analýza a zhodnocení ochrany ţivotního prostředí zanalyzuji rozdíly či 

shody v aplikaci nástrojů ochrany ţivotního prostředí, kterým jsem se v práci věnoval nejvíce. 

Stejně tak, jako v teoretické části jsem na začátek uvedl administrativní nástroje, tak jsou 

administrativní nástroje uvedeny v první části podnikových nástrojů ochrany ţivotního prostředí. 

Vzhledem k tomu, ţe je Česká republika členem Evropského Společenství, musí se i ona řídit řadou 

nařízení vydaných ES, ty pak aplikuje do vlastních platných zákonů. Dále jsou však zákony a nařízení, 

které ČR vydává samostatně, na EU nezávisle. Úplně stejně je zkoumaná společnost UNIPETROL 

RPA, s.r.o. členem skupiny UNIPETROL a je tedy třeba, aby se řídila směrnicemi a organizačními 

normami, platnými napříč skupinou. Dále má pak UNIPETROL RPA, s.r.o. své vlastní směrnice, 

platné pouze pro samotnou společnost.  

V rámci ČR jsou zákony sloţkově členěny na zákony upravující vodní hospodářství, 

odpadové hospodářství, ochranu ovzduší, ochranu přírody, ochranu půdního fondu a lesního 

hospodářství, geologie a hornictví a ochranu klimatu. V rámci společnosti je členíme na ochranu 

ovzduší, nakládání s vodou, nakládání s odpady a s obaly a dále nakládání s nebezpečnými látkami. 

Všechny směrnice vycházejí z jednotlivých zákonů, přičemţ oblast nakládání s nebezpečnými látkami 

je vnímána jako samostatná a velmi důleţitá a to zejména z hlediska moţného negativního dopadu na 

ţivotní prostředí s fatálními následky a dále z toho důvodu, ţe společnost je, jak jsem jiţ napsal, velmi 

významnou v oblasti chemické výroby. V zákonech samostatnou oblast nakládání s nebezpečnými 

látkami nenajdeme, aplikace ve společnosti však vychází nejen ze zákona 356/2002 Sb., ale zejména 

z Nařízení Evropského parlamentu a rady ES č. 1907/2006 nazývanou REACH (Registrace, Evaluace, 

Autorizace Chemických látek).  

Horizontálně jsou zákony v ČR členěny do oblastí Ochrany ţivotního prostředí obecně, 

Územní plánování a stavební úřad, Posuzování vlivů na ţivotní prostředí a Integrovaná prevence 

znečišťování, kdeţto ve společnosti mezi horizontální směrnice řadíme spíše Havarijní připravenosti a 

reakce. Dá se tedy říci, ţe ve společnosti není norma, která by upravovala ochranu ţivotního prostředí 

obecně, ale společnost se věnuje zejména prevenci havárií, přičemţ zasaţeny by mohly být všechny 

sloţky ŢP a tím se tedy ŢP snaţí chránit. Upřímně jsem ve společnosti postrádal směrnici, která by 

upravovala aplikaci posuzování vlivů na ţivotní prostředí, nicméně na základě informace z úseku 

HSE&Q je tato směrnice právě připravována, bude se jednat o směrnici horizontální a bude upravovat 

ještě integrovanou prevenci a omezování znečištění, integrovaný registr znečišťování, kácení dřevin a 

likvidaci včelstev.  
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Ve všech směrech povaţuji administrativní nástroje za dostačující a odpovídající všem 

zákonným poţadavkům.  

Ekonomické nástroje ochrany ţivotního prostředí jsou další část práce. Primárním účelem je 

buď ovlivňování chování, nebo zajištění finančních prostředků k ochraně ţivotního prostředí. 

Ekonomické nástroje jsou například poplatky za znečišťování prostředí, sankční platby, 

obchodovatelná emisní povolení. Můţeme sem však zařadit i hodnocení investic, a to nejen s ohledem 

na posouzení vlivu na ţivotní prostředí (EIA), ale také s ohledem na rozhodnutí zda investovat do 

takzvaného koncového zařízení či investovat do nové nejlepší dostupné technologie.  

Co se poplatků za znečišťování ţivotního prostředí týče nelze jednoznačně stanovit klesající 

či stoupající trend. Jedná se o poplatky za znečišťování ovzduší, vypouštění odpadních vod, ukládání 

odpadů na skládkách či náhrady za imisní škody. Ačkoliv nelze jasně stanovit, zda poplatky 

kaţdoročně stoupají či klesají, je moţné říci, ţe maximální hodnoty z roku 2005 nebylo v následujících 

5 letech ani jednou dosaţeno. 

Graf 2 Poplatky za znečišťování životního prostředí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, Data: interní materiály sloužící k vypracování environmentální zprávy 

Celkově náklady na ochranu ţivotního prostředí kaţdoročně rostou, velmi výjimečným 

rokem ve sledovaném období byl rok 2007, přičemţ na výši celkových nákladů, měla největší vliv 

výše investičních nákladů, které v tom roce byly velmi vysoké. Osobně bych od tak velké společnosti, 

jakou je UNIPETROL RPA, s.r.o. očekával, ţe investiční náklady na ochranu ţivotního prostředí 

budou ve stovkách milionů korun, tak jak tomu bylo v roce 2007. Mé doporučení tedy zní navýšit 

objem investic do ochrany ŢP.  

Další oblastí jsou nástroje dobrovolné. Jako velmi důleţité jsem v teoretické části práce 

shledal účast v programu EMAS, Systém environmentálního řízení a auditu. Jak jsem později při 

zkoumání společnosti zjistil, společnost se do programu nezapojila a to nejen z důvodu velké 

administrativní náročnosti programu. UNIPETROL RPA, s.r.o. je však certifikován dle ISO 14001 – 
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EMS, environmentální systém managementu, který je jednodušší verzí EMAS a vyuţívá jej většina 

chemických společností ve světě, na rozdíl od EMAS, který je vyuţíván jen v Evropě a navíc ne tak 

hojně jako EMS. Dále je součástí programu Responsible Care, který v ČR zaštiťuje Svaz chemického 

průmyslu, ve kterém je společnost členem. Domnívám se tedy, ţe vyuţívání dobrovolných nástrojů ve 

společnosti je dostatečné. Přesto bych však vzhledem k významu společnosti doporučil zapojení do 

programu EMAS. Poslední environmentálním nástrojem zmiňovaným v diplomové práci je 

environmentální vzdělávání a výchova.  

Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. podporuje environmentální vzdělávání a výchovu 

zejména podporou Ekologického centra Most a dále podporou Scholy Humanitas, střední školu pro 

obnovu a ochranu ţivotního prostředí. Dále společnost v rámci environmentálního vzdělávání pořádá 

pro studenty exkurze, studentské praxe a spolupracuje s nimi na bakalářských či diplomových pracích. 

Skupina UNIPETROL dále spolupracuje s Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠCHT). 

Ačkoliv by se mohlo zdát, ţe spolupráce s VŠCHT nepatří do environmentálního vzdělávání  

a výchovy, opak je pravdou. Škola vychovává odborníky, díky jejichţ znalostem se zefektivněním 

výroby a zdokonalením procesů můţe dojít k významnému sníţení dopadů na ţivotní prostředí. Dále 

se společnost v roce 2011 rozhodla podporovat obce v regionu, a to zejména podporou projektů 

směřujících k ochraně ţivotního prostředí a environmentálního vzdělávání. Původně společnost 

podporovala například i kulturní akce, nicméně novým směrem společnosti je ukázat, ţe je dobrým 

sousedem a na ţivotním prostředí ji záleţí, coţ hodnotím velmi kladně. Zároveň bych doporučil, aby 

objem peněz, který jde na výše zmíněné projekty, byl kaţdoročně navyšován, protoţe dle interního 

zdroje vím, ţe finanční částka je posledních několik let neměnná.  
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6 Závěr 

 Ochrana ţivotního prostředí by měla být nedílnou součástí kaţdé společnosti. Tento proces je 

dle mého názoru podmínkou udrţení prestiţe a konkurenceschopnosti kaţdé organizace a neměl by 

probíhat nahodile, ale plánovaně.  Stejně tak je dle mého názoru velmi důleţité, aby kaţdá společnost 

měla propracovaný systém ochrany ţivotního prostředí.  

  

 Cílem diplomové práce bylo na základě studia teoretických základů ochrany ţivotního 

prostředí pomocí literatury, ale také studiem různých internetových zdrojů zanalyzovat ochranu 

ţivotního prostředí ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.  

  

 V první kapitole jsem krátce informoval o environmentálních problémech a historii ochrany 

ţivotního prostředí. Jako klíčové povaţuji informace o konferencích OSN ve Stockholmu a Rio de 

Janeiru a dále o Summitu Země II a Summitu o udrţitelném rozvoji. Druhá kapitola byla zaměřena na 

environmentální politiku a historii environmentální politiky a to nejdříve na úrovni ES a dále na úrovni 

České republiky.  

  

 Z teoretické části práce je dle mého názoru nejdůleţitější třetí kapitola, která rozděluje nástroje 

ochrany ţivotního prostředí na administrativní, ekonomické, dobrovolné a environmentální vzdělávání. 

Jednotlivé nástroje jsou dle mého názoru, popsány tak jak jsem si kladl za cíl, tedy krátce, ale výstiţně 

a přehledně. Jako nejvýznamnější jsem shledal takové nástroje, které společnost motivují k ochraně 

ţivotního prostředí.  

  

 Praktická, nebo téţ analytická část práce, je zaměřena na vybranou společnost UNIPETROL 

RPA, s.r.o. Nástroje uvedené ve třetí kapitole teoretické části jsou rozebrány ve stejném pořadí  

i v praktické části. U administrativních nástrojů jsem ukázal aplikaci zákonů a vládních nařízení, 

případně směrnic Evropské Unie do podnikové praxe. Dá se tedy říci, ţe společnost sama je takovým 

malým státem, který tvoří pro své zaměstnance „zákony“ ve formě směrnic, organizačních norem či 

řádů, to vše s plným respektem zákonů platných pro samotnou organizaci. Část zaměřená na 

ekonomické nástroje obsahuje řadu tabulek přibliţující náklady společnosti na ochranu ţivotního 

prostředí, a to nejen nákladů investičních či provozních, ale také nákladů celkových a poplatků a plateb 

za znečišťování ţivotního prostředí.   
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 Společnost dále sama vyuţívá dobrovolné nástroje ţivotního prostředí, mezi které patří 

certifikace dle normy ISO 14001 – Environmentální systém managementu a dále dobrovolné členství 

v programu Responsible Care, který je významný zejména pro společnosti působící v chemickém 

průmyslu. Posledním z nástrojů je podpora environmentálního vzdělávání kam řadíme zejména 

podporu Ekologického centra Most, podporu Scholy Humanitas a dále spolupráci s Vysokou školou 

Chemicko-technologickou.  

  

 Poslední část práce je zaměřena na analýzu a hodnocení nástrojů ochrany ţivotního prostředí 

společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Administrativní nástroje jsem shledal jako dostatečné a plně 

respektující zákonné poţadavky. Co se ekonomických nástrojů týče, od společnosti takového rozsahu, 

bych očekával mnohem vyšší investice do ochrany ŢP, mým doporučením je tedy tyto investice 

navýšit. Dobrovolné nástroje ochrany ţivotního prostředí jsou také hodnoceny kladně, ale opět zde 

mám výtku ohledně účasti na programu EMAS, kterého se společnost bohuţel neúčastní, i zde bych 

očekával, ţe společnost bude v programu zapojena. Co se týče podpory environmentálního vzdělávání, 

kladně hodnotím to, ţe společnost vzdělávání podporuje, nicméně částky, kterými je tento nástroj 

podporován by mohly být vyšší.  Dle ústního sdělení jednoho ze zaměstnanců se jedná o částku v řádu 

několik set tisíc korun, od jednoho z největších znečišťovatelů v kraji bych však očekával částky v řádu 

milionů. 
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