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Anotace 

 

Organizace všech druhů projevují rostoucí zájem o dosaţení a prokázání svého dobrého 

environmentálního profilu řízení dopadů svých činností, výrobků a sluţeb na ţivotní 

prostředí. Tato diplomová práce se zabývá implementací environmentálního managementu 

na společnosti INTO-SERVIS s.r.o. jako jedné z dobrovolných aktivit k ochraně ţivotního 

prostředí. Praktická část je zaměřena na řešení navrţených environmentálních cílů, cílových 

hodnot a programů s ohledem na sníţení negativních dopadů provozu společnosti na ţivotní 

prostředí. Jednotlivé programy jsou ekonomicky vyhodnoceny metodou prosté návratnosti. 

Poslední část je věnována procesu hodnocení zavedení environmentálního managementu. 

 

Klíčová slova 

Environmentální management, implementace EMS, environmentální aspekt, ISO 14 001, 

environmentální politika, interní audit 

 

Summary 

Organizations of all kinds are becoming increasingly concerned with achieving and 

demonstrating sound environmental performance management of the impacts of their 

activities, products and services on the environment. The thesis describes the implementation 

of environmental management systém in the INTO-SERVICE Ltd as one of the voluntary 

activities to protect the environment. The practical part is focused on addressing the 

proposed environmental objectives, targets and programs with a view to reduce the negative 

impacts of traffic on the environment. Individual programs are evaluated by the simple 

economic return. The last part is devoted to the process of assessment of the implementation 

of environmental management. 
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1. Úvod 

Ochrana ţivotního prostředí před znečišťováním je uţ více neţ čtyřicet let v popředí 

pozornosti vyspělých států. Státy usilovaly a nadále usilují o regulování aktivit výrobní sféry 

především legislativně, předepisováním environmentálních limitů, standardů a cílů. Od 

počátku devadesátých let se však stále zřetelněji ukazuje, ţe stejně významnou úlohu mohou 

sehrát i opatření zaloţená na dobrovolnosti, která mají oproti nástrojům regulační povahy 

řadu předností. Nejenţe nevedou k neefektivním investicím a neproduktivní výrobě, ale 

především podněcují znečišťovatele k takovým organizačně technickým a technologickým 

opatřením a postupům, které ochranu ţivotního prostředí integrují do výrobních činností 

jako jejich přirozenou součást. 

Díky tomu se na celém světě rychle zvyšuje počet organizací, které pro zvýraznění svého 

pozitivního přístupu k omezování negativních vlivů svých aktivit na ţivotní prostředí 

dobrovolně zavádějí ucelené systémy řízení ochrany ţivotního prostředí. Tyto systémy, 

známé pod mezinárodně rozšířeným názvem „Systémy environmentálního managementu 

(EMS - Environmental Management System)“ se tak zařazují k ostatním subsystémům 

vrcholového řízení organizace. Na rozdíl od subsystémů orientovaných na vnitřní řízení, 

ekonomické souvislosti nebo otázky spojené s řízením kvality výrobků jsou environmentální 

systémy řízení zaměřeny především na usměrňování negativních vlivů výroby a výrobků na 

ţivotní prostředí a na udrţení souladu s právními předpisy. Současně zavedení systému 

environmentálního managementu můţe znamenat i významný příspěvek k trvale 

udrţitelnému rozvoji, ekonomickému růstu a prosperitě organizace. Zejména v posledních 

letech je certifikát nebo ověřené prohlášení o zavedeném systému environmentálního 

managementu častou podmínkou pro získání zakázky. Fungující systém environmentálního 

managementu se tak stává i významným ekonomickým předpokladem úspěšného podnikání. 

CÍL PRÁCE 

Cílem této práce je posouzení současného stavu společnosti INTO-SERVIS s.r.o. ve 

vztahu k ţivotnímu prostředí a navrţení nápravných opatření, včetně jejich ekonomického 

zhodnocení. 
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2. Popis činnosti společnosti 
 

Společnost INTO-SERVIS, spol. s.r.o. byla zaloţena 1. 9. 1995 jako společnost 

s ručením omezeným. Vznikla sloučením firem Krajovský – INTO a zaměstnanců firmy 

Chemopetrol, a.s., v rámci odčlenění údrţby budov.  

Na začátcích své činnosti se zabývala především drobnou inspekční údrţbou a 

soustředila se převáţně na zakázky z oblasti vodoinstalatérství, topenářství a na zámečnické 

práce. V roce 1997 získala oprávnění od organizace ITI a rozšířila svou činnost o montáţe a 

opravy vyhrazených plynových zařízení. O rok později se firma rozrostla o stavební úsek a 

na základě ţivnostenského oprávnění v předmětu podnikání zednictví se začala orientovat na 

stavební práce. Vzhledem ke zvětšujícímu se počtu zaměstnanců společnosti a rostoucím 

poţadavkům na činnost firmy byl v organizaci v roce 2001 zaveden a udrţován systém 

managementu jakosti podle ISO 9002, který byl 27. 10. 2003 nahrazen systémem jakosti 

podle ČSN EN ISO 9001:2001 v oboru stavební montáţní práce a dokončovací stavební 

činnosti, realizace, opravy a rekonstrukce topných systémů, vodovodních instalací a 

vyhrazených plynových zařízení. 

Veškeré cenové kalkulace jsou prováděny v programu Kros – komplexní nástroj pro 

tvorbu rozpočtů, jako jediný v ČR obsahuje komplexní podobu cenové soustavy ÚRS. 

 

2.1 Poskytované služby 

TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOV 

 Běţná údrţba a zajištění provozu budov 

 Lokální opravy střech 

 Provádění maleb a nátěrů 

 Opravy rozvodů vody – zajišťování drobných oprav, výměny baterií, sifónů, 

sprchových  holí a koncovek, opravy kohoutků, netěsnosti rozvodů, výměny ventilů 

 Opravy sociálních zařízení – netěsnosti rozvodů, výměny ventilů 

 Opravy topných  rozvodů a zařízení výměníkových stanic – odstraňování netěsností, 

výměny ventilů, topných těles, registrů, kondenzačních hrnců, čerpadel, ventilátorů, 

izolací, opravy výměníků včetně regulace 
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 Opravy ohřívačů TUV – odstraňování netěsností, výměny ventilů, čerpadel, izolací, 

regulace 

 Opravy dešťové a splaškové kanalizace související s objekty, opravy dešťových 

svodů, netěsností, čištění ucpaných tras, opravy a čištění gulí 

 Zámečnické práce, opravy rozvodů vzduchu, opravy podhledů 

 Opravy oken a dveří včetně zasklívání a oprav kování 

 Opravy vzduchotechniky a klimatizačních jednotek 

 Opravy podlahových krytin – lokální opravy dlaţeb, výměny linolea 

 Drobné stavební a zednické práce 

 Inspekční elektroúdrţba budov 

 Kontrolní pochůzky po budovách, monitorování stavu budov a stavu jejího 

příslušenství 

SERVIS SPRÁVY A ROZVOJE BUDOV 

REVIZNÍ ČINNOST: 

 Pravidelné prohlídky a evidence revizí výměníkových stanic a topných systémů 

 Zajišťování a evidence revizí elektro a hromosvodů 

 Zajišťování a evidence revizí vzduchotechniky a klimatizačních jednotek 

 Zajišťování evidence revizí vyhrazených technických zařízení 

STAVEBNÍ ČINNOST 

 Výstavba rodinných budov 

 Rekonstrukce koupelen, sociálních zařízení 

 Stavby a rekonstrukce chodníků ze zámkových dlaţeb 

 Montáţe sádrokartonových konstrukcí 

 Kompletní rekonstrukce nebo generální opravy topných systémů ústředního vytápění 

z materiálů PPR, ocele, mědi 

 Realizace, rekonstrukce výměníkových stanic, předávacích stanic, tepelných čerpadel 

 Realizace podlahového vytápění 
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 Odborné instalace kotlů všech značek a typů včetně regulace a optimalizace provozu 

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ 

 Kompletní rekonstrukce rozvodů TUV, SV, kanalizace včetně dodávky zařizovacích 

předmětů 

 Kompletní rekonstrukce rozvodů plynu  (domovní plynovody) 
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3. Úvodní environmentální přezkoumání 

Společnost se rozhodla posoudit svůj současný postoj k ţivotnímu prostředí provedením 

environmentálního přezkoumání, jehoţ cílem bude zváţení environmentálních aspektů 

činnosti a poskytovaných sluţeb pro vytvoření systému environmentálního managementu. 

Výsledky přezkoumání budou společností pouţity pro stanovení rozsahu systému 

environmentálního managementu, pro přípravu environmentální politiky, stanovení 

environmentálních cílů a cílových hodnot a určení efektivnosti přístupů pro dodrţování 

souladu s příslušnými právními předpisy. 

Provoz společnosti je rozdělen do následujících úseků: 

- Obchodní oddělení 

- Ekonomický úsek 

- Sklad materiálu 

- Technické oddělení 1 

- Technické oddělení 2 

- Dílna montáţní skupiny 

Aby společnost INTO-SERVIS, spol. s r. o. mohla zavést systém řízení podle normy ISO 

14001, je nutné vzít všechny poţadavky této normy a porovnat je se skutečnou situací ve 

firmě. Vstupní analýza byla provedena 12/2010. Této vstupní analýzy se účastnilo celé 

vedení firmy, management na všech úrovních společnosti. Byly prozkoumány jiţ zavedené 

dokumentace a záznamy. Tímto byly zjištěny nesrovnalosti s normou ISO 14001:2004 a se 

současně platnými zákony v oblasti ochrany ţivotního prostředí. 

3.1 Environmentální plánování 

Pro ţádnou oblast v poskytovaných sluţbách doposud nebyly identifikovány ţádné 

environmentální aspekty. Nebyla tedy ani určena jejich významnost a priorita dopadu na 

ţivotní prostředí. Dále není stanoven postup pro jejich určení a metoda pro zjištění těch 

nejdůleţitějších aspektů, které ohroţují ţivotní prostředí. 

Důleţitým předpokladem je dodrţování poţadavků národní legislativy a jiných právních 
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poţadavků. Společnost nemá zaveden postup, kterým by se ztotoţňovala s hlavně 

sledováním vývoje legislativy a změn. Ve společnosti prozatím není přehled o všech 

relevantních předpisech vztahujících se k environmentálním aspektům. Pracovníci, kterých 

se bezprostředně bude zavedení normy týkat, nemají přehled o legislativě a jejích 

poţadavcích. 

Ochrana ovzduší 

Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší byly ve společnosti identifikovány mobilní 

zdroje znečištění. 

Tabulka 1. Mobilní zdroje znečištění [12] 

Mobilní zdroje znečištění Osobní automobil Nákladní automobil 

Počet zdrojů 6 3 

Tyto výše uvedené zdroje jsou v pravidelných intervalech podrobovány zákonnému 

měření emisí. 

Chemické látky 

Ve společnosti nebylo objeveno nakládání s výbušnými, oxidujícími, vysoce a extrémně 

hořlavými, toxickými, ţíravými nebo jinak nebezpečnými látkami pro ţivotní prostředí. 

Prevence závažných havárií 

Podle zákona o prevenci závaţných havárií nebyla společnost zařazena mezi společnosti 

podléhající zákonu č. 59/2009 Sb., o prevenci závaţných havárií. 

Odpady 

Společnost vede záznamy o produkci odpadů, záznamy jsou kontrolovány a 

vyhodnocovány dle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Vedení společnosti doporučilo zaměstnancům třídit odpad. Nebyly však zajištěny 

příslušné nádoby a tudíţ třídění odpadu je ponecháno na zájmu zaměstnanců. 
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Tabulka 2. Množství vyprodukovaných odpadů [12] 

Druh odpadu Kategorie odpadu Kód odpadu Mnoţství (kg) 

Směsný komunální odpad O 200301 965 

Odpadní obaly N 150110; 150202 20 

 

Voda 

Společnost eviduje spotřebu vody. Jak se hodnoty spotřeby vody pohybovaly je 

znázorněno v tabulce 3. 

Tabulka 3. Spotřeba vody [12] 

Druh spotřeby vody Měrná jednotka Rok 2010 

Pitná voda m³ 1232 

Jelikoţ společnost nemá stanoveny environmentální aspekty, u nichţ je 

nejvyšší závaţnost dopadu na ţivotní prostředí, nejsou ještě stanoveny ani cíle a cílové 

hodnoty. 

Cílem programů environmentálního managementu je stanovit způsob 

dosaţení stanovených cílů a cílových hodnot včetně příslušných odpovědností. 

Měly by být určeny prostředky k realizaci cílů, čas a odpovědnost za realizaci aktivit a za 

splnění cíle. 

3.1.1 Zavedení a provoz 

Struktura, odpovědnost a pravomoc 

Pro organizaci ochrany ţivotního prostředí neexistuje ţádné standardní řešení. Ve 

společnosti nejsou identifikovány specifické úkoly pro jednotlivé útvary v oblasti ochrany 

ţivotního prostředí. Nejsou stanoveny odpovědnosti a pravomoci týkající se 
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environmentálního chování středisek a jednotlivých pracovníků. 

Pro řízení lidských zdrojů platí ve společnosti INTO-SERVIS, spol. s.r.o. směrnice QMS 

Lidské zdroje, v rámci této směrnice jsou upraveny odpovědnosti týkající se jakosti kvality, 

ne však systému EMS. Ve společnosti není stanoven představitel pro vedení EMS. Je jiţ 

vybrán, prozatím však nebyl jmenován vedením společnosti. 

Odborná způsobilost, výcvik a povědomí 

Vedením společnosti jiţ jsou zmapovány profese a funkce, které mají svojí činností 

významný vliv na ţivotní prostředí, zatím se však těmto pracovníkům nepodařilo poskytnout 

výcvik nebo zaškolení související s kvalifikačními poţadavky, které se mohou změnit spolu 

se zavedením systému EMS. 

Přístup zaměstnanců k ochraně ţivotního prostředí dosud nebyl zjištěn. Mnoho 

zaměstnanců, převáţně z dělnických profesí nemá povědomí o systému environmentálního 

managementu. 

V oblasti řízení kvality řeší tuto oblast směrnice QMS Lidské zdroje, samostatná směrnice 

pro řízení environmentálního výcviku a plán odborných školení zatím vytvořen není. 

Komunikace 

Společnost má vytvořen a udrţován postup pro interní komunikaci s odezvou na zásadní 

podněty z vnějších zainteresovaných stran v oblasti řízení kvality. Samostatný postup pro 

environmentální komunikování dle ISO 14001 zatím vytvořen není. 

Jestli bude či  nebude společnost externě komunikovat své environmentální aspekty zatím 

nebylo rozhodnuto. Není ani stanovena odpovědnost pro tuto komunikaci. Byly zde také 

zjištěny nedostatky v komunikaci při řešení mimořádné či havarijní situace. 

Řízení dokumentů 

Společnost má zpracovanou Příručka jakosti QMS. Bylo rozhodnuto, ţe pro 

environmentální management bude zpracována samostatná Příručka environmentu pro lepší 

přehlednost. Po zaběhnutí systému bude moţné obě příručky sjednotit do jedné integrované. 

Dokumenty jsou řízené směrnicí QMS Řízení dokumentů QS-02, do této směrnice se 
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následně implementují poţadavky EMS a bude slouţit jako integrovaná směrnice. 

Řízení provozu 

 Svým chováním má společnost určitý vliv na ţivotní prostředí. Tato oblast není přímo 

zahrnuta v dokumentech, které upravují řízení provozu v oblasti kvality. Bude proto 

nezbytné zpracovat samostatnou dokumentaci. 

Havarijní připravenost a reakce 

Společnost eviduje pracovní úrazy, k dispozici je zavedený sešit se záznamy o poskytnutí 

první pomoci. Při takovéto události je vytvořen samostatný záznam o úrazu. 

V jednotlivých částech společnosti je umístěn hasicí přístroj, tyto přístroje jsou pravidelně 

revidovány odbornou firmou. Ve společnosti neprobíhají cvičné poţární poplachy. Vzhledem 

k charakteru činnosti nehrozí jiná havárie kromě úniku ropných látek z vozidel. Pro 

odstranění neţádoucích ropných látek je ve společnosti k dispozici hydrofobizovaný perlit – 

Vapex, který přednostně absorbuje ropné látky a je chemicky a biologicky neutrální. 

3.1.2 Kontrola a nápravná opatření 

Monitorování a měření 

Monitorování a měření je řízeno v oblasti managementu kvality, pro oblast environmentu 

postup měření a monitorování není zaveden. 

Vedoucí zaměstnanci mají prvořadou zodpovědnost za 

 Identifikaci, plánování a uplatňování odpovídajících činností měření a 

monitorování pro získávání údajů vypovídajících o dosahování shody a o 

zlepšování 

 Definování a pouţívání metod k analýzám řízení a ověřování způsobilosti procesu 

a znaků výrobku 

Vzhledem k současnému charakteru činností ve společnosti nejsou prozatím statistické 

metody zavedeny. 
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Hodnocení souladu 

Ve společnosti není prováděno hodnocení souladu s poţadavky právních předpisů nebo 

s jinými právními poţadavky dle normy ISO 14 001. 

Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření 

Záznamy o neshodném výrobku a následné činnosti jsou udrţovány a řízeny směrnicí QS-

07 Vypořádání neshod. Ve směrnici není zohledněno řízení emvironmentu. 

Řízení záznamů 

Pořizování, distribuce a uchovávání dokumentů a záznamů je stanoveno ve směrnici QS-

02 Řízení dokumentů a údajů a ve směrnici QS-03 Výrobní dokumentace a standardy. 

Interní audit 

Interní audity jsou řešeny směrnicí QS-05, jsou prováděny na základě schválených plánů. 

Auditoři provádí úkoly, které jsou stanoveny představitelem QMS. Provádějí kontroly o 

plnění příslušných dokumentů a jsou povinni vypracovat písemné zprávy o interním auditu. 

Přezkoumání vedení 

Vrcholové vedení společnosti přezkoumává efektivnost a účinnost managementu kvality 

kaţdých 6 měsíců na poradě vrcholového vedení. O přezkoumání QMS je veden záznam, 

který je součástí systému kvality. 

Přezkoumání EMS bude prováděno podobným způsobem. 

3.2 Přínosy a možné chyby při zavádění EMS 

Environmentálně orientované řízení nemusí znamenat ekonomické zatíţení společnosti, 

zavádění environmentálního managementu vyvolá samozřejmě v počátku náklady, ale ve 

střednědobém výhledu by měl uţitek ze zavedení environmentálního manaţerského systému 

převaţovat výdaje na zavedení, udrţování a prověřování systému [2]. 

3.2.1 Přínosy zavedení EMS 

Nejsilnější motivací pro implementaci systému EMS je tlak ze strany zákazníků, proto 
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organizace vidí v zavedení jednak marketingový tah, tak i dosaţení následujících přínosů: 

 Úspory nákladů v důsledku 

 Hospodárnějšího vyuţívání surovin, materiálů, vody a energie 

 Recyklace odpadů 

 Úspory na pokutách a jiných sankcích, udělovaných ve spojení s poškozováním 

ţivotního prostředí 

 Snazší získání veřejných i soukromých zakázek 

 Zvýhodnění postavení společnosti jako subdodavatele 

 Zvýšení konkurenceschopnosti 

 Efektivní řízení ochrany ţivotního prostředí 

 Sníţení spotřeby energie, pohonných hmot, chemických a nebezpečných látek a 

prostředků, apod. 

 Sníţení produkce emisí, tuhých odpadů, odpadních vod a dalších sloţek, které 

významně ovlivňují ţivotní prostředí 

 Sníţení rizika neshod a havárií 

 Sníţení počtu úrazů 

 Vyuţívání surovin, materiálů, výrobků, technologií šetrných k ţivotnímu prostředí 

 Posílení dobrých vztahů s veřejností¨ 

 Zvýšená důvěra orgánů státní správy 

 Dodrţování zákonných předpisů [3] 

3.2.2 Chyby, které mohou nastat při zavádění EMS 

Při budování systému řízení se mohou nejčastěji chyby vyskytovat v oblastech: 

Odpovědnost a pravomoci 

V případě odpovědnosti managementu si vedení organizace často plně neuvědomuje 

závaţnost svého rozhodnutí při budování systému řízení. Členové vrcholového vedení 

organizace mají jít příkladem v přístupu k budování systému řízení, protoţe podle jejich 

přístupu hodnotí zaměstnanci závaţnost dané problematiky. 

Pracovníci na všech stupních musí být také se svými odpovědnostmi prokazatelně 

seznámeni, musí s nimi být ztotoţněni. Důleţitou roli zde také hraje vhodná forma motivace, 

kdy postihy nejsou vţdy nejlepším řešením. 
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Dokumentace 

Dokumentace vytvořená pro systémy řízení můţe být formálně správná, ale přitom 

nepopisuje skutečnost v organizaci. Často jsou v dokumentaci stanoveny procesy nebo 

výrobní úseky, které ve skutečnosti neexistují nebo nejsou do systému zařazeny. 

Dokumentace můţe být také zbytečně rozsáhlá (popisy činností, které nejsou ve 

skutečnosti aktuální, stejné popisy se opakují v různých dokumentech) nebo naopak 

nedostatečná, kdy chybí celé dokumentované postupy nebo jejich části. 

Další velmi častou chybou v oblasti dokumentace je její neaktuálnost. Dokumenty bývají 

zastaralé, neplatné nebo nejsou podepsány. 

Opatření k nápravě a preventivní opatření 

Preventivní i nápravná opatření jsou nástroji zlepšování a právě tato oblast je 

nedostatečně vyuţívána. Opatření jsou sice prováděna, ale nejsou řádně dokumentována. 

Není prováděno jejich hodnocení a tím i zaniká moţnost jejich komplexního vyuţívání. 

Podklady pro přijímání opatření vycházejí ze zjištění z interních auditů. Pokud jsou však 

interní audity formální, není nastolena cesta zlepšování [4]. 

3.3 Environmentální aspekty 

Účelem této části je stanovit postupy pro identifikování environmentálních aspektů a to 

jak při normálních, tak i havarijních situacích, včetně stanovení odpovědnosti jednotlivých 

pracovníků společnosti. 

Environmentální aspekt – je prvkem činností, výrobků a sluţeb firmy, hodnocený 

z pohledu vstupů a výstupů, spojený s minulou nebo budoucí činností, který ovlivňuje či 

můţe ovlivňovat ţivotní prostředí. Environmentální aspekty jsou či mohou být na kaţdém 

jednotlivém pracovišti pro kaţdou jednotlivou činnost, výrobek či sluţbu a to za běţných      

i mimořádných podmínek, jako jsou nehody či havárie [5]. 

Environmentální dopad – jakákoli změna v ţivotním prostředí, ať příznivá či nepříznivá, 

která je zcela či částečně způsobena činností, výrobky či sluţbami společnosti. Jedná se tedy 

o vliv environmentálního aspektu na ţivotní prostředí [5]. 
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Process identifikace probíhá posouzením jednotlivých pracovišť, rozdělení procesu na 

jednotlivé činnosti a zváţení všech vstupů a výstupů u těchto činností z pohledu jejich 

faktického či potenciálního dopadu na ţivotní prostředí. Ne všechny vstupy a výstupy jsou či 

mohou patřit mezi environmentální aspekty. 

Aktualizaci environmentálních aspektů bude provádět představitel managementu pro 

EMS samostatně či za vzájemné spolupráce s jednotlivými pracovníky provádějícími 

činnosti, s nimiţ environmentální aspekty souvisí. 

Zaznamenávání environmentálních aspektů a jejich změn se provádí bezprostředně po 

jejich identifikaci či jejich změn do příslušného dokumentu nazvaného „Seznam 

environmentálních aspektů“, kde autor záznamu uvede datum záznamu a svoje jméno. 

Frekvence a aktualizace environmentálních aspektů se provádí: 

 Pravidelně kaţdých 6 měsíců 

 Okamţitě při změně či předpokládané změně provozů, činností, pokud mají vliv 

na stanovené environmentální aspekty a jejich dopady 

3.3.1 Hodnocení významnosti environmentálních aspektů 

Tabulka 4. Parametry hodnocení environmentálních aspektů. 

PARAMETR STUPEŇ HODNOCENÍ 

1 2 3 4 5 

Rozsah dopadu Velmi malý Malý Střední Velký Velmi velký 

Závažnost dopadu Velmi malá Malá Střední Velká Velmi velká 

Pravděpodobnost výskytu Velmi malá Malá Střední Velká Velmi velká 

Frekvence trvání Velmi malá Malá Střední Velká Velmi velká 
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Při hodnocení významnosti environmentálních aspektů se provede zváţení jejich dopadů. 

K hodnocení je vytvořen systém, který pomocí 4 základních parametrů pomůţe vyhodnotit 

míru vlivu jednotlivých zjištěných aspektů na ţivotní prostředí. Jednotlivé parametry a 

stupně jejich hodnocení jsou uvedeny v Tabulka 4. 

Vyhodnocování jednotlivých aspektů se provádí pomocí součtu hodnot hodnotících 

hledisek. Výsledný dopad se potom rovná kvantifikovanému dopadu jednotlivých aspektů. 

Výsledné hodnoty se následně sečtou v rámci jednotlivých činností. Na základě dosaţených 

hodnot jsou environmentální aspekty rozděleny dle významnosti jejich dopadů. Přehled 

environmentálních aspektů je uveden v příloze 1. V tabulce 5 jsou uvedeny vybrané 

environmentální aspekty. 

Tabulka 5. Přehled vybraných environmentálních aspektů. 

Aspekt Dopad Parametry Celková hodnota Významnost 

Spotřeba zdrojů 

(voda, elektrická 

energie) 

Spotřeba 

neobnovitelných zdrojů 
4 4 4 4 16 Významný 

Výrobky ke zpětnému 

odběru (vlastní 

elektroodpad, baterie, 

náplně do tiskáren a 

kopírek) 

Poškození ţivotního 

prostředí v případě 

nevhodné manipulace a 

skladování 

nebezpečných odpadů 

2 2 2 3 9 Střední 

Znečištění ovzduší 

výfukovými plyny 
Znečišťování ovzduší 4 2 3 2 11 Střední 

Produkce odpadů a 

nebezpečných odpadů 

z výroby 

Zatíţení ţivotního 

prostředí (skládkování) 
3 3 2 1 9 Střední 

Aspekty jsou hodnoceny podle počtu dosaţených bodů na: 

 0 – 9 bodů – malý: environmentální aspekt je nevýznamný, avšak legislativní 

poţadavky jsou plněny, 

 10 – 15 bodů – střední: environmentální aspekt je pro společnost významný, 

legislativní poţadavky jsou plněny, 



Miroslav Böhm: Zavedení EMS ve společnosti INTO-SERVIS s.r.o. 

 

2011  - 20 - 

 16 – 20 bodů – významný: environmentální aspekt je pro společnost významný, 

legislativní poţadavky jsou plněny, řešení daného problému jsou naléhavé, 

 21 – 25 bodů – velmi významný: environmentální aspekt je pro společnost velmi 

významný, potřeba jeho řešení je akutní, v případě neplnění právních poţadavků 

prvořadé. 
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4. Stanovení environmentální politiky 

Environmentální politika společnosti INTO-SERVIS vychází z obchodní strategie 

společnosti a spolu s politikou jakosti bude vytvářet základní oblast pro uplatňování 

integrovaného systému managementu ve společnosti. 

Společnost si uvědomuje dopady svých činností na ţivotní prostředí. Jako způsob 

sniţování těchto dopadů se rozhodla zavést a udrţovat systém environmentálního 

managementu. 

Společnost se tímto zavazuje: 

 Dodrţovat všechny příslušné předpisy environmentální legislativy a další 

související předpisy a vlastní dobrovolné závazky, tento soulad trvale udrţovat, 

kontrolovat a ověřovat 

 Neustále zlepšovat podnikovou ochranu ţivotního prostředí v rámci měnících se 

vnějších podmínek, jakoţ i celý systém environmentálního managementu 

 Důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti spotřeby energie a 

surovin, vzniku a vyuţití odpadů 

 Začlenit environmentální hledisko do marketingu a dodavatelsko-odběratelských 

vztahů 

 Vytvářet potřebné finanční zdroje pro kontrolu environmentálních dopadů 

 Předcházet vzniku havarijních situací a celkovému znečištění ţivotního prostředí, 

vznikajícímu při činnostech společnosti 

 Motivovat jednotlivé pracovníky k ochraně ţivotního prostředí, především v rámci 

jejich pracovních povinností 

 Dbát o řádnou údrţbu strojů, mechanizmů a zařízení, pouţívat přednostně 

environmentálně šetrné technologie 

Společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování environmentálního profilu společnosti 

v souladu s úrovní technického poznání tak, aby se zabránilo degradaci ţivotního prostředí. 
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5. Vyhodnocení environmentálních dopadů a stanovení cílů a 

cílových hodnot 

Cíle a cílové hodnoty jsou součástí střednědobého strategického plánu společnosti. 

Z tohoto důvodu jsou nejprve stanoveny celkové cíle ve vrcholovém vedení. Poté budou 

projednány, rozpracovány a upřesněny na úrovni středního managementu, aby bylo 

zaručeno, ţe jejich dosaţení je technicky, finančně a organizačně proveditelné. Nakonec 

budou specifikovány do jednotlivých pracovních úseků s tím, ţe bude určena odpovědnost 

za jejich plnění aţ na úroveň jednotlivých pracovních míst. 

Environmentální cíle musí udávat konkrétní opatření, aby bylo moţno dosahovat 

zlepšování vlivu společnosti na ţivotní prostředí. Stanovení cílů společnosti je provedeno na 

základě: 

 Environmentální politiky 

 Přehledu environmentálních aspektů 

 Ekonomické náročnosti investic 

 Poţadavků zákazníků 

Na základě provedení úvodního přezkoumání bylo zjištěno, ţe nejvíce environmentálních 

dopadů vzniká neefektivní spotřebou vstupních energií, jimiţ jsou: náklady na vytápění 

objektu, spotřeba elektrické energie, spotřeba pohonných hmot. Vedení společnosti INTO-

SERVIS s.r.o. si stanovilo cíle na kalendářní rok 2011: 

Cíl 1: Zavedení systému environmentálního managementu 

Tabulka 6. Environmentální cíl 1. 

Environmentální cíl: Zavedení systému environmentálního managementu 

Cílová hodnota: Prokázat shodu s normou ČSN EN 14 001:2005 poţádáním o certifikaci 

Odpovědnost za plnění: Jednatel společnosti 

Termín splnění cíle: 12/2011 Prostředky: 75 000 Kč 
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Cíl 2: Snižování spotřeby primárních zdrojů 

Tabulka 7. Environmentální cíl 2. 

Environmentální cíl: Sniţování spotřeby primárních zdrojů 

Cílová hodnota: Dosáhnout sníţení spotřeby elektrické energie na sídle společnosti o 20% 

Odpovědnost za plnění: Jednatel společnosti, manaţer EMS 

Termín splnění cíle: 12/2011 Prostředky: 135 000 Kč 

Cíl 3:  Snížení spotřeby primárních zdrojů 

Tabulka 8. Environmentální cíl 3. 

Environmentální cíl: Sniţování spotřeby primárních zdrojů 

Cílová hodnota: Dosáhnout sníţení spotřeby energie na vytápění v sídle společnosti o 20% 

Odpovědnost za plnění: Jednatel společnosti, manaţer EMS 

Termín splnění cíle: 12/2011 Prostředky: 525 000 Kč 

Cíl 4: Snížit množství produkovaného odpadu tříděním 

Tabulka 9. Environmentální cíl 4. 

Environmentální cíl: Sníţit mnoţství produkovaného odpadu tříděním 

Cílová hodnota: Dosáhnout sníţení produkce netříděného komunálního odpadu o 15% 

Odpovědnost za plnění: Jednatel společnosti, manaţer EMS 

Termín splnění cíle: 12/2011 Prostředky: 25 000 Kč 

V rámci společnosti budou cíle a cílové hodnoty zveřejněny jako samostatné dokumenty. 

V detailu se promítnou do dalších vrstev dokumentace (technicko-organizačních směrnic, 
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pracovních postupů). Cíle budou pravidelně v rámci auditních cyklů přezkoumání systému 

vedení přezkoumávány a aktualizovány. Informace o jejich plnění budou součástí výroční 

zprávy společnosti. 

Pro aktualizaci a rozvíjení environmentálních cílů a cílových hodnot je nezbytné 

vycházet: 

 ze závěrů interních auditů a přezkoumání vedením; 

 z platného znění environmentální politiky; 

 z dosaţené úrovně plnění environmentálního programu a v něm stanovených 

environmentálních cílů a cílových hodnot; 

 ze současného stavu činnosti, výrobků a sluţeb organizace a všech realizovaných 

či plánovaných změn ve výrobě; 

 je třeba brát v úvahu nové technologie a s nimi související nové environmentální 

aspekty. 

 ze závěrů revize realizace environmentálních cílů a programu. 

Po splnění cílové hodnoty se stanoví další environmentální cíl a cílová hodnota. Zpracuje 

se nový environmentální program. 
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6. Vypracování environmentálních programů 

Environmentální program je jedním z klíčových dokumentů systému environmentálního 

managementu. 

Účelem environmentálního programu je: 

 definovat jednotlivé úkoly k naplnění environmentálních cílů (zlepšení 

environmentálního profilu organizace); 

 určit termíny pro dosaţení jednotlivých úkolů a environmentálních cílů; 

 určit finanční a personální zdroje (včetně odpovědnosti za dosaţení jednotlivých 

kroků a environmentálních cílů); 

 jeho pravidelná kontrola. 

Environmentální program je zaměřen především na odstraňování příčin znečišťování 

ţivotního prostředí a předcházení znečišťování. Součástí můţe být i vývoj nové technologie 

nebo nového výrobku. V tomto případě je nutné v programu jasně stanovit, které 

environmentální aspekty budou zlepšovány. 

Program musí být pravidelně prověřován, aby byly postiţeny změny environmentálních 

cílů a cílových hodnot. Z uvedených důvodů bude společnost environmentální program 

minimálně 1 x ročně aktualizovat na základě příslušné revize environmentálních aspektů a 

plnění environmentálních cílů. 

6.1 Pracovní postup pro stanovení pracovního programu 

Pro stanovené environmentální cíle a cílové hodnoty se zpracují jednotlivé kroky pro  

jejich naplnění. 

Kaţdý z jednotlivých kroků bude obsahovat: 

 stanovení odpovědnosti; 

environmentální program obsahuje jména a pracovní zařazení pracovníků 

odpovědných za realizaci jednotlivých dílčích kroků. Upřesnění očekávané úlohy 

kaţdého pracovníka. Při stanovení odpovědnosti je dbáno na to, aby tito 
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pracovníci měli příslušné znalosti a schopnosti. 

 termín realizace; 

 potřebné zdroje, jak finanční, lidské, tak i technické. 

Environmentální program má tedy za cíl jasně definovat jak finanční zdroje a technické 

prostředky, tak lidské zdroje a termíny kdy budou jednotlivé kroky realizovány. 

Osoba, která je celkově zodpovědná za daný program musí kontrolovat realizaci kroků 

k dosaţení environmentálních cílů a dodrţování termínů. Jestliţe environmentální cíle 

nemohou, nebo nejsou uskutečněny, je nutné zjistit a popsat příčiny. 

6.2 Environmentální program 1 

Cíl 1: Zavedení environmentálního managementu 

Cílová hodnota: Prokázat shodu s normou ČSN EN 14 001:2005 poţádáním o certifikaci 

Termín plnění: 12/2011 

Zodpovídá: jednatel společnosti 

Realizační tým: jednatel společnosti, manaţer EMS 

Celý environmentální program je rozdělen do osmi jednotlivých fází, které jsou vzájemně 

propojeny. Prvním krokem bude zjištění připravenosti společnosti vzhledem k poţadavkům 

ČSN EN 14 001:2005. Zjišťování připravenosti bude provedeno pomocí úvodního 

environmentálního přezkoumání, které poskytne celkový přehled o environmentálním 

chování společnosti v konkrétním časovém okamţiku. Výsledkem kroku bude 

informovanost společnosti o jejím současném stavu vztahu k ţivotnímu prostředí, plán 

projektu a harmonogram prací. 

Druhým krokem bude proškolení zástupce vedení společnosti v oblasti poţadavků a 

implementace norem řady ČSN EN 14 001:2005. Společnost zajistí, aby osoba nebo osoby 

provádějící pracovní úkony, které by mohly způsobit významné environmentální dopady 

identifikované úvodním přezkoumáním, byly způsobilé na základě odpovídajícího vzdělání,  
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Tabulka 10. Stručný přehled environmentálního programu 1 

Krok Ukazatel Zodpovědný 

pracovník 

Popis 

technických 

prostředků 

Termín 

plnění 

Zjištění připravenosti 

společnosti vzhledem 

k požadavkům ČSN EN 

14 001:2005 

Informovanost společnosti o 

současném stavu, plán projektu a 

harmonogram prací 

Jednatel 

společnosti 

Software, 

hardware 

10/2010 

Školení v oblasti požadavků a 

implementace norem řady ČSN 

EN 14 001:2005 

Proškolený zástupce vedení 

společnosti a pracovníci, kteří 

budou s EMS pracovat 

Manaţer EMS Software, 

hardware 

10-

11/2010 

Určení environmentální 

politiky, cílů, cílových hodnot a 

programů 

Vypracovaná environmentální 

politika, cíle a programy, cílové 

hodnoty 

Jednatel 

společnosti 

Software, 

hardware 

12/2010 

Identifikace environmentálních 

aspektů a dopadů činností 

společnosti 

Stanovené aspekty a dopady Manaţer EMS Software, 

hardware 

1/2011 

Identifikace právních a jiných 

požadavků 

Registr právních a jiných 

poţadavků 

Manaţer EMS Software, 

hardware 

1/2011 

Zavádění dokumentace EMS – 

postup, provozní instrukce 

Zpracovaná dokumentace EMS Jednatel 

společnosti, 

manaţer EMS 

Software, 

hardware 

1/2011 – 

5/2011 

Vyškolení interních auditorů 

společnosti. Provedení 1. 

Interního auditu 

Proškolení auditoři EMS, záznam 

o interním auditu 

Manaţer EMS Software, 

hardware 

3 – 

4/2011 

Stanovení a realizace 

nápravných a preventivních 

opatření, monitorování dopadů 

Zavedený EMS, závěry 

s interních auditů o stavu systému 

a potřeby nápravných a 

preventivních opatření 

Jednatel 

společnosti 

Software, 

hardware 

7 – 

8/2011 

výcviku nebo nabytých zkušeností. Společnost vytvoří, zavede a bude udrţovat postupy, 

které poučí zaměstnance o: 

 důleţitosti shody s environmentální politikou, s postupy a poţadavky systému 

environmentálního managementu 

 významných environmentálních aspektech a s tím souvisejících skutečných nebo 

potenciálních dopadů spojených s jejich prací a o environmentálních přínosech 

zlepšené osobní výkonnosti 

 o jejich úlohách a odpovědnosti za dosaţení shody s poţadavky systému  
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environmentálního managementu a potencionálních následků při nedodrţení 

stanovených postupů. Na obrázku 1 je znázorněno schéma postupu pro splnění 

daného kroku. 

 

Obrázek 1. Schéma postupu školení jednotlivých pracovníků [6]. 

V následující třetí fázi programu si společnost stanový environmentální politiku, cíle a 

cílové hodnoty. 

Environmentální politika je základním všeobecným dokumentem systému EMS. Bude 

popisovat zásady environmentálního chování společnosti, vytvoří rámec pro zpracování 

environmentálních cílů a cílových hodnot. Environmentální politika nebude časově 

omezena, avšak bude pravidelně revidována a aktualizována.  

Politika musí být a bude zpracována v písemné podobě, které podepíše a schválí 

vedení společnosti na nejvyšší úrovni řízení. 

Při určování environmentální politiky musí být brána v úvahu situace ve společnosti, 

soulad s platnými právními předpisy, které se týkají ţivotního prostředí, neustálé 

zlepšování environmentálního profilu společnosti. 
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Při stanovování environmentálních cílů a cílových hodnot bude věnována pozornost 

zejména: 

 významným environmentálním aspektům a vyberou se ty, které je třeba zlepšit 

a které jsou pro společnost prioritní 

 platným právním předpisům týkajících se ţivotního prostředí 

 technologickým moţnostem 

 finančním moţnostem, kterými se budete moci disponovat, aby se stanovily 

reálné environmentální cíle 

 moţnostem pracovníků organizace 

 názorům zainteresovaných stran 

Environmentální cíle budou vyjádřeny kvantitativně pomocí cílových hodnot. 

Ve čtvrtém kroku se provede identifikace environmentálních aspektů a dopadů činnosti 

společnosti. V této fázi se stanový časový plán a rozsah prověrky všech činností 

společnosti, přičemţ okruh prověrky je vymezen hranicí pozemku ve vlastnictví nebo 

uţívání společnosti. Shromáţdí se také informace, které by mohli podpořit prověrku 

(např. plán inţenýrských sítí: dešťových, odpadních vod, plynu a elektřiny). Pro bilanci 

vstupů a výstupů se pouţijí podklady: sledování spotřeby energie, nakládání s odpady, 

sledování zneškodňování (odvozu) odpadů, řízení vozového parku, způsob zásobování 

vodou. Výsledkem prověrky bude registr environmentálních aspektů včetně hodnocení 

jejich dopadu a určení významnosti jednotlivých aspektů. 

V dalším pátém kroku se provede identifikace právních a jiných poţadavků tím, ţe 

společnost vytvoří a dále bude udrţovat postupy k identifikaci a zajištění přístupu 

k příslušným poţadavkům právních předpisů, které se na ni vztahují v souvislosti s jejími 

environmentálními aspekty. 

Mezi sledované okruhy právních poţadavků patří: 

 emise do ovzduší 
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 vypouštění látek do vody 

 odpadové hospodářství 

 kontaminace půdy 

 vyuţívání surovin a přírodních zdrojů 

Na základě výše uvedeného vyplývá, ţe se ve společnosti zpracuje registr právních a 

jiných poţadavků, viz příloha 2. 

Tím, ţe se ve společnosti zavedou postupy pro sledování právních a jiných poţadavků, 

bude zajištěn i přesný přehled, jaké poţadavky se na ni vztahují a bude moci se tak do 

budoucna vyhnout placení pokut či jiným sankcím. Tento registr bude v pravidelném 

intervalu aktualizován. 

V následném šestém kroku společnost zpracuje dokumentaci EMS, která bude 

dostatečně detailní a bude mýt podobu samostatné příručky. Forma, jakou má mít 

dokumentace podobu, není předepsána. Můţe být provedena v tištěné nebo elektronické 

podobě a musí popisovat základní prvky systému řízení a jejich vzájemnou součinnost. 

Struktura provedení dokumentace bude rozdělena do tří vrstev, jak zobrazuje obrázek 2. 

 

Obrázek 2. Struktura dokumentace systému EMS [6]. 

Nejvýše z celé dokumentace je postavena příručka EMS, ta se vztahuje na celou 

společnost. Obsahuje informace o organizační struktuře, environmentální politice, 

struktuře dokumentace a ukazuje základní cesty celého systému. 

příručka EMS

směrnice, řády

pracovní pstupy a 
instrukce
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Druhou vrstvu tvoří směrnice a řády, které popisují uţ jednotlivé oblasti řízení systému 

na odděleních, útvarech, kde upravují různé činnosti technického a hospodářského 

charakteru. Seznam směrnic je uveden v příloze 3. 

Poslední vrstva obsahuje pracovní postupy a instrukce, které se týkají hlavních výkonů 

společnosti. Upravují provozní, technické a transformační činnosti. 

Celá dokumentace environmentu bude k dispozici v elektronické podobě, jejíţ 

výhodou beze sporu je odstranění hromadění tištěných dokumentů, snadný přístup 

pracovníků, archivace, revizí, moţnosti definování přístupových práv podle typu 

dokumentace. 

V předposlední fázi celého programu bude vyškolení interních auditorů společnost, 

provedení 1. Interního auditu. Pro provádění interních auditů budou vybráni interní 

pracovníci. Společnost vyuţije interní auditory QMS, kteří mají jiţ vzdělání v technikách 

auditu a jsou seznámeni s poţadavky podle norem řady ČSN EN ISO 14 000. 

Po provedení interního auditu podají písemnou zprávu o všech neshodách a 

nesouladech, které byly zjištěny. V závěru zprávy z auditu případně navrhnou nápravná 

opatření zjištěných skutečností. 

Posledním krokem bude stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření        

a monitorování dopadů, které provede vedení společnosti po vyhodnocení  interního 

auditu, komunikaci s obchodními partnery, rozsahu splnění cílů a cílových hodnot, vývoje 

poţadavků právních předpisů a dalších poţadavků spojených s jejich environmentálních 

aspektů. 

Výstupy z přezkoumání vedením společnosti bude zahrnovat rozhodnutí nebo činnosti 

spojené moţnou potřebou změnit environmentální politiku, cíle, cílové hodnoty nebo jiné 

prvky environmentálního systému řízení, v souladu se závazkem neustálého zlepšování. 

6.2.1 Ekonomické vyhodnocení 

Pro hodnocení investice je pouţita metoda peněţních toků (CF), protoţe odráţí 

skutečný stav financí. Nemusí se s nimi krýt účetní výsledek, je zde jistý časový rozdíl 

mezi stavem CF a účetním stavem. Při propočtu zvaţujeme náklady a výnosy, jejich 

rozdílem je pak hrubý zisk. Do hrubého zisku se pro účely zdaněni započítávají trţby z 



Miroslav Böhm: Zavedení EMS ve společnosti INTO-SERVIS s.r.o. 

 

2011  - 32 - 

výroby, investic a kapitálu. V úvahu se dále berou vydáni plynoucí z výroby, investic a 

kapitálu. Do těchto nákladů se nezapočítávají odpisy, které patří k zisku projektu. 

Podnikový efekt, jinak také tok peněz vypočítáme, kdyţ od zdrojů příjmů (Cash Inflow – 

CI) odečteme vydání (Cash Outflow- CO) [6]. 

             

CI – zdroje příjmů plynoucí z výroby (trţby), investic (prodej aktiv) a kapitálu (vklady, 

úvěry, atd.) 

CO – vydání plynoucí z výroby (výrobní náklady), investic (nakup investic), kapitálu 

(dividendy, splátky úvěrů atd.) 

Tabulka 11. Výpočet podnikového cash flow [12] 

Výnosy 6 780 000 

Odpisy 5 630 000 

Zisk před zdaněním 1 150 000 

Daň ze zisku 287 500 

Zisk po zdanění 862 500 

Podnikový efekt CF 6 492 500 

Návratnost investice vypočteme, kdyţ výši investičních nákladů vydělíme 

podnikovým efektem docíleným první rok po splaceni úvěru půjčky (CF) [7]. 

     
  

  
  

      

         
      

PP – návratnost investice            CF – peněţní tok 

IN – investiční náklady 

Návratnost investice za zavedení EMS ve společnosti INTO-SERVIS nepřesáhne jeden 

měsíc. 
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6.3 Environmentální program 2 

Cíl 1: Sniţování spotřeby primárních zdrojů 

Cílová hodnota: Dosáhnout sníţení spotřeby elektrické energie na sídle společnosti o 20% 

Termín plnění: 12/2011 

Zodpovídá: jednatel společnosti 

Realizační tým: jednatel společnosti, manaţer EMS, technik 

Mezi hlavní důvody stanovení si takového cíle, bylo dosaţení poţadovaného osvětlení 

v sídle společnosti. V závislosti na úrovni denního světla a sníţení provozních nákladů na 

osvětlení. 

Aby bylo moţno dosáhnout zvolených cílových hodnot, bude ve společnosti instalován 

systém regulace osvětlení. Výsledkem zabudování systému bude zlepšení kvality osvětlení, 

zpříjemnění pobytu a práce, sníţení příkonu svítidel a ztrát na napájecím vedení.  

Tento systém poskytne moţnost řízení a ovládání osvětlovací soustavy z hlediska 

maximálního vyuţití denního světla a přítomnosti osob. Řídící systém bude vyhodnocovat 

okamţité stavy snímaných veličin, které porovná s předem nastavenými hodnotami a na 

základě jejich vyhodnocení provede regulační zásah. 

Instalací inteligentního systému dojde nejen ke zvýšení komfortu ovládání osvětlovací 

soustavy, ale zároveň vysoké úspory elektrické energie díky spojení soustavy s vyuţitím 

dostupného denního světla pomocí světelných, pohybových a časových spínačů. 

Při samotné realizaci instalace řídícího systému se provede výměna stávajících 

zářivkových trubic za trubice nové generace typu T5. Tyto lineární zářivky jsou velmi 

úspornými světelnými zdroji s dobrou účinnosti (aţ 104 lm/W ). Jejich elektrická spotřeba je 

aţ o 28% niţší v porovnání se zářivkami typu T8. Pouţívají se výhradně s elektronickými 

předřadníky. Ty zamezují blikání, prodluţují dobu ţivotnosti, umoţňují stmívání lineárních 

zářivkových trubic a výrazně sniţují výskyt předčasných selhání. V tabulce 12 je pro příklad 

uveden rozsah regulace svítidel s různými zdroji [8]. 
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Tabulka 12. Rozsah regulace svítidel s různými zdroji [8] 

Druh svítidla Rozsah regulace [%] 

Svítidlo se žárovkami 0 – 100 

Svítidlo s halogenovými žárovkami 0 – 100 

Zářivkové svítidlo s klasickým předřadníkem 50 – 100 

Zářivkové svítidlo s elektronickým předřadníkem 1 – 100 

Svítidlo s halogenovou výbojkou 70 - 100 

Do jednotlivých svítidel se nainstalují elektronické předřadníky, jejichţ výhody spočívají 

v komparaci účinku potlačením pulzního odběru proudu. Proto jsou na vstupu vřazeny 

obvody s pulzní šířkovou modulací. Ty jsou schopny zabezpečit odběr proudu během celé 

periody napájecího napětí. Předřadníky s těmito obvody dosahují účinnosti aţ 0,99. Dále 

umoţňují automatické odpojení vadných trubic, automatické zapnutí po výměně trubic, jsou 

vybaveny tepelnou pojistkou a mají konstantní příkon. Jsou tedy imunní vůči kolísání 

napájecího napětí. 

Při výběru elektronických předřadníků byly vzaty v úvahu výše zmíněné výhody a bylo 

rozhodnuto o instalaci předřadníků určených pro zapojení do sběrnice DALLI, které 

pouţívají ve většině případů universální napájecí napětí od 155V do 300V pro 0Hz, 50Hz i 

60 Hz napájecí sítě. Mezi přednosti elektronických předřadníků pro zářivky patří úspory 

energie aţ o 30% u nestmívatelných předřadníků, úspory energie aţ o 75% v kombinaci 

s dalšími systémy řízení (ruční stmívání, spínaní pomocí pohybového čidla, spínání a 

stmívání na základě denního osvětlení, viz obrázek 3), delší ţivotnost zdroje a s tím i spojené 

niţší náklady na údrţbu, sníţení úbytku světelného toku během ţivota zdroje, rozsah 

stmívání 1% popř. 3% - 100% světelného toku, start zářivky na jakoukoliv nastavenou 

hodnotu [8]. 

Jako systém řízení byl zvolen řídící systém společnosti DNA CENTRAL EUROPE s.r.o. 

tento systém vyuţívá jiţ zmíněného protokolu DALI se všemi jeho výhodami. Typická 

instalace systému DALI – DIGIDIM je znázorněna na obrázku 4. Pro ovládání je pouţit 
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modulární ovládací panel s digitálním elektronickým předřadníkem v zářivkových 

svítidlech. 

 

Obrázek 3. Pokles příkonu (a) a spotřeby při použití elektronických předřadníků [7] 

Při takovéto konfiguraci bude disponovat inteligentním systémem osvětlení, který bude 

šetřit elektrickou energii, jako regulátor umělého osvětlení v závislosti na denním osvětlení a 

indikátorem přítomnosti osob a zároveň poskytne vysoký ovládací komfort. 

 

Obrázek 4. Příklad typické instalace DIGI-DIM [8] 
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Centrální jednotku systému bude tvořit DIGIDIM ROUTER, který umoţní vzájemné 

propojení jednotlivých ovládacích panelů, pohybových a světelných spínačů. Celý systém se 

naprogramuje pomocí softwaru Helvar Designer na počítači s operačním systémem 

Windows. Po naprogramování se počítač bude moci odpojit, jelikoţ není zapotřebí pro 

kaţdodenní funkčnost systému. Je ho však moţné vyuţívat ke sledování systému a 

vyhledávání protokolů o stavu systému. Veškerá data zůstanou uloţena ve vnitřní paměti 

routeru, takţe zde není potřeba pouţívání sloţitých databází. Systém bude instalován podle 

schématu znázorněného na obrázku 5. 

 

Obrázek 5. Systém instalace řídicího systému DALI DIGIDIM [8] 
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6.3.1 Ekonomické vyhodnocení 

Při pouţití multifunkčních čidel, které budou reagovat na úroveň denního osvětlení 

v příslušném prostoru tím, ţe budou schopny stmívat umělé světlo jak při nárůstu denního, 

tak aby byla udrţena poţadovaná hodnota osvětlenosti. Tímto způsobem bude moţné 

dosáhnout úspor elektrické energie aţ 30%.  

V kombinaci s čidly reagujícími na přítomnost osob je moţné osvětlovací soustavu úplně 

vypnout. Zde garantuje výrobce zařízení úsporu aţ 20% elektrické energie. 

V celkovém součtu pak vychází celková úspora elektrické energie aţ na 50%. Tuto 

hodnotu však musíme brát s určitou rezervou, protoţe záleţí na mnoţství nejrůznějších 

faktorů, které spolu navzájem souvisí. Reálnější bude dále počítat s úsporou 25%. 

Zváţením průměrné úspory elektrické energie lze vypočítat cenu ušetřené elektrické 

energie podle vztahu [7]. 

             
 

   
          

C – cena ušetřené elektrické energie za rok (          ) 

n – počet svítidel (ks) 

            - roční doba provozu osvětlovací soustavy (h) 

P – příkon světelného zdroje včetně předřadníku (W) 

X – průměrná úspora uváděná výrobcem (%) 

A – cena elektrické energie 

Po dosazení hodnot do uvedeného vzorce nám vyjde celková cena ušetřené energie 

16 624           . V tabulce 15 je uveden přehled mezi náklady na stávající provoz 

světelné soustavy, úspor dosaţených instalací řízení osvětlovací soustavy a jejich 

vzájemné procentuální vyjádření. 

Tabulka 13. Přehled mezi náklady a úsporou elektrické energie [12] 

Náklady na osvětlení      

Kč 

Náklady po instalaci řízení 

Kč 

Předpokládané úspory   

Kč 

Předpokládané úspory 

(%) 

84 066 67 442 16 624 20 
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Investiční náklady na realizaci projektu se budou skládat z pořízení 100 kusů zářivkových 

trubic typu T5, 25 kusů elektronických předřadníků, 9 kusů multisenzorů pro snímání pobitu 

osob a denního osvětlení, 8 kusů ovládacích panelů a v neposlední řadě centrální řídící 

jednotky DIGIDIM ROUTER. V další řadě je důleţité započítat i nezbytné náklady na 

samotnou instalaci řídicího systému. Přehled investičních nákladků uvádí tabulka 14. 

Tabulka 14. Přehled investičních nákladů na řídící systém 

Zařízení Jednotková cena v Kč Množství Celková cena v Kč 

Zářivková trubice typu T5 79,20 100 7 920,00 Kč 

Multisenzot DIMMULTI 4256 9 38 304,00 Kč 

Ovládací panel tlačítkový 945 8 7 560,00 Kč 

Elektronický předřadník 1422 25 7 110,00 Kč 

Řídící jednotka DIGIDIM 25689 1 25 689,00 Kč 

Elektroinstalační materiál 45000 1 45 000,00 Kč 

Celková investice   131 583,00 Kč  

Pro hodnocení investice je pouţita metoda peněţních toků (CF), která jiţ byla pouţita při 

hodnocení environmentálního programu 1. 

Peněţní tok (CF) je jiţ vyčíslen, tudíţ přistoupíme rovnou k hodnocení návratnosti 

investice (PP), pomocí stejného vzorce. 

     
  

  
  
      

     
      

Návratnost investice na instalaci řízení osvětlovací soustavy ve společnosti INTO-

SERVIS dosahuje cca 8 let. Jedná se tedy o investiční náklady s relativně dlouhou dobou 

návratnosti. Při ţivotnosti elektronických předřadníků 40 000 provozních hodin vychází 

doba ţivotnosti zařízení 12 let s 9 hodinovým denním provozem. Z tohoto hlediska se 

investice jeví jako neefektivní, i kdyţ dojde ke stanoveným úsporám elektrické energie 20%. 
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Návratnost investice se můţe zrychlit s rostoucí cenou elektrické energie! 

6.4 Environmentální program 2 

Cíl 1: Sniţování spotřeby primárních zdrojů 

Cílová hodnota: Dosáhnout sníţení spotřeby energie při nákladech na vytápění o 20% 

Termín plnění: 12/2011 

Zodpovídá: jednatel společnosti 

Realizační tým: jednatel společnosti, manaţer EMS, technik 

Rostoucí náklady na elektrickou energii a environmentální povědomí vedly ke stanovení 

cílové hodnoty sníţit spotřebu energie na výtápění o 20%.  

Hlavním zdrojem topné vody pro vytápění objektu je elektrický nástěnný kotel DAKON 

DALINE PTE 30 o jmenovitém příkonu 30,1 kW který je napojen na teplovodní systém 

tělesového vytápění.  

Výpočtové klimatické poměry: 

Místo stavby:    Litvínov – Záluţí 

Krajinná oblast:    normální 

Poloha stavby:    chráněná, řadová 

Venkovní oblast výpočtová teplota: te = - 12°C 

Průměrná venkovní teplota:  ts = 4,2°C 

Průměrná vnitřní teplota objektu:  ti = 20°C 

Počet dnů v otopném období:  d = 233 

Příprava teplé uţitkové vody je zajišťována elektrickým zásobníkovým ohřívačem OKCE 

800 S o celkovém objemu 800 litrů. 

Přímotopný zásobníkový ohřívač má instalovanou elektrickou topnou vloţku TPK 210-
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12/8-12 o elektrickém příkonu 12 kW. Roční potřeba energie na vytápění a přípravu teplé 

uţitkové vody je uvedena v tabulce 15. 

Tabulka 15. Roční potřeba energie [12] 

Roční potřeba energie GJ/rok 

Roční potřeba energie na přípravu TUV 29,2 GJ/rok 

Roční potřeba energie na vytápění 165,3 GJ/rok 

 

Celková roční potřeba energie na vytápění a přípravu teplé uţitkové vody se provede 

součtem jednotlivých ročních potřeb podle vzorce: 

                          [Q/rok] 

 Aby bylo moţno dosáhnout stanovené cílové hodnoty, bude zapotřebí vyměnit stávající 

zdroj za zdroj hospodárnější. Moţné řešení je provedení instalace kotle spalující dřevěné 

pelety od renomovaného výrobce tepelné techniky, společnosti VIESSMANN. Jedná se o 

kotel VITOLINGO 300-P o tepelném výkonu 11 aţ 32 kW. Mezi jeho hlavní přednosti patří 

vysoká spolehlivost provozu, doba ţivotnosti 20let, dodávka komfortního tepla pro vytápění 

a přípravu teplé uţitkové vody, úspora nákladů na základě uspořené energie. 

 

Obrázek 6. Řez peletovým kotlem Vitoligno 300-P [9] 
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Díky dvojité regulaci spalování s lambda sondou a snímačem teploty má tento kotel 

výsotou účinnost  94,2% a nízké emise prachu a     ve spalinách. Trvale vysokou účinnost 

zajišťuje automatické čištění topných ploch [10]. 

Kombinace automatického odpopelnění spalovacího prostoru lamelovým roštem 

s motorickým pohonem poskytuje vysoký komfort vytápění a sniţuje náklady na údrţbu a 

čištění na minimum. 

Kotel bude vybaven regulací Vitotronic 200 typu FO1, která zajistí ekvitermně řízenou 

teplotu kotlové vody nebo výstupní teploty, elektronické omezení maximální a minimální 

teploty, regulaci topného okruhu se směšovačem, vypínání čerpadla topného okruhu a 

hořáku podle potřeby, adaptivní regulaci teploty zásobníku s přednostním zapínáním. 

Pro sklad paliva bude pořízeno silo zhotovené z textilie, kovové konstrukce a sacím 

systémem pro přívod paliva do kotle. Názorně je silo znázorněno na obrázku 7. 

 

A – silo na pelety 

B – hrdlo vratného vedení 

vzduchu 

C – plnící hrdlo 

D – tlaková stanice 

E – sací hadice 

F – sací turbína 

G – vitoligno 300-P 

H – zásobník pelet 

K – sací hadice 

L – tlaková hadice 

 

 

 

 

 

 

Jako otopná plocha budou 

vyuţita stávající panelová otopná desková tělesa, která jsou umístěna převáţně pod okny při 

ochlazovaných stěnách. Jsou vybavena termostatickými přímými ventily Danfoss a 

termostatickou hlavicí Danfoss. 

Termostatické ventily budou nastaveny na předepsanou hodnotu N (1 – 16) uvedenou 

Obrázek 7. Instalace sila pro pelety [9] 
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v projektové dokumentaci pro vytápění objektu. 

6.4.1 Ekonomické vyhodnocení 

Před samostatným vyhodnocením investice nejprve provedeme porovnání nákladů na 

vytápění objektu podle druhu paliva. Budeme vycházet z jiţ známé spotřeby tepla 195,3 

GJ/rok. 

Při výrobě tepla pomocí elektro kotle DAKON je roční spotřeba 54 357 kWh  elektrické 

energie. To při správně zvoleném tarifu od dodavatele elektrické energie včetně poplatků 

s tím spojených a ceně 1 kWh/1,89,- Kč. Představuje roční spotřeba elektrické energie na 

vytápění objektu náklady ve výši 112 412,- Kč. 

Při výrobě tepla s vyuţitím kotle na pelety od firmy VIESSMANN bude roční spotřeba 

paliva při výhřevnosti dřevěných pelet 17,0 MJ/kg dosahovat 12 093 kg. Z uvedené spotřeby 

vyplívá, ţe při pořizovací ceně 1 kg/4,70,- Kč dřevěných pelet budou roční náklady na 

vytápění objektu 56 837,- Kč. Srovnání nákladů na vytápění podle zmíněných druhů paliva 

je znázorněno v grafu. 

 

Graf 1. Procentuelní výše nákladů na vytápění dle druhu paliva 

Realizací tohoto programu by mohlo dojít ke sníţení aţ 75% nákladů vznikajících na 

výrobu tepla a přípravy teplé uţitkové vody v objektu společnosti. 

Dřevěné pelety
34%

Elektrická energie
66%

Náklady podle druhu paliva
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Dalším a důleţitým faktorem tohoto environmentálního programu je jeho posouzení 

z hlediska ekonomické návratnost. Pro posouzení návratnosti investice do změny zdroje 

vytápění a přípravy teplé uţitkové vody bude pouţito stejné metody jako při hodnocení 

předcházejících environmentálních programů. Tedy pomocí metody peněţního toku (CF). 

Investiční náklady na realizaci programu budou spočívat v pořízení technologie firmy 

VIESSMANN . Kotel Vitoligno 300-P 11 – 32 kW se sacím systémem přívodu pelet 235 992 

Kč, silo pro skladování pelet typ 29 115 994 Kč. Samotná instalace celého zařízení proběhne 

ve vlastní reţii a vyčíslena na hodnotu 85 000 Kč. Výsledné investiční náklady budou tedy 

činit 436 986 Kč. 

Prostá doba návratnosti je určena vztahem: 

    
  

  
  
       

      
      

IN – investiční náklady potřebné k dosaţení úspor 

CF – cash flow reprezentuj změnu nákladů vyvolaných realizací opatření 

Prostá doba návratnosti vychází necelých 8 let, coţ se můţe jevit jako neefektivní 

investice. Budeme-li se dívat na návratnost projektu v horizontu 15 let ţivotnosti, dá se tato 

investice posoudit jako efektivní. 
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7. Vyhodnocení zavedení environmentální politiky 

Hodnocení zavedení environmentální politiky je interní řídící proces, který vyuţívá 

různých indikátorů, aby předával informace o srovnání minulého a současného 

environmentálního profilu společnosti. 

Proces hodnocení je zaloţen na modelu řízení plánuj – dělej – vyhodnoť – zlepši. Je to 

trvalý proces a v grafické podobě je znázorněn na obrázku 8. 

 

Obrázek 8. Model řízení PDCA 

Plánuj – plánování environmentálního profilu, výběr indikátorů. 

Dělej – spočívá ve sběru dat, která mají vztah k vybraným indikátorům, analyzuje a 

převede data na informace popisující environmentální profil společnosti. 

Vyhodnoť – vyhodnocují se informace popisující environmentální profil společnosti. 

Zlepši – navrţení a realizace nápravných opatření pro zlepšení environmentálního profilu 

společnosti. 

Indikátory profilu společnosti by měly managementu poskytovat informace o 

environmentálním provozu společnosti. 

Dělej

VyhodnoťZlepši

Plánuj
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Tyto identifikátory se vztahují k: 

 Vstupům – materiály (zpracovávané, recyklované, opakovaně pouţitelné, nové, 

přírodní zdroje, 

 Dodávce vstupů do provozu organizace, 

 Konstrukci, instalaci, provozu a údrţbě budov a zařízení společnosti 

 Výstupům – výrobky, sluţby, odpady, emise do ovzduší, vody nebo půdy, které 

jsou výsledkem provozu společnosti 

Na následujícím obrázku 9 je graficky znázorněn provoz společnosti. Tento postup zajistí 

dostatečný výběr indikátorů pro hodnocení profilu společnosti. 

 

Obrázek 9. Provoz společnosti INTO-SERVIS s.r.o. 

Při hodnocení environmentálního profilu společnosti management rozdělí provozní 

činnost společnosti do logických skupin na základě vstupů a výstupů z budovy a zařízení 

společnosti. 

Pro hodnocení environmentálního profilu ve vztahu k materiálům bude management 

analyzovat mnoţství pouţívaných materiálů, mnoţství likvidovaných obalů, mnoţství 

pomocných materiálů, mnoţství spotřebované vody a v neposlední řadě mnoţství 

nebezpečných materiálů. 

Dalším zájmem managementu je environmentální profil ve vztahu k celkové spotřebě 

elektrické energie spotřebované provozem a k energetické efektivnosti provozu společnosti. 

Mezi analyzované indikátory bude patřit mnoţství energie spotřebované za rok provozu, 

mnoţství energie pouţité na vykonanou sluţbu, mnoţství jednotek energie ušetřených díky 
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realizaci úsporných programů. 

U hodnocení environmentálního profilu ve vztahu ke sluţbám podporující provoz 

organizace se management zaměří na mnoţství nebezpečných materiál uţívaných smluvními 

dodavateli, mnoţství recyklovaných a opakovaně pouţitelných materiálů uţívaných 

smluvními dodavateli, mnoţství nebo druhy odpadů vytvářených smluvními dodavateli. 

Jedním z dalších a neméně důleţitým indikátorem pro management je hodnocení 

environmentálního profilu ve vztahu k budovám a zařízením společnosti. Mezi které patří 

počet provozních hodin jednotlivých zařízení, počet havarijních situací, průměrná spotřeba 

vozidel vozového parku, počet hodin preventivní údrţby zařízení. 

Posledním indikátorem pro hodnocení vstupů do společnosti, který bude muset 

management vyhodnotit jsou dodávky vstupů podporujících provoz společnosti a dodávkám 

výstupů vznikající provozem společnosti. Mezi tyto indikátory patří průměrná spotřeba 

vozidel vozového parku, počet sluţebních cest ušetřených díky jiným prostředkům 

komunikace a počet sluţebních cest podle druhu přepravy. 

Při hodnocení výstupů ze společnosti bude indikátorem pro management vyhodnocení 

poskytovaných sluţeb plynoucích z činnosti společnosti. Tento indikátor bude obsahovat 

mnoţství spotřebovaných paliv při poskytovaných činnostech (montáţe, servis, dodávka 

materiálu atd.), mnoţství realizovaných zakázek, počet případů úvěrového rizika nebo 

platební neschopnosti související s ochranou ţivotního prostředí, mnoţství spotřebovaného 

materiálu při realizaci zakázek. 

Nejdůleţitějším indikátorem při vyhodnocování environmentálního profilu pro 

management bude hodnocení ve vztahu  k odpadům vytvářených provozem společnosti, 

který bude zahrnovat mnoţství vyprodukovaného odpadu, mnoţství nebezpečných odpadů, 

mnoţství odpadu přeměněného na znovu pouţitelný materiál, mnoţství nebezpečných 

odpadů, jejichţ produkci se předešlo pouţitím jiných méně nebezpečných materiálů [11]. 

Po provedení analýzy výše zmíněných indikátorů vyhotoví management společnosti 

písemnou zprávu, která bude obsahovat celkový aktuální stav společnosti včetně plnění 

environmentální politiky, cílů, cílových hodnot a programů. Pokud budou zjištěny 

nedostatky při plnění daných úkolů, budou navrţeny postupy a opaření, jak dosáhnou a plnit 

stanovenou environmentální politiku. 
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8. Závěr 

Zavedení environmentálního manaţerského systému souvisí především se změnou 

kultury společnosti a postoje lidí v ní pracujících. Proces bude úspěšný, vznikne-li ve 

společnosti vnitřní přesvědčení, ţe taková činnost je potřebná. 

EMS zavede pořádek a důslednost do snahy zabývat se environmentálními problémy. 

Určí přidělování zdrojů, rozdělení odpovědnosti a neustále bude porovnávat dokumentované 

postupy s praxí. 

Kromě toho, ţe se prostřednictvím EMS společnost stane spolehlivou pro stávající a 

budoucí zákazníky, navodí také vztah vzájemné důvěry a omezí moţné konflikty s úřady a 

veřejností. Na „environmentálně čisté společnosti“ se pohlíţí jako na dobré sousedy. 

Partnerská spolehlivost společnosti se také přenese do oblastí, které nemají na první pohled 

s ochranou ţivotního prostředí nic společného. Mezi tyto oblasti se řadí jednání o poskytnutí 

bankovního úvěru, hodnocení pojistných rizik při uzavírání pojistných smluv apod. 

Hlavními přínosy zavedení EMS ve společnosti INTO-SERVIS s.r.o. bude redukce 

provozních nákladů, úspor energií a materiálových toků, sníţení rizika environmentálních 

havárií, zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, peněţní ústavy, pojišťovny, 

veřejnou správu a v neposlední řadě posílení vztahů s veřejností. 
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Příloha č. 1 část A 

Poř.č. 
Provoz 

místo 
Činnost Environmentální aspekt 

Situace 

N/H 

Skutečný či možný dopad 

aspektu 
Legislativa Soulad 

Závažnost 

dopadu 

Frekvence 

výskytu 

Významnost 

aspektu 
Povinnosti 

1 

K
a

n
ce

lá
ř 

Běţná 

kancelářská 

činnost 

Spotřeba zdrojů (voda, 

elektrická energie) 

N – 

normální 

stav 

Spotřeba neobnovitelných 

zdrojů 

Zákon 17/1992 Sb.o ţivotním 

prostředí v plném znění 
Soulad 

Významná na 

ţivotní 

prostředí 

V – velká 

 

Významný 
Evidovat 

spotřeby energií 

2 

Běţná 

kancelářská 

činnost 

Odpady (papíry, 

komunální odpad, PET 

láhve) 

N – 

normální 

stav 

Spotřeba neobnovitelných 

zdrojů 

Zákon 185/2001 Sb. o 

odpadech v plném znění 
Soulad 

Není 

významný na 

ţivotní 

prostředí 

V – velká 
Není 

významný 

Třídění odpadu, 

průběţná 

evidence odpadů 

3 

Výměna 

prostředků při 
provozu 

kanceláře 

Nebezpečné odpady 

(vlastní elektroodpad, 
baterie, náplně do tiskáren 

a kopírek) 

H – 

havarijní 

stav 

Poškození ţivotního 

prostředí v případě 

nevhodné manipulace a 

skladování nebezpečných 

odpadů 

Vyhl. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání 

s odpady v plném znění 

Soulad 

Významná na 

ţivotní 

prostředí 

V – velká Významný 

Třídění odpadu, 

průběţná 

evidence odpadů 

4 
Provoz 

automobilů 

Znečištění ovzduší 

výfukovými plyny 

N – 

normální 

stav 

Znečišťování ovzduší 

Zákon 56/2011 Sb. o 

podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích 

v platném znění 

Soulad 

Není 

významný na 

ţivotní 

prostředí 

V – velká 
Není 

významný 

Provádět 

pravidelné 

měření emisí 

5 
Provoz 

automobilů 

Havárie a únik provozních 

kapalin 

H – 

havarijní 

stav 

Znečištění půdy nebo vody 

Zákon 56/2011 Sb. o 

podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích 

v platném znění, Zákon 

254/2001 Sb. o vodách 

v platném znění 

Soulad 

Významný na 

ţivotní 

prostředí 

M - malá 
Není 

významný 

Provádět 

pravidelné 

technické 

kontroly 

automobilů 
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Příloha č. 1 část B 

 

 

Poř.č. 
Provoz 

místo 
Činnost 

Environmentální 

aspekt 

Situace 

N/H 

Skutečný či možný 

dopad aspektu 
Legislativa Soulad 

Závažnost 

dopadu 

Frekvence 

výskytu 

Významnost 

aspektu 
Povinnosti 

6 

D
íl

n
a
 

Uskladnění 

ředidel 

Únik z určených 

nádob 

H – 

havarijní 

stav 

Znečištění půdy 

nebo vody 

Zákon 254/2001 Sb. o vodách 

v platném znění 
Soulad 

Významná na 

ţivotní 

prostředí 

M - malá 
Není 

významný 

Sanační prostředky pro 

případnou sanaci 

7 Výroba 

Produkce odpadů a 

nebezpečných 

odpadů 

N – 

normální 

stav 

Zatíţení ţivotního 

prostředí 

(skládkování) 

Vyhl. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady 

v plném znění 
Soulad 

Významná na 

ţivotní 

prostředí 

M - malá Významný 

Musí být vedená průběţná 

evidence odpadů, v případě NO 

nad 50 kg nebo O nad 50 t musí 

být zasláno hlášení. U NO musí 

být k dispozici ILNO 

8 
Spotřeba 
energií 

Spotřeba zdrojů 

(voda, elektrická 

energie) 

N – 

normální 

stav 

Spotřeba 

neobnovitelných 

zdrojů 

Zákon 17/1992 Sb.o ţivotním 

prostředí v plném znění 
Soulad 

Významná na 

ţivotní 

prostředí 

V – velká Významný Evidovat spotřeby energií 

9 
Provoz 

automobilů 

Znečištění ovzduší 

výfukovými plyny 

N – 

normální 

stav 

Znečišťování 

ovzduší 

Zákon 56/2011 Sb. o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních 

komunikacích v platném znění 

Soulad 

Není 

významný na 

ţivotní 

prostředí 

M - malá 
Není 

významný 

Provádět pravidelné měření 

emisí 

10 
Provoz 

automobilů 

Havárie a únik 

provozních kapalin 

H – 

havarijní 

stav 

Znečištění půdy 

nebo vody 

Zákon 56/2011 Sb. o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních 

komunikacích v platném znění, 

Zákon 254/2001 Sb. o vodách 

v platném znění 

Soulad 

Významný na 

ţivotní 

prostředí 

M - malá 
Není 

významný 

Provádět pravidelné technické 

kontroly automobilů 
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Příloha č. 2 

Oblast Typ předpisu Číslo předpisu Aktuální znění předpisu Účinnost 

Všeobecné 

Zákon 17/1992 Sb. Zákon o ţivotním prostředí, v platném znění 1/1992 

Zákon 114/1992 Sb. Zákon ČNR o ochraně přírody a krajiny v platném znění 6/1992 

Zákon 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění 1/2001 

Chemické látky a 

přípravky 

Zákon 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 5/2004 

Vyhláška 232/2004 Sb. 

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických 

přípravků ve znění:  č. 460/2005 Sb.( 28. listopadu 2005 ) 

5/2004 

Odpady 

Zákon 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů 1/2002 

Zákon 477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) ve znění pozdějších předpisů 1/2002 

Vyhláška 381/2001 Sb. 

Vyhláška MŢP, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů) 

2/2002 

Vyhláška 170/2010 Sb. 
O bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů 

5/2010 

Ochrana vod Zákon 254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 8/2010 
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Zákon 274/2001 Sb. 
Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích), ve znění pozdějších předpsů 

1/2002 

Ochrana ovzduší 

Zákon 86/2002 Sb. 
Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 

předpisů 

6/2002 

Zákon 56/2001 Sb. 

Zákon 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 pozdějších platných předpisů 

6/2002 

Integrovaná 

prevence 
Zákon 768/2002 Sb. 

o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 

(zákon o integrované prevenci) 

2/2002 

 


