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Anotace: 

Tato práce předkládá systematický, postupný návod provedení prvotního 

přezkoumání stavu v oblasti péče o životní prostředí firmy TATRA, a. s., Kopřivnice, aby 

bylo možno na základě zjištěných informací popsat silné a slabé stránky firmy a hlavně 

primárně zhodnotit, zda je firma připravena na zavedení systému řízení environmentu 

podle normy ČSN EN ISO 14001. Úvodní část přináší pohled na současný stav řízení 

životního prostředí. Následuje samotný návrh provedení vstupního přezkumu. V další části 

jsou zpracovány a popsány jednotlivé výsledky postupů podle návrhu. Na závěr jsou 

kriticky zhodnoceny, analyzovány a shrnuty zjištěné výsledky a stanoveny návrhy na 

zlepšení současného stavu firemní péče o životní prostředí, aby bylo možno v nejbližší 

době systém řízení environmentu zavést a posléze certifikovat. 

 

Klíčová slova: EMS, environmentální aspekty, právní a jiné požadavky, dokumentace, 

havárie 

 

Summary: 

This thesis presents systematic and sequential instructions to carry out an initial 

review of the situation in the area of environmental care and protection in the Kopřivnice-

based TATRA, a.s., company. The purpose was to acquire information and, based on these 

findings, to describe strengths and weaknesses of the company in order to primarily assess 

the company’s readiness to implement Environment Management System as per the ČSN 

EN ISO 14001 standard. The introductory part contains a description of the current 

environment management system status. This is followed by a proposal stating how the 

initial review should be carried out. The following chapter includes processing and 

description of individual results found during carrying out procedures contained in the 

above proposal. The found results are assessed, analyzed and summarized in the 

conclusion which also includes proposals established in order to enhance the company’s 

current environmental care so that the Environment Management System can be 

implemented and subsequently certified as soon as possible.  

 

Key words: EMS (Environment Management System), environmental aspects, legal and 
other requirements, documentation, accident.
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Seznam použitých zkratek: 
 

AAR – aktualizovaná analýza rizika 

ASPI – automatizovaný systém právních informací 

BAT – (best available technologies) nejlepší dostupné technologie 

BHP – bezpečnost a hygiena práce 

CHLP – chemické látky a přípravky 

EA – environmentální aspekty 

EPS – elektronická požární signalizace 

ED – environmentální dopady 

EMAS – (Eco-Management and Audit Schneme) - systém environmentálního řízení a   

                 auditu 

EMS – environmentální manažerský systém 

EU – Evropská unie 

HZSp – podnikový hasičský záchranný sbor (myšleno TATRA, a. s.) 

IP – integrované povolení 

IPPC – (integrated pollution prevention and control) integrovaná prevence a omezování    

              znečištění 

ISO – (International Organization for Standardization) mezinárodní norma 

IS – integrovaný systém řízení 

IT – oddělení informačních technologií 

LZ-BHP – úsek lidské zdroje – odbor bezpečnost a hygiena práce a životní prostředí 

NS – nákladové středisko 

OSQ – organizační směrnice kvality (jakosti) 

OSE – organizační směrnice environmentu 



 

OSI – organizační směrnice integrovaného systému řízení 

PDCA – (plan, do, check and act) základní struktura modelu neustálého zlepšování 

PHM – pohonné hmoty 

PPQ – pracovní postup kvality (jakosti) 

PPE – pracovní postup environmentu 

PPI – pracovní postup integrovaného systému řízení 

PRK – právní kancelář TATRA, a. s. 

REACH – registrace, evaluace a autorizace chemických látek 

ŘJÚ – útvar řízení jakosti 

SAS – směrnice akciové společnosti TATRA 

SEZ – staré ekologické zátěže 

VH – vodohospodářské  

VZV – vysokozdvižné vozíky 

ZZO – zdroj znečišťování ovzduší 

ŽP – životní prostředí 

8-D report – osmikroková metoda týmového řešení problému v systému  

 

Chemické značky, související zkratky a symboly: 

C – symbol nebezpečí označující žíravost látky 

CO – oxid uhelnatý 

ClU – chlorované uhlovodíky 

NEL – nepolární extrahovatelné látky 

NOx – anorganické kyslíkaté sloučeniny dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý 

PCB – polychlorované bifenyly 



 

R-věty – standardní věty označující specifickou rizikovost nebezpečných chemických látek 

a přípravků 

S-věty - standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 

přípravky 

T – symbol nebezpečnosti označující toxicitu látky 

T+ - symbol nebezpečnosti označující vysokou toxicitu látky 

VOC – (Volatile organic compounds) těkavé organické látky 

 

Zkratky právních předpisů a jiných požadavků: 

E – legislativa Evropského parlamentu 

Z – zákon 

NV – nařízení vlády ČR 

V – vyhláška Ministerstva ŽP … 

T – technická norma 

J – jiný požadavek v oblasti ŽP 
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1 Úvod 

 

TATRA, a. s., je významnou automobilkou celosvětového významu s tradicí více 

než 125 let. Hlavní náplní podnikatelské činnosti je strojírenská činnost, vedlejší podpůrné 

činnosti stojí na stejné úrovni organizační struktury. Firemní ochrana životního prostředí je 

nedílnou součástí všech provozovaných činností s kladnou vazbou na zlepšování image a 

kultury společnosti. Do popředí zájmů se péče o životní prostředí dostávalo zejména 

v souvislosti s prvními obecnými zákony týkajících se ochrany základních složek životního 

prostředí. Šlo o pasivní model péče, kdy se veškeré snahy o řízení v této oblasti 

soustřeďovaly pouze na plnění legislativních požadavků, bez potřeby plnit navíc něco, co 

nebylo přímo zákonem vymezeno. Později se začal uplatňovat systém proaktivní, kdy se 

začaly řešit mimo plnění legislativy i problémy vznikající přímo na pracovišti, zejména 

s prudkým nárůstem výroby. Jednalo se o úkapy ropných látek, nakládání s ropnými 

látkami, technické prostředky pro záchyt a čištění znečišťujících látek unikajících do 

ovzduší, potřeba odvádění průmyslových odpadních vod kanalizací, zvýšené množství 

produkce odpadů atd. Musely vzniknout postupy a standardizované metody k minimalizaci 

a eliminaci těchto negativních činností, působících na životní prostředí. Vznikaly první 

podnikové směrnice, které určovaly podle matice odpovědnosti a povinnosti dotčených 

zaměstnanců. Kontrolní činnost v rámci firmy se soustředila na dodržování těchto 

regulativů. V souvislosti se zpřísňováním legislativních požadavků, tlaků zainteresovaných 

osob na činnosti firmy se v poslední době začal uplatňovat systém preventivního přístupu, 

kdy firmě nestačí jen plnit požadavky dané legislativou, minimalizovat negativní působení 

svých činností jen ve fázi výstupu v procesním diagramu, ale zaměřuje se na fázi vstupu a 

samotný proces (výroba, činnost, služba).  Nejvíce veřejně známý a doporučený je systém 

řízení environmentu podle některé z norem. Samozřejmě mít pouze systém a plnit 

požadavky není zárukou dobře fungující péče o životní prostředí v organizaci, která by 

měla jít ruku v ruce s hlavní podnikatelskou náplní.  

Účelem diplomové práce je provést prvotní průzkum stavu řízení životního 

prostředí v TATRA, a. s. Zjištěné skutečnosti budou použity jako základ pro zavádění 

manažerského systému řízení environmentu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2005. 
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Kvalita výrobků společnosti TATRA, a. s., je zajištěna jejím koncepčním řízením, 

které je orientováno na plnění požadavků a potřeb zákazníků a na zapojení všech 

zaměstnanců do řešení a zlepšování kvality výrobků a služeb. Pro efektivní řízení jakosti 

byl vytvořen systém jakosti podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001, který je 

dokumentován v příručce jakosti 

Zavedení EMS je logickým krokem návaznosti na již certifikovaný systém řízení 

jakosti. Vrcholové vedení společnosti se rozhodlo pro vybudování integrovaného systému 

kvality, bezpečnosti práce a životního prostředí. Časově není stanoven termín realizace 

tohoto plánu, a to zejména z finančních důvodů, cílem je však vybudovat fungující 

integrovaný manažerský systém, který bude připraven k certifikaci podle ISO norem ihned, 

jakmile to okolnosti budou vyžadovat. Spouštěcím mechanismem pro nutnost certifikace 

se zajisté může stát velká zakázka, jejíž získání bude podmíněno nutností vlastnit 

certifikovaný systém nejen kvality, ale i dalších manažerských systémů. Druhým stimulem 

pro zavedení EMS je snaha zprůhlednit řízení jednotlivých složek životního prostředí 

z hlediska podnikové ekologie a postavit environment na pozici právoplatného člena 

podnikové struktury jako neodstranitelnou součást všech výrobních i nevýrobních činností. 

EMS nestaví požadavky ekologického chování firmy nad rámec závazků dosahování 

souladu s platnou legislativou, což je nutné uvědomit si a tímto argumentovat případným 

odpůrcům; naopak dobře fungující systém EMS je předpokladem pro plnění všech 

legislativních požadavků. Přezkoumání rozklíčuje také řízení a úroveň ekonomiky v této 

oblasti, je východiskem hledání příležitostí pro snižování nákladů. Přezkoumání má za 

úkol kromě stanovení a určení vlivu výrobních i podpůrných  činností na životní prostředí 

také např. do budoucna účinně zamezit případným sankcím ze strany orgánů státní správy, 

a to včasným zjištěním neplnění platné legislativy. Zavedený, dobře fungující systém EMS 

má pozitivní vliv při externí komunikaci se zainteresovanými stranami včetně orgánů státní 

správy.  

Vstupní přezkoumání není dle normy ISO 14001 povinné, narozdíl např. od 

programu EMAS, pro další úspěšnou implementaci systému je však ale velmi důležité, 

proto je správnému zmapování firmy třeba vymezit dostatek prostoru, času, finančních i 

personálních prostředků.   
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Vstupní přezkoumání zaujímá první vstupní  bod v samotném procesu zavádění 

EMS. Jedná se o vlastně zhodnocení souladu s požadavky normy a legislativou včetně 

návrhu na zlepšení. Součástí je také identifikace environmentálních aspektů a jejich 

kriteriálních vyhodnocení – analýza rizik ŽP. Získané poznatky slouží jako vstupy pro 

sestavení návrhu environmentální politiky, organizační struktury environmentálního 

managementu a programu EMS. 

Na samotnou realizaci se firma rozhodla použít vlastních lidských i finančních 

zdrojů bez využití externích poradců. 

 

 

 

 

2 Popsání zabezpečení environmentu v TATRA, a. s. 

 

Tato kapitola pojednává o odboru bezpečnost a hygiena práce v TATRA, a. s., 

odpovědném za plnění povinností vyplývajících ze složkových zákonů životního prostředí. 

Mimo to popisuje a vytváří ucelený pohled na problematiku, kterou se zaměstnanci 

zmíněného oboru každodenně zabývají v rámci popisu svých funkčních míst. Vychází ze 

znalostí autora, podklad tvoří organizační řád a popis funkčních míst. Slouží jako 

teoretická část, rozdělení řízení je nastaveno jako dostačující, při plnění všech 

předepsaných povinností. Technické zabezpečení, myšleno environmentální technologie na 

záchyt znečišťujících látek a postupy k řízení složek ŽP, jsou nastaveny tak, aby plnily 

legislativní požadavky. 
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2.1 Popis odpovědností za řízení environmentu v TATRA, a. s 

 

Odbor životní prostředí je společně sloučen a řízen s odborem bezpečnost a hygiena 

práce. Organizačně patří pod úsek řízení lidských zdrojů. Na odboru životní prostředí 

pracují specialisté, kteří metodicky organizují a řídí činnosti při zabezpečování ochrany 

všech základních složek životního prostředí. Za základní složky v podmínkách TATRA, a. 

s., lze považovat ochranu vod, ochranu ovzduší, nakládání s odpady a chemickými látkami. 

Nově je mezi činnostmi specialistů zařazena problematika integrované prevence (IPPC) a 

manažerský systém řízení environmentu (EMS).  

Obecně odbor životní prostředí zastupuje společnost při jednání s orgány státní 

správy a samosprávy, činnými v oblasti ochrany životního prostředí. Dále posuzuje 

projekty a změny technologií, interních směrnic a dokumentace a provozní řády z hlediska 

životního prostředí. Při návrhu nových technologií dbá na to, aby byly projekty v souladu 

s BAT, tj. nejlepšími dostupnými technikami. Takovéto technologie představují nejvyšší 

stupeň ochrany životního prostředí, za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek 

vzhledem k nákladům a přínosům instalace.   

Specialisté pravidelně provádějí kontroly technologií a zařízení, které svým 

provozem můžou ohrožovat životní prostředí, navrhuje případná nápravná opatření.  Také 

odbor zajišťuje a koordinuje práce na odstraňování škod vzniklých dosavadní výrobní 

činností. V případech neočekávaných stavů, např. havárií, poskytuje odbornou a 

technickou pomoc a řídí odstraňování následků. Na základě zjištěných příčin navrhuje 

opatření k zabránění vzniku nových nepříznivých situací. Specialisté pořádají nástupní 

školení pro nové zaměstnance z obecných pravidel podnikové ochrany životního prostředí. 

Mimo to pořádají také školení požadavků, vyplývajících z jednotlivých složek životního 

prostředí přímo na pracovištích, zaměřují se na běžné i mimořádné problémy vznikající na 

různých typech provozů. /1/ 
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2.2 Popis činností  a rozdělení složek životního prostředí v TATRA, 

a. s. 

 

Ochrana vod: 

Specialista vypracovává strategie společnosti vyplývající z legislativy v oblasti 

ochrany vod, dále organizuje a řídí oblast ochrany vod na jednotlivých konkrétních 

pracovištích, na které aplikuje specifické potřeby a podmínky. S odborem energetiky 

spolupracuje na snížení vlivu výrobní činnosti na jakost vod a kooperuje na snižování 

energetických potřeb vody na výrobu. Další činností je příprava a předkládání žádostí o 

udělení souhlasů vodoprávních úřadů k technickým podmínkám pro skladování a 

nakládání s látkami závadnými vodám. Má na starosti odborný dohled nad vodními díly, 

jako jsou předčistící zařízení vod, lapoly ropných látek, lapače tuků stravovacích provozů, 

kanalizační stavby a průběžně kontroluje dodržování případných limitů a dalších 

podmínek, stanovených vodoprávním úřadem.  

Mimo to spolupracuje na zpracování provozních řádů vodních děl z pohledu 

ochrany vod, navrhuje a uplatňuje prevenci možného znečištění vod průmyslovou činností. 

V případě havárií, tj. úniku závadných látek do horninového prostředí nebo při 

kontaminaci podzemních nebo povrchových vod, spolupracuje při zdolávání havárie 

s HZSp a komunikuje s dotyčnými vodoprávními úřady. /1/, /2/ 

 

Ochrana ovzduší: 

Specialista navrhuje metodiku ochrany ovzduší TATRA, a. s., vztaženou na platnou 

legislativu, a  aplikuje tuto strategii přímo na jednotlivá pracoviště.  

Se subjekty, které uplatňují náhradu škody vzniklé z hospodářské činnosti 

provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší (ZZO), projednává náhradu vzniklé škody.  

S jednotlivými provozovateli ZZO organizuje legislativou stanovené měření emisí 

ZZO, vyhodnocuje získané informace a sleduje dodržování stanovených emisních limitů. 

Při zjištěném překročení emisních limitů analyzuje důvody překročení a ve spolupráci 
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s technology navrhuje nápravná opatření. U jednotlivých ZZO kontroluje jejich provoz 

podle schválených provozních řádů a technologických postupů z hlediska ochrany ovzduší.   

S orgány státní správy projednává žádosti o změnu vydaných rozhodnutí a nová 

povolení k provozování ZZO.  

Pro potřeby vedení provozní evidence koordinuje jednotlivé provozovatele ZZO ke 

správnému zaznamenávání provozních údajů a na základě obdržených informací 

zpracovává každoročně souhrnnou provozní evidenci. Z provozních údajů se vypočítávají  

poplatky za provoz ZZO. /1/, /2/ 

 

Nakládání s odpady: 

Odpadový hospodář řídí činnosti firmy v oblasti nakládání s odpady a obaly, jejich 

využívání a zneškodňování, včetně externí logistiky. Na základě ročních plánů jakosti 

vypracovává strategii v oblasti nakládání s odpady, tzv. plán odpadového hospodářství. 

Mimo to dává stanoviska k zpracovaným koncepcím výrobních programů, technologiím a 

novým projektům z hlediska odpadového hospodářství. Dále vyhodnocuje vlivy výrobních 

činností na životní prostředí z pohledu produkce odpadů. Vydává dokumentaci k nakládání 

s odpady a dbá na dodržování legislativy a interních směrnic v této oblasti. Při vzniku 

havárie v souvislosti s nakládáním s odpady šetří příčiny a navrhuje opatření k předcházení 

vzniku nových. Pro nakládání s nebezpečnými odpady předkládá orgánům státní správy 

žádost o vydání souhlasných rozhodnutí pro nakládání s nebezpečnými odpady. Na základě 

produkce odpadů výrobních i nevýrobních činností vede průběžnou evidenci nakládání 

s odpady v rozsahu stanoveném právními předpisy. Výstupem vedení evidence je 

oznamovací povinnost o produkci a nakládání s odpady. Každý produkovaný odpad dle 

technologie vzniku přiděluje do příslušných kategorií a katalogových čísel a zatřiďuje. Pro 

každý druh nebezpečných odpadů zpracovává identifikační listy. V případě potřeby 

ověřování nebezpečných vlastností produkovaných odpadů se podílí na odběru vzorků pro 

provedení odpovídajících laboratorních analýz.  Pravidelně kontroluje nakládání s odpady 

na jednotlivých pracovištích a zajišťuje odborný dohled.  

Co se týká obalů, tak odpadový hospodář vede průběžnou evidenci o produkci a 

uvádění obalů na trh/do oběhu. Zpracovává a podává pravidelná hlášení o 

produkci/nakládání s obaly autorizované obalové společnosti. Pro tyto potřeby provádí 
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také rozúčtování nákladů spojených s obaly a zneškodněním odpadů na jednotlivá 

nákladová střediska. /1/, /2/ 

Nakládání s chemickými látkami: 

Mimo obecných povinností organizovat a řídit nakládání s chemickými látkami a 

přípravky (dále jen CHLP) ve firmě,  specialista dále posuzuje a metodicky řídí návrhy 

použití nových chemických látek a přípravků. Pro tyto účely spolupracuje při činnostech 

v oblasti nákupu, skladování, používání a manipulace s chemickými látkami a přípravky.  

Na základě obdržených informací z odboru nákup vede evidenci o všech 

používaných CHLP. Ke každé chemické látce a přípravku musí dodavatel přiložit 

bezpečnostní list, jehož platnost a  aktuálnost specialista kontroluje.   

Vliv výrobních činností na životní prostředí z hlediska používání CHLP je 

vyhodnocován specialistou a ten dále spolupracuje při zpracovávání havarijních plánů pro 

případ úniku CHLP. 

TATRA, a. s., je povinna dodržovat všechny povinnosti a podmínky pro bezpečné 

nakládání s CHLP podle ustanovení EU zvané REACH. Toto ustanovení, platné v ČR od 

roku 2007, stanovuje povinnosti zejména pro výrobce a dovozce CHLP v množství větším 

než 1 tuna za rok. TATRA, a. s., stojí v rámci procesu REACH v roli tzv. následného 

uživatele. Povinnosti TATRA, a. s., v této problematice jsou rámcově popsány níže. /1/, /2/ 

 

Integrovaná prevence (IPPC): 

Specialista, který má na starost problematiku integrované prevence řeší dodržování 

požadavků vyplývajících z podmínek vydání integrovaného povolení a souvisejících 

legislativních požadavků. Kontroluje termíny splnění požadavků integrovaného povolení a 

deleguje ostatní zodpovědné zaměstnance za splnění úkolů. Spolupracuje s orgány státní 

správy ve věcech změn rozhodnutí, změn integrovaného povolení a změn výrobních 

činností nebo technologií. /1/, /2/ 
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Systém řízení environmentu (EMS): 

Na tvorbě systému řízení životního prostředí spolupracuje odbor životního prostředí 

s úsekem řízení jakosti. Harmonogram tvorby fungujícího systému schvaluje 

představenstvo a základem jsou cíle jakosti pro určitý kalendářní rok. Za EMS jsou 

zodpovědní jmenovaní manažeři EMS, kteří prošli patřičným externím školením. Po 

„rozběhnutí“ a zkoušce správného fungování systému bude třeba udržovat příznivý stav 

novým rozdělením odpovědností a posílením personálního zabezpečení. /1/, /2/   

 
 

2.3 Konkrétní popis řízení jednotlivých složek životního prostředí 

 

2.3.1 Ochrana ovzduší 
 

Ochrana ovzduší je vztažena na provozování zdrojů znečišťování ovzduší.       

Jedná se o provozování velkých,  středních a malých zdrojů znečišťování ovzduší jako jsou 

např.: 

a) lakovny (kabin, koreb a rámů, těžkých dílů, podvozků, práškových nátěrových 

hmot a REPASE – dodělávky a opravy),  

b) plynová kotelna, 

c) termická opalovna, 

d) technologie tepelné úpravy kovů – kalící zařízení, 

e) tryskací stroje, svařovny, obrobny, brusírny, ostřírny atd. 

 

ad a) lakovny 

Z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší je TATRA, a. s., především potencionálním 

zdrojem emisí těkavých organických látek z lakovacích procesů. Tyto emise jsou 

minimalizovány použitím nátěrových systémů s nízkým obsahem rozpouštědel 

a koncových zařízení pro termické dopalování organických látek ve vypalovacích pecích 

po lakování pomocí hořáků značky DÜRR, s recyklací a dopalováním spalin obsahujících 
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VOC. Pro primární snižování emisí tuhých znečišťujících látek (sekundárně i částečně 

VOC) jsou instalovány mokré (hladinové) a suché odlučovače (kazetové filtry s náplní 

firon).  

Vodní systém slouží k záchytu přestřiků a částeček barvy z odsávaného vzduchu. 

Vodní pračka na čištění vzduchu od těchto částeček je tvořena systémem žaluzií, lapačem 

kapek. Stříkací kabiny jsou větrány seshora průchodem čistého vzduchu jemnými filtry 

k záchytu pevných částic. Vertikální proud vzduchu vede lakový postřik dolů k vymývání 

pod mřížovými rošty. V úzké Venturiho trysce probíhá intenzivní smíchání proudu 

vzduchu s cirkulující vodou, dále dochází k oddělení vzdušin a vody (se zbytky nátěrových 

hmot) a k přenosu těchto částeček do zásobníku a následnému vzájemnému oddělení pevné 

a vodní fáze.  

Vnější plášť kabiny je sestaven modulově z panelů, mezistrop kabiny je osazen 

kazetami s filtry k zajištění filtrace přiváděného vzduchu a zajištění rovnoměrné distribuce 

přiváděného vzduchu. Znečištěný vzduch je odváděn přes žaluzie a suché filtry a je 

vyfukován mimo halu do vnějšího prostředí, ovzduší. 

Sušicí a vypalovací pece po aplikaci nátěrových hmot jsou vytápěny zemním 

plynem. Pouze ohřev sušící pece je zabezpečován vodní parou. Spaliny jsou odváděny 

převážně tzv. přímým procesním ohřevem, tj. emise z technologie lakování i emise ze 

spalování zemního plynu jedním společným komínem.  

U lakovny práškových nátěrových hmot je opětovné využití přestřiků prášku. 

Prášek, který neulpí na lakovaném dílci, padá na podlahu kabiny a odtud je odsáván na 

cyklon a filtr, kde je zachytáván pro další použití v technologii, tzn. vrací se zpět do 

zásobníku prášku k stříkání. 

V zařízení TATRA, a. s., nedochází k překročení hranice emisního toku pro 

povinnou instalaci kontinuálního měření na výstupech do ovzduší. Navrhované 

jednorázové měření emisí je v souladu s poznatky o BAT. 

Pro aplikaci nátěrových hmot pro vojenské modifikace podvozků se používají 

rozpouštědlové nátěrové hmoty s vysokým obsahem VOC, a sice z důvodu dosažení 

patřičného matu a lesku v souladu s vojenskými standardy. Výrobce nátěrových hmot 

určených pro takovéto  aplikace, vyvíjí v současné době nový druh nátěrových hmot, který 

bude mít nižší obsah VOC. 
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Technologové TATRA, a. s., se zabývají projektem komplexního snižování VOC 

na lakovnách. Studie byla dokončena koncem roku 2010 a východiskem je nutnost přejít 

na vysokosušinové nebo vodouředitelné nátěrové hmoty.  

ad b) plynová kotelna 

Spalovací zařízení na zemní plyn nejsou vybavena zařízením ke snižování emisí. 

Samotné provedení kotle a hořáků – hořáky značky WEISHAUPT, představují zařízení se 

sníženou tvorbou emisí NOx. 

 

ad c) termická opalovna 

Technologie slouží k zajištění odstranění zbytků barev z kovových předmětů 

sloužících k uchycení lakovaných dílů jako jsou rošty, závěsy a koše. Tyto předměty je 

možno poté nadále průmyslově využívat. Nejprve dochází v pracovní komoře k rozkladu 

organických složek nátěrových hmot, které se pak odvádí do spalovací komory, kde dojde 

k dopálení VOC. V peci je zakázáno vypalovat barvy, které obsahují kovy s nízkým bodem 

tání a barvy s obsahem PCB. /3/  

 

2.3.2 Ochrana vod 
 

Samotná ochrana vod zahrnuje zásobování areálu pitnou a užitkovou vodou, týká se 

i nakládání s odpadními (technologickými/splaškovými) a dešťovými vodami. Tato oblast 

je zaměřena na kanalizační řád, neutralizační stanici lakovny, provozování jímek, 

zabránění provozních úkapů na pracovištích, sklady závadných látek. 

Monitoring spotřeby vody není zaveden. Sleduje se pouze spotřeba vod podle 

objektů. Technologická potřeba vody je výrazná hlavně pro pracoviště lakoven. Pro tyto 

účely se používá téměř výlučně užitková (technologická) voda, nakupovaná externě. 

V systému předúprav lakoven jsou navrženy tzv. cirkulační oplachy. Kvalita vody je 

kontinuálně sledována a opětovně používána. K jejímu nahrazení čerstvou vodou dochází 

až po překročení definovaných parametrů. Tím dochází k velmi vysoké úspoře vody.  

Většina odpadních vod z provozu TATRA, a. s., je vedena vnitroareálovou 

kanalizací na areálovou koncovou čistírnu odpadních vod provozovanou společností 
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KOMTERM, a. s. Odpadní vody z lakoven jsou před vypouštěním do vnitroareálové 

kanalizace předčištěny v neutralizační stanici. 

 

a) Centrální sklad olejů a barev 

Sklad olejů je umístěn ve zděné místnosti s podlahou zabezpečenou nepropustnou 

úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod. Prostor u vrat při vstupu do 

objektu je zabezpečen záchytnou jímkou s roštem. Oleje jsou skladovány v původních 

obalech. Výdej je prováděn po celých baleních, pro tři druhy olejů je uzpůsoben 

„nadrobno“ (olej motorový, hydraulický, převodový) za pomocí čerpadel. Oleje vydávající 

se „nadrobno“ jsou umístěny v záchytných vanách. V místnosti je umístěna havarijní 

souprava pro případ úniku závadných látek do okolního prostředí. 

Sklad barev a ostatních chemických látek a přípravků  se nachází v samostatné 

zděné místnosti vedle skladu olejů. Barvy a ostatních chemické látky/přípravky jsou 

skladovány v původních obalech na paletách. Místnost je zabezpečena havarijní jímkou, v 

místnosti je k dispozici rovněž havarijní souprava pro případ úniku závadných látek. 

Prázdné obaly od použitých závadných látek jsou předávány k likvidaci oprávněnou 

osobou. /3/  

 

2.3.3 Nakládání s odpady a obaly  
 

Systém zahrnuje nakládání s odpady vzniklými při výrobních i nevýrobních 

(doprovodných) činnostech – tj. oddělený sběr dle druhů a kategorií odpadů, jejich 

shromažďování, označování, evidence a předání osobám oprávněným ze zákona k jejich 

materiálovému nebo energetickému využití nebo odstranění. 

Nakládání s odpady ve společnosti TATRA, a. s., je metodicky řízeno specialistou 

odpadového hospodářství. Pro nakládání s odpady je vydána organizační směrnice. 

 

Shromažďování odpadů je prováděno 4 způsoby: 

- přímé průběžné ukládání do trvale přistavených velkoobjemových kontejnerů, které 
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zároveň slouží jako přepravní; 

- přímé jednorázové ukládání odpadů do velkoobjemových kontejnerů, které zároveň 

slouží jako přepravní; 

- průběžné ukládání odpadů do shromažďovacích prostředků s pravidelným 

týdenním výsypem (směsný komunální odpad a vytříděné složky odpadu); 

- kapalné odpady jsou čerpány přímo z místa vzniku odpadu do cisternového vozu 

oprávněné osoby.  

 

Společnost TATRA, a. s., nakládá s nebezpečnými odpady na základě rozhodnutí 

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ostrava. Systém třídění odpadů je prováděn 

v souladu se zákonem. 

V zařízeních provozovaných TATRA, a. s., nedochází k využívání odpadů. Veškeré 

odpady jsou předávány k využití nebo odstranění oprávněné osobě v souladu se zákonem o 

odpadech. TATRA, a. s., neprovozuje žádné zařízení k odstraňování odpadů.  

Pro řešení problematiky odpadů má společnost TATRA, a. s., vypracován plán 

odpadového hospodářství původce odpadů, včetně cílů a opatření (programů) k jejich 

dosažení (včetně termínů), která bude původce realizovat k předcházení vzniku odpadů, 

omezování jejich množství a nebezpečných vlastností. 

Shromažďování a soustřeďování odpadů se řídí interní směrnicí. Odpady jsou 

shromažďovány v místě vzniku v označených kontejnerech. Naplněné kontejnery jsou 

podle povahy odpadu soustřeďovány na zabezpečených místech, odkud jsou odváženy 

k likvidaci. /3/ 

 

2.3.4 Chemické látky a přípravky  
 

Chemické látky a přípravky jsou používány v nezbytně nutné míře z užitného a 

ekonomického hlediska pro provoz jednotlivých technologií. Při nakupování CHLP se 

ověřuje, zda výrobce, dovozce nebo první  příjemce provedl před uvedením na trh 

klasifikaci látky či přípravku. Nebezpečné CHLP, u které nebyla provedena klasifikace, 
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nesmí být uvedena na trh. Ke všem nakupovaným CHLP se vyžadují bezpečnostní listy, 

které musí být v souladu s REACH, včetně scénáře expozice. REACH je anglická zkratka 

registrace, hodnocení, povolování a omezování CHLP. Jedná se vlastně o systém kontroly 

CHLP, nařízení EU, aby byly v EU používány pouze CHLP, které nepoškozují zdraví 

člověka i životní prostředí. Legislativa REACH se pro TATRA, a. s., vztahuje převážně ve 

smyslu následného uživatele CHLP. Do odběratelsko-dodavatelského řetězce, tedy 

TATRA, a. s., vstupuje na základě kupních smluv a objednávek. Výroba ani dovoz CHLP 

do zemí EU ani mimo ně není podnikatelskou činností firmy.  

 Kontroluje se používání CHLP v souladu s pokyny v bezpečnostních listech. 

Nejdůležitější pasáže jsou tzv. R-věty, o specifické rizikovosti používaných látek a S-věty, 

pokyny o bezpečném nakládání s těmito přípravky.  

            V TATRA, a. s., se nakládá s CHLP, které jsou klasifikované jako toxické (T), 

vysoce toxické (T+) a žíravé (C). Pro takto klasifikované látky jsou zpracovány písemná 

pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito 

nebezpečnými látkami, které se předkládají k připomínkování pracovníkům hygieny. Pro 

každý sklad nebo skladovací místo je zpracován Místní provozní řád, který obsahuje 

všechny povinné náležitosti. /3/ 

  

2.3.5 Staré ekologické zátěže, realizovaná i plánovaná nápravná opatření 
 

V rámci řešení odstranění staré ekologické zátěže v areálu TATRA, a. s., 

Kopřivnice byla zpracována v roce 2008 aktualizovaná analýza rizika (dále jen „AAR“), 

která vytipovala k sanaci 6 lokalit – 5 lokalit se zátěží nepolárních extrahovatelných látek 

(NEL) a 1 lokalita se zátěží chlorovaných uhlovodíků (ClU). 

Výsledky analytických stanovení, které byly prováděny v rámci průzkumných prací 

pro zpracování AAR, prokázaly, že rozsah kontaminace podzemních vod je kvantitativně i 

kvalitativně rozsáhlejší než kontaminace ropnými látkami ve formě NEL, která je pouze 

lokální, což by mělo mít vliv na další postup nápravných opatření. 

Za nejvýhodnější variantu nápravných opatření je v AAR doporučována varianta 

úplné sanace s odstraněním primárních zdrojů kontaminace. Začátek sanačních prací je 
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v současné době zabržděn vinou zpoždění při zadávacím řízení superobří státní zakázky na 

odstranění starých ekologických zátěží, vzniklých před privatizací. /3/ 

 

 

 

Aplikační část 

 

3 Návrh způsobu hodnocení ekologizace podniku      

TATRA, a. s. 

 

Samotný návrh toho, jak se ve firmě TATRA, a. s., provede vstupní přezkoumání 

environmentu, spočívá v rozdělení modelu PDCA (v překladu plánuj, dělej, kontroluj, 

jednej). V této kapitole se tedy naplánuje, jakým způsobem a podle čeho se stav 

environmentu ve firmě prozkoumá, ať už na základě směrnic nebo doporučení autora. 

Samotné vstupní hodnocení bylo rozděleno na 4 části. Rozčlenění na tyto oblasti  

proběhlo na základě úpravy environmentálního přezkumu podle EMAS, který je pro 

program EMAS povinný, na rozdíl od ČSN EN ISO 14001. /5/  

 

Vybrané oblasti vstupního přezkoumání: 

  3.1  Návrh identifikace a hodnocení významných environmentálních aspektů (EA) 

 

  3.2  Zjištění požadavků právních předpisů a jiných požadavků v oblasti   

         environmentu 

 

  3.3  Zjištění stavu dokumentace v oblasti životního prostředí 

 

  3.4  Zhodnocení havárií a havarijních stavů 
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Po navržení směrnic nebo vznesení doporučení k postupu změření stavu ŽP ve 

firmě se provede další bod modelu PDCA, podle navržených směrnic a doporučení se 

provede samotné přezkoumání, hodnocení. Nakonec se výsledky přezkoumání zkontrolují 

a projednají se doporučení ke zlepšení či zlepšování, ale o těchto dalších bodech modelu 

PDCA pojednávají další navazující kapitoly. 

 
 

3.1 Návrh identifikace a hodnocení významných EA 

 

            Prvním bodem vstupního hodnocení musí být rozdělení činností firmy podle 

významu, tj. fundovaně zhodnotit význam každé jednotlivé dílčí činnosti, přiřadit jí bodové 

ohodnocení a dále se zabývat jen těmi nejvýznamnějšími zmapovanými činnostmi. 

            Podkladem pro správné zhodnocení vlivu činností firmy na životní prostředí je 

popsat  prvky činností, výrobků a služeb, které mohou mít vliv na životní prostředí, tzv. 

environmentálních aspektů. Základním návodem pro systém identifikace a hodnocení 

aspektů musí být směrnice, která bude jako řízená dokumentace implementována do 

fungující dokumentace jakosti. 

V dalším textu jsou uvedeny jednotlivé programy podle oblastí, zahrnující systémy 

této identifikace a hodnocení environmentálních aspektů. Ty jsou vypracovány v rámci této 

diplomové práce pro podmínky mateřského podniku.  

 

3.1.1 Návrh směrnice Environmentální aspekty 
 

Pozn. 

Tato směrnice byla vytvořena autorem diplomové práce pro potřeby vstupního 

přezkoumání,  formálně zpracována podle směrnice tvorby firemní dokumentace, obsah 

potom koresponduje s výše uvedenou potřebou. /4/ 
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ÚČEL 

 

Účelem této organizační směrnice je vytvořit systém pro posouzení prvků činností, 

výrobků a služeb TATRA, a. s., stanovit, řídit a vyhodnocovat jejich dopady na životní 

prostředí tak, aby mohly být vzaty v úvahu významné environmentální aspekty pro 

stanovování cílů. 

 

POJMY A DEFINICE 

 

Environmentální aspekt  

Prvek činnosti nebo výrobků nebo služeb společnosti, který může ovlivňovat 

životní prostředí. Významný environmentální aspekt má nebo může mít významný 

environmentální dopad. 

 

Environmentální dopad  

Jakákoli změna v životním prostředí, ať nepříznivá, či příznivá, která zcela nebo 

částečně vyplývá z environmentálních aspektů společnosti. 

 

Environmentální cíl 

Celkový environmentální záměr, který je v souladu s environmentální politikou a 

jehož dosažení si společnost sama stanoví. 

 

Registr environmentálních aspektů 

Je souhrn všech identifikovaných environmentálních aspektů a dopadů vznikajících 

při realizaci výroby a služeb společnosti a ostatních podnikatelů působících v areálu a na 

pozemcích společnosti.  
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MATICE ODPOVĚDNOSTÍ: 

 

O = odpovědnost          S = spolupráce         I=informace 

 

KONTROLNÍ MECHANISMUS  

 

  Procesy
    - (činnosti)

  Technická zařízení a
  infrastruktura

  Produkty
    - (výrobky a služby)
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ENVIRONMENTÁLNÍCH
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Informovat LZ-BHP o zavádění nových technologií, strojů, 
materiálů, 
změnách pracovišť – již ve fázi přípravy projektu 

S I O   

Identifikace EA a ED S O S  I 

Hodnocení významnosti EA S O S  I 

Přezkoumání a aktualizace registru EA S S  O  
Informovat LZ-BHP o činnosti externích podnikatelských 
subjektů na pracovištích TATRA,   a. s. – ve fázi přípravy 
smluvního vztahu  

S I O O  
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POSTUPOVÝ DIAGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFIKACE EA 

Všechny činnosti, výrobky TATRA, a. s., jsou posuzovány z hlediska 

environmentálních aspektů a jejich dopadů. Identifikace začíná výběrem a určením 

systému, tj. konkrétního pracoviště či  technologického úseku, který bude posuzován. 

 

 

 

Dalším bodem je systematické určení (vytipování) všech možných procesů 

(činností, výrobků  a služeb), které mohou mít negativní vliv na životní prostředí. Při 

identifikaci EA je nutno brát v úvahu minulé, stávající (současné) a plánované (budoucí) 

činnosti, výrobky a služby. Pro identifikaci EA je nutno vycházet z charakteristiky 

jednotlivých procesů a jejich činností, produktů (výrobků a služeb), jako jsou vstupy 

materiálů nebo energií, použité procesy a technologie, zařízení a jejich umístění, způsob 

dopravy a lidské faktory atd. 

   a) Nový produkt (výrobek,
       služba)
   b) Změna (technická,technolog.,
       organizační, legislativní,
       personální, materiálová, .. atd.)
   c) Metody soustavného
       vyhledávání EA na pracovištích

   Výběr posuzovaného systému

   Identifikace EA
   Doplnění EA

   Hodnocení EA
   Je EA významný ?

   Stanovení programů a cílů ke
   snížení významnosti EA

   Realizace programů a cílů ke
   snížení významnosti EA

Komise EA

Komise EA

Komise EA

Komise EA

Odborný ředitel

Registr EA

START

KONEC

 Postupový diagram - znázornění a postup činností                                                              Odpovídá            Výstup

  NE

   ANO
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Poté se k EA přiřadí ED. Každý proces (činnost, výrobek, služba) může mít více 

EA a každý  EA může mít více ED. Vztah mezi EA a s nimi spojenými ED se určuje na 

základě vztahu  příčiny a následku. ED mohou být jak kladné, tak záporné. 

Ve všech případech je nutno vzít v úvahu běžné i mimořádné provozní podmínky, 

včetně podmínek zahájení a zastavení provozu, při údržbě a havarijních ohroženích a 

haváriích. 

U výrobků a služeb je nutno identifikovat EA a ED jak v průběhu jejich užívání, 

tak po ukončení jejich životnosti (životního cyklu). 

 

HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI EA 

 

EA a s nimi spojené ED je nutné hodnotit z hlediska jejich významnosti 

(tj. vyjádření určité míry možného ohrožení životního prostředí).     

Identifikace významných EA a s nimi spojených ED je nezbytné pro určení 

nutnosti řídit nebo zlepšovat EA a pro stanovení priorit v rámci opatření k nápravě a 

prevenci vedením společnosti. K významným EA se musí přiřadit cíle a programy a 

sledovat jejich plnění, aby poté došlo ke snížení významnosti EA.  

Hodnocení provádí Komise EA, která je složena z vybraných zástupců jednotlivých 

úseků. Výstupem posouzení je Registr EA. 

 

VYHODNOCENÍ EA 

 

EA se hodnotí podle závažnosti environmentálního dopadu bodovým ohodnocením 

pravděpodobnosti výskytu  EA (P) a možného následku jeho působení na životní prostředí 

(N).  

Součin dává kritický faktor = R. Pokud je výsledek R ≥ 9 , jedná se o významný 

EA. Pokud u EA nejsou plněny legislativní požadavky, jsou tyto EA automaticky 

významné. 
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Pokud mají EA pozitivní dopad na ŽP, označí se symbolem +, kritický faktor se 

nevyhodnocuje. 

Hodnocení EA se provádí podle schválené metodiky. 

 

TVORBA REGISTRU EA 

 

Vyhodnocené EA souhrnně zpracovává Komise EA a zavádí do Registru EA. 

V rámci tohoto Registru EA jsou každému aspektu a dopadu přiřazeny následující   

identifikace. 

 

AKTUALIZACE REGISTRU EA 

 

Přezkoumání stavu a následná aktualizace registru EA (dále jen přezkoumání a 

aktualizace) se provádí jednou ročně nebo v případě zavedení nových činností, 

technologie, výrobků a služeb nebo jejich podstatných změn při vzniku havarijní situace 

nebo v rámci vyhodnocení nácviku Havarijní připravenosti, je-li vyžadováno přijetí 

nápravných nebo preventivních opatření, pokud se mění nebo vznikají další EA. 

Přezkoumání stavu a následná aktualizace registru EA provádí komise, výstupem je 

aktualizace záznamu z identifikace a posuzování EA a následná aktualizace registru EA. 

Aktualizace záznamu a registru EA není nutno provádět, pokud při přezkoumání 

nebyly zjištěny změny a nové EA. 

Souhrnné výsledky jsou zahrnuty ve zprávě k přezkoumání integrovaného systému 

vedením společnosti, které probíhá 1 x ročně. 

 

KOMISE PRO POSOUZENÍ EA a ED 

 

Komisi jmenuje odborný ředitel, je sestavena z členů: 
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- vedoucí pracoviště (dílovedoucí, vedoucí NS), 

- zaměstnanec odboru LZ-BHP, 

- odborní zaměstnanci (údržba, revizní technik, technolog, konstruktér, projekce, 

zaměstnanec HZSp atd.). 

 

MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ EA 

 

Monitorování a měření procesu environmentální aspekty a dopady se provádí 

z hlediska: 

- identifikace EA, 

- hodnocení EA, 

- řízení EA. 

 

SOUVISEJÍCÍ PODKLADY 

 

Interní 

OSQ 4.2-01  Řízení dokumentů a údajů  

OSQ 4.2-02  Řízení externí dokumentace – legislativa a technické normy  

OSQ 8.2-02  Monitorování a analýza procesů  

OSQ 8.5-01  Opatření k nápravě a prevenci – neustálé zlepšování  

PPQ ŘJÚ 1/03             Postup při zpracování, vydávání a změnách organizačních   

                                    norem 

PPQ ŘJÚ 5/03  Řízení záznamů 

Environmentální politika 

 

Externí 

 

ČSN EN ISO 14001:2005 Systém environmentálního managementu – Požadavky 

s návodem pro použití 
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ČSN EN ISO 14004:2005 Systém environmentálního managementu – Všeobecná   

směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám 

Právní předpisy a jiné požadavky 

 

 

DOKUMENTACE 

 

Registr environmentálních aspektů 

Environmentální cíle a cílové hodnoty 

Program řešení environmentálních cílů a jejich cílových hodnot 

 

 

ZMĚNY A ARCHIVACE 

 

„Změnové řízení k této OSE je oprávněn provádět zpracovatel. Změny a archivace 

se provádějí podle OSQ 4.2-01.“ 

 

Tato organizační směrnice, včetně změn, je archivována v LZ v podobě jednoho 

platného výtisku. Archivace datových souborů provádí správce dokumentace dle          

OSQ 4.2-01. 

 

 

ROZDĚLOVNÍK 

 

Tato OSE je řízená v elektronické podobě:  

 
 
elektronická podoba OSE – příjemce:      evidovaný výtisk OSE – příjemce: 
                                                                      LZ                                                      výtisk č. 1 
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3.2 Návrh způsobu zjištění požadavků právních předpisů a jiných 

požadavků v oblasti environmentu 

 

Po návrhu zhodnocení aspektů je nutné zmapovat požadavky právních předpisů 

vztahujících se na všechny oblasti firmy z hlediska životního prostředí.  

Jedním ze základních požadavků, na které se norma ISO 14001 zaměřuje, je 

dodržování národní a mezinárodní legislativy a požadavků místní veřejné správy, dále 

respektování dohod s orgány veřejné správy nebo zákazníky, organizačních směrnic a 

pravidel příslušného průmyslového odvětví či dobrovolných zásad.  

Ve vztahu k environmentálním aspektům je povinna organizace zajistit identifikaci 

právních požadavků, přístup k aktualizovaným legislativním předpisům, kterým podléhá, a 

umožnit, aby se dle potřeb podniku zpřístupnily všem zaměstnancům a odpovědným 

osobám. 

Požadavkem normy je, aby organizace analyzovala veškeré právní předpisy. Mimo 

ekologických i hygienické a technické.  

Všechny tyto dokumenty je třeba důkladně prostudovat a posoudit opodstatněnost 

jejich aplikace v podmínkách TATRA, a. s.  

Podle následujícího řídicího dokumentu, směrnice autora, se musí poté zrevidovat 

všechny právní i jiné požadavky na jednotlivé složky podnikové ekologie. 

  

3.2.1 Návrh směrnice Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 
 

Pozn. 

Rovněž tato směrnice byla vytvořena autorem diplomové práce pro potřeby 

vstupního přezkoumání, formálně byla zpracována podle směrnice tvorby firemní 

dokumentace, obsah koresponduje s výše uvedenou potřebou. /4/ 
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ÚČEL 

 

Účelem této směrnice je vytvoření, implementace a udržování postupů k 

identifikaci a zajištění přístupu k právním a jiným požadavkům, které se na TATRA, a. s., 

vztahují v oblasti ŽP. Účelem této směrnice je rovněž stanovení postupu hodnocení 

souladu  s těmito právními a jinými požadavky. 

 

POJMY A DEFINICE 

 

Právní požadavky – požadavky stanovené v  zákonech, vyhláškách, nařízeních 

vlády atd.  

 

Jiné (ostatní) požadavky – požadavky stanovené v rozhodnutích a povoleních 

orgánů veřejné správy, dohodách se zákazníky, směrnicích jiné než zákonné povahy, 

veřejných závazcích společnosti, dohodách se skupinami občanů nebo nevládními 

organizacemi atd. 

 

Registr právních a jiných požadavků – seznam platných právních a jiných 

požadavků v oblasti ŽP členěný po oblastech. 

 

PRAVOMOCI A ODPOVĚDNOSTI 

 

Hlavní odpovědnosti za provádění jednotlivých činností popisovaných touto OSE 

jsou uvedeny v následující matici odpovědnosti.  
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MATICE ODPOVĚDNOSTÍ: 
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Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv  
I O  

 

Předání jiných požadavků k zapracování do registru S O O  

Tvorba a aktualizace registru O S S  

Seznámení zaměstnanců s obsahem registru - intranet O  S S 

Hodnocení souladu O  S  

Nesoulad – stanovení opatření k nápravě a prevenci O  O  

Realizace opatření S  O  

O = odpovědnost          S = spolupráce         I=informace 

 

KONTROLNÍ MECHANISMUS 

 Požadavky právních
 předpisů a jiné
 požadavky v oblasti
 ŽP.

 Výstupy z kontrolní
 činnosti, auditů,
 přezkoumání,
 ze zkoušek a měření

ŘÍZENÍ POŽADAVKŮ
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SOULADU
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 souladu:
 - zpráva
 - opatření k nápravě a
   prevenci,
 - ověření účinnosti opatření
 - 8D report

VSTUP PROCES VÝSTUP
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POSTUPOVÝ DIAGRAM    
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   2) Jiné požadavky
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Registr environmentálních aspektů
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PŘÍSTUP K PRÁVNÍM PŘEDPISŮM 

 

Informace o nových právních předpisech jsou příslušným zaměstnancům 

poskytovány prostřednictvím PRK, která jednou měsíčně dle rozdělovníku rozesílá 

elektronickou poštou  přehled předpisů a smluv zveřejněných ve Sbírce zákonů a Sbírce 

mezinárodních smluv za poslední 4 týdny. 

 

Přístup k právním předpisům je zajištěn z následujících zdrojů: 

- Sbírka zákonů ČR je zajišťována a půjčována zaměstnancům dle SAS 7/2003 

„Zajišťování technicko-ekonomických informací v TATRA, a. s.,  

- ASPI, 

- Sbírka zákonů v elektronické podobě – na adrese www.mvcr.cz. 

 

PŘÍSTUP K JINÝM POŽADAVKŮM 

 

Odbor LZ – BHP musí být příslušným vedoucím zaměstnancem bez zbytečného 

dokladu informován o vzniku jiných požadavků vztahujících se k životnímu prostředí. 

Tyto požadavky budou následně dostupné na LZ - BHP.  

 

IDENTIFIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH POŽADAVKŮ 

 

Ze souboru právních předpisů a jiných požadavků v oblasti ŽP jsou identifikovány 

příslušné požadavky právních předpisů a dalších požadavků, kterým TATRA, a. s., 

podléhá a které se vztahují k environmentálním aspektům. 

Výstupy z identifikace požadavků právních předpisů a jiných požadavků v oblasti 

ŽP jsou podkladem pro tvorbu registru právních a jiných požadavků a jsou zapracovány do 

organizačních směrnic a pracovních postupů společnosti. 
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REGISTR PRÁVNÍCH A JINÝCH POŽADAVKŮ 

 

Právní předpisy a jiné požadavky týkající se ŽP ve vztahu TATRA, a. s., jsou 

uvedeny v registru právních a jiných požadavků.  

Registr je čtvrtletně aktualizován  manažerem EMS. 

Registr je veden v elektronické podobě a je umístěn na intranetovém portálu 

společnosti, kde je přístupný všem zaměstnancům. 

Registr je podkladem k hodnocení souladu s právními a jinými požadavky. 

 

HODNOCENÍ SOULADU 

 

Pro hodnocení souladu jsou použity metody, na základě kterých společnost 

periodicky hodnotí svůj soulad nejen s právními a jinými požadavky, ale také s 

cílovými hodnotami, které si nad rámec povinností sama určí.  

 

METODY HODNOCENÍ SOULADU: 

 

- kontrola pracovišť (roční prověrky ŽP, kontroly), 

- kontroly strojního zařízení a technologií, 

- kontroly pracovních postupů, 

- dokumenty a protokoly z přezkoumání a externích kontrol, 

- analýzy vzorků, výsledky zkoušek a měření,  

- připomínky zaměstnanců, 

- audity. 
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HODNOTITELÉ 

 

Hodnocení souladu provádí tato komise: 

- manažer EMS (specialista ŽP), 

- vedoucí pracoviště,  

- další přizvaní odborní zaměstnanci (specialista bezpečnosti strojů a zařízení, 

zástupce odborové organizace…). 

Při hodnocení souladu hodnotitelé vychází z registru právních a jiných požadavků, 

ze znalostí pracoviště, vykonávaných činností a ze závěrů kontrolních činností, auditů, 

zkoušek, měření a analýz. 

Hodnocení souladu se provádí průběžně, minimálně 1x ročně. 

 

VEDENÍ ZÁZNAMU 

 

O výsledku hodnocení souladu a přijatých opatřeních musí být proveden záznam, 

který je uložen u vedoucího kontrolovaného pracoviště a  na LZ- BHP. 

Záznam z hodnocení souladu, stanovená opatření k nápravě/prevenci a výsledky 

z hodnocení účinnosti opatření tvoří podklad pro přezkoumání systému vedením 

společnosti. 

 

ŘEŠENÍ NESOULADU 

 

Nesoulad s požadavky právních a jiných předpisů je vážné zjištění spojené 

s vysokým rizikem sankcí ze strany státních orgánů a samozřejmě s negativními dopady na 

ŽP. Bezprostředně po zjištění nesouladu musí být přijata opatření k nápravě a prevenci. 
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SOUVISEJÍCÍ PODKLADY 

 

Interní  

OSQ 4.2-01             Řízení dokumentů a údajů  

OSQ 4.2-02             Řízení externí dokumentace – legislativa a technické normy  

PPQ ŘJÚ 1/03            Postup při zpracování, vydávání a změnách organizačních   

                                   norem 

PPQ ŘJÚ 5/03           Řízení záznamů 

OSQ 8.2-02            Monitorování a analýza procesů  

OSQ 8.5-01            Opatření k nápravě a prevenci – neustálé zlepšování  

 

Externí 

ČSN EN ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu,    

Požadavky s návodem pro použití 

 

DOKUMENTACE 

 

Registr požadavků právních předpisů a jiných požadavků  

Zpráva z hodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jiných požadavků    

v oblasti ŽP 

 

ZMĚNY A  ARCHIVACE 

 

Změnové řízení této OSE je oprávněn provádět pouze zpracovatel.  

Změny a archivace jsou prováděny podle OSQ 4.2-01 (Řízení dokumentů a údajů). 

 

ROZDĚLOVNÍK 

 

Tato OSE je řízená v elektronické podobě:  

 

elektrická podoba OSE – příjemce: evidovaný výtisk OSE – příjemce: 
 LZ                                     výtisk č. 1 
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3.3 Návrh prozkoumání stavu dokumentace v oblasti životního 

prostředí 

 

Cílem autora je navrhnout, jak je vhodné přezkoumat všechnu současnou firemní 

dokumentaci související s životním prostředím, vyhledat dokumentaci v tištěné i 

elektronické podobě, systematicky seřadit a navrhnout podle zjištěných požadavků 

právních předpisů a jiných požadavků nové řídící směrnice a dokumenty nižšího řádu, 

organizační směrnice  a pracovní postupy.  

Pro potřeby budoucího integrovaného systému řízení je nutno implementovat 

stávající nebo upravenou dokumentaci do platných směrnic a postupů kvality. Podkladem 

pro rozpoznání potřeby vzniku nových dokumentů bude platný výtisk normy ČSN EN ISO 

14001:2005. Podrobným rozborem každé kapitoly normy a srovnáním s kapitolami normy 

ČSN EN ISO 9001:2009 systému kvality, se identifikuje dokumentace, která je pro oba 

systémy společná. Některou tuto dokumentaci kvality bude možno po doplnění požadavků 

normy environmentu používat tedy integrovaně, jiné kapitoly normy 14001 musí být 

popsány dokumentací samostatně. Výstupem je vznik nových organizačních směrnic  

environmentu (OSE), pracovních postupů environmentu (PPE) a integrovaných 

dokumentů, organizačních směrnic OSI a pracovních postupů PPI.  

 

3.4 Návrh způsobu zhodnocení havárií a havarijních stavů 

 

Posledním krokem návrhu vstupního přezkoumání autora je zhodnocení 

preventivních opatření pro minimalizaci vzniku havarijních situací a havárií, tzn. 

doporučení, jak plošně ověřit technické bezpečnostní podmínky provozu zařízení 

z hlediska ochrany životního prostředí.   

V negativním případě poté zpětně vyhodnotit, jak byly řešeny havarijní stavy v 

minulosti a jak bude do budoucna zabezpečeno to, aby k těmto nepříznivým situacím 

nedocházelo. 
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4 Vlastní environmentální hodnocení TATRA, a. s. 

 
Čtvrtá kapitola přináší, na základě připravených návrhů a doporučení, již praktické 

zhodnocení, tj. využití směrnic a postupů k vytvoření ukazatelů, bodových hodnot, registrů 

a struktury požadované dokumentace při zavádění EMS. Autor vychází z praktických 

znalostí a dovedností získaných při výkonu pracovních činností ve firmě. 

  

4.1 Vlastní identifikace a hodnocení významných environmentálních 

aspektů 

 

Vodítkem pro výběr a evaluaci významných EA je autorem navržená směrnice. 

Celý proces se skládá ze tří na sebe navazujících postupných kroků: 

 

4.1.1 Výběr systému, ze kterého vyjdou environmentální aspekty 

 

Znalostí provozů a činností v TATRA, a. s., byly rozděleny hlavní výrobní procesy 

a podpůrné činnosti do logických celků. Celky byly seřazeny za sebou bez návaznosti, 

reprezentují vlastně dohromady všechny podnikatelské činnosti vykonávané firmou. Důraz 

je kladen na širší rozdělení výrobních činností, u kterých se předpokládá, že jejich vliv na 

životní prostředí je největší. 

 

Systém: 

1) Administrativa 

2) Dopravní prostředky 
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3) Provoz a údržba IT 

4) Třískové obrábění 

5) Tepelné zpracování 

6) Lakování, předúprava 

7) Práškové lakování, předúprava 

8) Svařování 

9) Lepení a čištění (organickými rozpouštědly) 

10) Montáž motorů a převodů 

11) Zkušebna motorů, převodů a náprav 

12) Montáž náprav a podvozků 

13) Montáž vozidel 

14) Výbava kabin 

15) Elektrosvazky, trubky, sedlárna 

16) REPASE a dodělávky 

17) Kontrola a měření 

18) Asambláž (včetně konzervační linky) 

19) Metrologie 

20) Zkušebny a laboratoře (kalírna, vývoj, lakovna) 

21) Údržba a provoz areálu, budov, dopravní cesty a osvětlení 

22) Údržba strojů a zařízení 

23) Kanalizační řád a VH objekty 

24) Servisní centrum 

25) Čerpací stanice PHM 

26) Plynová kotelna 

27) Trafostanice a kompresorové stanice 
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28) Stravování 

29) Ostraha 

30) HZSp TATRA, a. s. 

31) Nájmy a outsourcing 

32) Hluk z výrobní a nevýrobní činnosti 

33) Staré ekologické zátěže (SEZ) 

 

4.1.2 Identifikace nejvýznamnějších environmentálních aspektů, které   

                mohou mít vliv na životní prostředí 

 

Na základě vybraného systému je snaha pro každou oblast vymezit environmentální 

aspekty výrobků, činností a služeb TATRA, a. s., a z nich podle vydané směrnice zhodnotit 

nejvýznamnější aspekty, a poté k nim přiřadit cíl a program pro snížení významnosti jejich 

působení na životní prostředí.  

Autor zpracoval metodiku ke stanovení významnosti EA: 

 

Metodika ke stanovení významnosti EA: 

Směrnice Environmentální aspekty, uvedená v v předešlé kapitole, sama o sobě 

neuvádí přímo jakým způsobem mají být EA hodnoceny z hlediska významu, návodem 

může být tato metodika.  

Hodnocení provádí podle směrnice komise EA a ED, složená minimálně ze tří 

členů. Samotný proces spočívá v subjektivním bodovém přidělování hodnot 

pravděpodobnosti výskytu EA a možného následku působení EA na životní prostředí. 

V excelovské tabulce (viz obrázek č.1) přidělí po vzájemné domluvě komise EA a ED 

jednotlivým kritériím body z uvedeného výběru. Popis kritérií následku je uveden níže 

v tabulce č. 1. Výsledná hodnota pravděpodobnosti výskytu EA je dána aritmetickým 

průměrem všech bodových hodnot všech kritérií. Významnost EA je vypočítána jako 

součin výsledné hodnoty pravděpodobnosti a následku (viz tabulka č. 2). 
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Program po označení vybraných bodových ukazatelů sám spočítá míru možného 

ED na ŽP a člověka, vlastně zhodnotí EA podle významnosti (viz tabulka č. 3) 

 

Obrázek č. 1:  Program k výpočtu hodnocení významnosti EA 
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Tabulka č. 1:  Popis kritérií následku: 

Body Následek Popis následku  

1 Zanedbatelný Bez možného dopadu na ŽP 

2 Málo významný 

Bez významného dopadu na ŽP,  provoz technologie v běžném režimu, 
dodržování právních a jiných požadavků, drobné nedostatky: např. úkapy na 
izolované podlaze, používání organických rozpouštědel na otevřeném prostoru 
(bez odsávání) atd. 

3 Významný 

Dopad na ŽP významný, provoz technologie v běžném i mimořádném režimu, 
dodržování právních a jiných požadavků, významné nedostatky: např. vysoká 
produkce odpadů, vysoká spotřeba organických rozpouštědel, vysoká spotřeba 
energií, úkapy LZV na neizolované podlaze-komunikaci nebo u kanalizačních 
vpustí. 

4 Kritický 
Závažné ohrožení ŽP, porušování právních a jiných požadavků, kritické 
nedostatky: např. únik znečištění uvnitř areálu, nefunkční odlučovací zařízení 
ZZO, ohrožení osob a zvířat,  havárie – zdolání vlastními prostředky. 

5 Katastrofický 
Mimořádně závažné ohrožení ŽP, porušování právních a jiných požadavků, 
katastrofické nedostatky: např. únik znečištění mimo areál, vznik sankcí ze 
strany SOD,  otrava zvířat a osob, havárie – nutno informovat SOD. 

 

Tabulka č. 2: Matice pravděpodobnosti a následku 

 

Následek 

Pravděpod. 

1 
zanedbatelný 

2 
málo 

významný 

3 
významný 

4 
kritický 

5 
katastrofický 

1 
velmi nízká 

1 2 3 4 5 

2 
nízká 

2 4 6 8 10 

3 
střední 

3 6 9 12 15 

4 
vysoká 

4 8 12 16 20 

5 
velmi vysoká 5 10 15 20 25 
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Tabulka č. 3: Stupnice bodového hodnocení EA: 

 

Podle metodiky ke stanovení významnosti EA byly vybrány ty, které se budou pak 

dále systémově řešit, tzn. budou k nim přiřazeny konkrétní cíle a programy. Cílem je snížit 

významnost EA a tím zmírnit možný vliv EA na životní prostředí.  

Pro účely této diplomové práce budou v uvedeny pouze vyhodnocené významné 

EA, tj. EA obodovány součinem pravděpodobnosti výskytu a následku výsledkem ≥ 9. 

 

4.1.3 Tvorba a řízení registru významných environmentálních aspektů 

 

Všechny zjištěné významné environmentální aspekty jsou uloženy do registru EA. 

Příklad registru významných environmentálních aspektů je k dispozici v Příloze č. 1 

 

 

 

 

Bodové rozpětí 
Stupnice 

významnosti EA 
Popis EA 

1 - 4 nevýznamný nevýznamný EA – nutno pravidelně 
přezkoumávat 

5 - 8 přijatelný 
přijatelný EA – nutno pravidelně přezkoumávat, 
zvýšená pozornost 

9 -12 významný významný EA – nutno stanovit cíl 

13 - 25 velmi významný 
velmi významný EA – nutno stanovit cíl, vysoký 
stupeň možného ohrožení ŽP 
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4.2 Vlastní zjištění požadavků právních předpisů a jiných požadavků 

v oblasti environmentu 

 

Na základě vytvořené směrnice  proběhlo zrevidování všech právních i jiných 

požadavků vázaných na jednotlivé složky životního prostředí. Právní požadavky byly 

identifikovány odborným výběrem specialistů BHP a ŽP. Vyhledávání legislativy bylo 

prováděno licencovaným programem ASPI 13+. Aktuálnost a platnost předpisů je tímto 

programem deklarována.  

Prvotně byly vyhledány všechny právní předpisy, týkající se všech složek životního 

prostředí ve firmě. Následnou podrobným průzkumem paragrafů jednotlivých předpisů 

byly vybrány pouze legislativní předpisy, které se vztahují pouze přímo k činnostem a 

provozním povinnostem firmy, jako jsou poplatky za provoz, ohlašování povinných údajů 

orgánům státní správy, sankce za nedodržení povinností atd.  

Jiné předpisy byly zmapovány sesbíráním všech rozhodnutí orgánů státní správy 

vůči firmě. Nejvyšším takovým předpisem je Rozhodnutí o vydání integrovaného 

povolení, které stanoví firmě podmínky provozu, emisní limity i další opatření ke snížení a 

prevenci negativních vlivů na životní prostředí. 

Identifikované právní předpisy a jiné požadavky byly základem Registru právních a 

jiných požadavků. V tomto registru jsou tedy zaznamenány všechny právní a jiné 

požadavky vztahující se na firmu. 

V registru jsou přiřazeny k jednotlivým právním předpisům interní dokumenty 

s nadefinovaným označením a číslem. Konkrétní souhrn požadavků právních předpisů 

bude potom součástí těchto interních dokumentů (organizační směrnice OSE atd.), 

povinnosti legislativy budou do těchto směrnic implementovány. 

Vstupní přezkoumání environmentu ve firmě si vyžádalo vznik nových 

organizačních směrnic, OSE 4.3.1-01 Environmentální aspekty a OSE 4.4.3-01 Požadavky 

právních předpisů a jiné požadavky (EMS). Ostatní interní dokumenty budou vydávány 

postupně.                                        

Seznam interních dokumentů a popis jejich obsahu z hlediska systému řízení 

environmentu je uveden v následující kapitole.  
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V seznamu jiných požadavků jsou v registru uvedeny konkrétní termíny a 

odpovědnosti za plnění těchto povinností. 

Příklad registru právních a jiných požadavků je součástí Přílohy č. 2 

 

 

4.3 Vlastní průzkum stavu dokumentace v oblasti životního prostředí 

 

Podle návrhu a doporučení se systematicky vyhledaly všechny firemní interní 

dokumenty z oblasti životního prostředí, směrnice akciové společnosti, provozní a jiné 

řády a jiné řídicí dokumenty jak v tištěné, tak v rámci zavedené řízené elektronické 

dokumentace systému řízení kvality.  

Nadále bude veškerá dokumentace řízena systémově elektronicky. 

Vybrané interní dokumenty budou zrušeny bez náhrady nebo bude jejich obsah 

implementován do nových dokumentů. 

Na základě potřeby vzniku nové dokumentace EMS, obsahující právní a jiné 

požadavky a požadavky normy ČSN EN ISO 14001, je nutno vytvořit nové interní 

organizační směrnice environmentu (OSE), pracovní postupy environmentu (PPE), 

záznamy a dokumenty.  Nové pracovní postupy, které řeší konkrétní provozní situace a 

návody, budou navrženy v budoucnu podle potřeby.  

Pro potřeby budoucího integrovaného systému řízení je nutno implementovat 

stávající nebo upravenou dokumentaci do platných směrnic a postupů kvality. Podkladem 

pro rozpoznání potřeby vzniku nových dokumentů bude platný výtisk normy ČSN EN ISO 

14001:2005. Podrobným rozborem každé kapitoly normy a srovnáním s kapitolami normy 

ČSN EN ISO 9001:2009 systému kvality, se identifikuje dokumentace, která je pro oba 

systémy společná. Některou tuto dokumentaci kvality bude možno po doplnění požadavků 

normy environmentu používat tedy integrovaně, jiné kapitoly normy 14001 musí být 

popsány dokumentací samostatně. Výstupem je vznik nových organizačních směrnic  

environmentu (OSE), pracovních postupů environmentu (PPE) a integrovaných 

dokumentů, organizačních směrnic OSI a pracovních postupů PPI. /6/, /7/ 
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V Příloze č. 3 je příklad části struktury dokumentace EMS, tvorba nových interních 

směrnic environmentu, OSE. 

 

Pozn. 

Struktura ostatní nové dokumentace (dokumenty a záznamy), návrh úpravy 

stávající dokumentace jakosti o požadavky environmentu, včetně návrhu úpravy Příručky 

jakosti, jsou pro implementační tým zavádění EMS k dispozici u autora práce. 

 

4.4 Vlastní zhodnocení havárií a havarijních stavů 

 

Podkladem pro zhodnocení možných havárií je Havarijní plán TATRA, a. s., jehož 

administrátorem je autor práce. 

Havarijními situacemi s možným vlivem na ohrožení jednotlivých složek v ŽP 

v TATRA, a. s., mohou být: 

- vznik požáru ve společnosti nebo v její bezprostřední blízkosti, 

- únik látek závadných vodám (dle vodního zákona), 

- neregulovatelné emise do ovzduší. 

 

Odpovědnost za řešení těchto nepříznivých stavů má podle organizačního schématu 

jednotka HZS TATRA, a. s. Řešení havarijních situací od pokynů pro ohlášení, přes jejich 

zdolávání a šetření, jsou popsány v samostatných dokumentech (např. Požární a 

poplachové směrnice, Pokyny při vzniku havárie – závadné látky atd.). HZSp TATRA, a. 

s., disponuje vozovým a technickým vybavením ke zdolávání požárů různého rozsahu 

v TATRA, a. s., i mimo areál v rámci Integrovaného hasičského záchranného systému. Ke 

zdolávání havárií způsobených závadnými látkami je HZSp vybaven sorpčními prostředky, 

kanalizačními ucpávkami, a nornými stěnami pro záchyt závadných látek na hladině toku. 

/7/  
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4.4.1 Minimalizace rizika požáru 

 

V rámci areálu TATRA, a. s., je ve vybraných objektech instalován systém 

elektronické požární signalizace k omezení rizika požáru a úniku závadných látek. 

 Jedná se o objekty: 

- objekt 414 lakovny, 

- objekt 415 montáž vozidel, 

- objekt 615 zkušebny, 

- objekt 370 obrobna podvozkových dílů (vybraná pracoviště). 

 

Systém EPS (elektronická požární signalizace) je řešen jako adresovatelný 

analogový systém opticko-kouřových požárních detektorů decentralizovaný s ústřednami 

v objektech č. 611, 416 a 201 a vyhodnocovacím tablem v budově hasičského záchranného 

sboru podniku v objektu č. 242. Systém je adresovatelný, analogový do úrovně 

jednotlivých detektorů v jednotlivých chráněných místnostech. Vyhodnocovací tablo se 

v budově hasičského záchranného sboru podniku nachází v místnosti dispečinku – závodní 

ohlašovny požáru, kde pracuje stálá 24h služba po dobu 365  dní v roce.  

Veškeré objekty v rámci závodu jsou vybaveny hydranty a ručními hasicími 

přístroji. Lakovny jsou vybaveny navíc zvláštním požárním rozvodem vody s tryskami do 

lakovacích boxů. Strojovna s čerpadly pro chod tohoto systému je umístěna v objektu 417. 

/7/ 

 

4.4.2 Minimalizace úniku závadných látek 

 

V rámci výrobního procesu, kde je možnost úniku závadných látek největší, je 

realizována celá řada výhradně technických opatření ke snížení vzniku havarijních situací a 

havárií s možným ohrožením kvality vod. Postupně se izolují podlahy proti průniku 

ropných látek do horninového prostředí na rizikových pracovištím s možnými úkapy a tam, 
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kde je možné riziko poruchy zařízení s obsahem závadných látek. Prioritou je, aby tato 

zařízení byla umístěna v záchytných vanách, které pojmou maximální možné množství 

uniklých látek. Jímky na odpadní technologické vody z odmaštěných kovových dílů jsou 

také izolovány proti průniku ropných látek do podloží. Ve firmě se dbá na plnění 

požadavků zákona o vodách a souvisejících právních předpisů, hlavně pak nejméně jednou 

za 6 měsíců  kontrolovat sklady a skládky a nejméně jednou za 5 let prostřednictvím 

autorizované osoby zkoušet těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a 

prostředků  pro dopravu závadných látek a provádět jejich včasné opravy. Na pracovištích, 

kde se vyskytují nebezpečné závadné látky, nebo tam, kde se s nimi zachází ve větším 

rozsahu, je zaveden kontrolní  systém  pro zjišťování úniku závadných látek senzorickou 

kontrolou těsnosti zařízení. Kontroly jsou prováděny pravidelně a zaznamenávány do 

provozních deníků, umístěných na pracovištích. /7/ 

   

4.4.3 Možná rizika vzniku havárií a havarijních stavů 

 

1)   ohrožená složka: ovzduší 

 

• Místo největšího rizika vzniku havárie: lakovny 

Technologické zařízení lakoven je navrženo s ohledem na omezení rizikových 

operací s možným ohrožením životního prostředí. Kapacita zařízení odpovídá 

projektovaným parametrům výroby. Procesy v lakovně jsou v maximální míře 

automatizovány.  

Zařízení lakovny může havarovat následkem požáru, exploze, případně i vlivem 

dalších nepředvídaných rozsáhlých poruch.  

V případě, že dojde k havarijnímu úniku plynu v blízkosti instalovaných 

technologií na linkách, výbuchu, požáru, popřípadě k jiné havarijní situaci, je nutno 

postupovat podle schválených požárních a poplachových směrnic. 

Zařízení na lakování kabin nákladních vozů Tatra umožňují bezpečný provoz 

pracovníků, kteří jsou přítomni na pracovištích linky během pravidelného pracovního 
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procesu. Bezpečný provoz je zajištěn v souladu s vnitřním provozním předpisem a 

upozorněními. Nedodržováním návodu pro bezpečný provoz a údržbu zařízení nebo 

změnou projektovaných parametrů, může dojít k větší zátěži anebo k poškození zařízení, 

což může zvýšit nebezpečí pro pracovníky nebo pro životní prostředí a požadavky na 

ochranu ovzduší. 

Nátěrový prostředek představuje potenciální nebezpečí pro vznik požáru. Při 

vzniku dostatečně silného zdroje zážehu hrozí nebezpečí místního a širšího požáru. 

Nebezpečí požáru je trvalé, hrozící během provozu i mimo něj, ale vzhledem k uvedeným 

technickým a organizačním opatřením je malé. 

 

o Mezi hlavní opatření pro zamezení možnosti vzniku požáru patří: 

Technologická opatření – linka je provedena jako samostatný prostor oddělený od 

ostatní technologie. Skladování nátěrových hmot pro potřeby linky se provádí  zvlášť ve 

skladu barev. Energetické přívody médií, jako jsou plyn, mají viditelně označené hlavní 

ventily, které se nacházejí mimo prostor linky. Odváděcí vzduchové kanály, kterými by se 

mohl snadno šířit požár, jsou vyvedeny přímo do atmosféry z prostoru linky, pokud jsou 

vedeny přes další prostor, musí být vybaveny protipožárními klapkami.Veškerý hořlavý 

odpad, který vzniká v lince se deponuje mimo ní v souladu s požadavky na nakládání s 

odpady. 

Konstrukční opatření – veškeré prvky zařízení a instalací jsou zhotoveny 

z nehořlavého a samozhášecího materiálu. Všechna zařízení a ventilační prvky jsou 

vzhledem k nebezpečí statické elektřiny důkladně uzemněny. Stěny zařízení a ventilačních 

kanálů jsou z důvodu zabránění usazování nátěrových prostředků zhotoveny jako 

povrchově hladké, na určitých místech jsou vybaveny poklopy nebo dveřmi, které 

umožňují čištění. 

Nebezpečí exploze vzniká především tam, kde se potenciálně může rozvinout 

výbušná atmosféra, kterou vytvoří výpary těkavých látek nátěrového prostředku 

smíchaného se vzduchem. Potenciálně může být ohrožen vnitřek zařízení, ale také prostor 

linky. Nebezpečí exploze je trvalé, jak během provozu, tak mimo něj, ale vlivem 

uvedených technických a organizačních opatření je zmenšené. 



Daniel Rebroš : Vstupní environmentální přezkoumání TATRA, a. s. 

2011                                                                                                                                       44       

 

o Výčet možných havárií: 

- nadměrný únik a hromadění těkavých látek s následným výbuchem 

organických těkavých látek a destrukcí zařízení. 

             Pozn.: k zamezení rizika havárie je přijata řada opatření, a to jak na organizační 

úrovni (zajištění kontrolní činnosti, vypracování provozních pokynů), tak technická 

opatření (blokovací systémy, sledování provozu).  

Školení personálu a péče o aktuální informovanost pracovníků je nedílnou součástí 

vzdělávacího systému TATRA, a. s. Systém údržby je implementován do provozních 

předpisů. 

 

      1) Ohrožená složka: voda 

 

• Místo největšího rizika vzniku havárie: sklady závadných látek,  

            úniky závadných látek na pracovištích a vnitrozávodní kanalizace.  

Havárie z hlediska zákona o vodách je mimořádné závažné zhoršení nebo 

mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.  

Předpisy týkající se zdolávání havárií nebo jim podřízené pokyny pro zdolávání 

havárií jsou k dispozici na pracovištích s rizikem výskytu havárie s vlivem na životní 

prostředí a také jako řízený dokument – havarijní plán TATRA, a. s., jsou umístěny na 

intranetu TATRA, a. s. S havarijním plánem jsou seznámeni všichni zaměstnanci v rámci 

periodických školení na pracovištích. 

 

o sklady závadných látek 

Rizikovou oblastí pro možné ohrožení jakosti vod je zejména jakékoliv nakládání 

se závadnými látkami, zejména ve skladech závadných látek. Takto rizikové provozy jsou 

vybaveny havarijními prostředky – sorčpními látkami, pro zdolávání havárií i úkapů. 



Daniel Rebroš : Vstupní environmentální přezkoumání TATRA, a. s. 

2011                                                                                                                                       45       

Podlahy hlavního skladu olejů a barev jsou izolovány proti průniky ropných látek 

do horninového prostředí. Tyto sklady disponují také záchytnými jímkami v případě úniku 

závadných látek a záchytnými vanami pod stáčecími ventily skladovacích prostředků. Ve 

skladech jsou k dispozici havarijní soupravy ke zdolávání havárií i provozních úkapů. 

Problémem je chybějící izolace podlah u příručních skladů, kde je ovšem riziko vzniku 

havárie menší, z důvodu nižších skladovaných objemů závadných látek. 

Dalším problémem jsou úkapy závadných látek při obrábění u strojů. Vinou stáří 

obráběcích strojů a netěsnostmi dochází k úkapům i většímu úniku závadných látek do 

okolního prostředí. Hrozí kontaminace horninového prostředí, a tím znečištění podzemních 

vod. Prioritou je, aby byla většina obráběcích strojů umístěna na záchytných vanách. 

 

o kanalizace: 

Dešťové vody, splaškové a průmyslové odpadní vody jsou z firmy odváděny 

systémem účelových kanalizací podle druhu a potřeby jejich případného čištění.  

Nejpravděpodobnějším koncovým recipientem při havárii v rámci jednotlivých 

objektů, je kanalizace s obsahem průmyslových odpadních vod (tj. kanalizace jednotná a 

kanalizace zaolejovaných odpadních vod). Při úniku závadných látek  v rámci objektů by 

došlo k zachycení závadných látek v rámci zpevněných ploch budov, popřípadě odtoku 

látek kanalizačními vpustěmi, které jsou v rámci objektů instalovány pro odtok 

průmyslových odpadních vod ze zařízení. Závadné látky by tak ve svém důsledku měly být 

zachyceny v rámci shromažďovacích nádrží na deemulgační stanici nebo na čistírně 

odpadních vod a nemělo by tak dojít ke kontaminaci životního prostředí.  

Druhým  pravděpodobným koncovým recipientem je  půda a podzemní voda, 

zejména v okolí výrobních hal. Ke kontaminaci půdy a podzemní vody by došlo zejména 

při hašení rozsáhlých požárů, kdy by se velká část vody dostala mimo budovy na 

nezpevněné povrchy. V případě hašení rozsáhlých požárů je pravděpodobný rovněž scénář 

odtoku vod použitých k hašení dešťovou kanalizací. Ohroženým tokem je v závislosti na 

místě požáru a množství odtoku vod použitých k hašení vodní tok Sýkoreček. 

Třetím koncovým recipientem je splašková kanalizace, která je zaústěna do 

kanalizace pro veřejnou potřebu města Kopřivnice a svedena na městskou čistírnu 
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odpadních vod. Ke kontaminaci splaškových odpadních vod by došlo v případě hašení 

rozsáhlých požárů, kdy by v důsledku požáru došlo ke zpřístupnění kanalizačních vpustí 

splaškových odpadních vod pro vody použité k hašení požáru. 

 

o Preventivní opatření: 

           Minimálně 1x ročně je prováděno námětové cvičení v podniku TATRA, a. 

s., pro zkoušku zvládání havarijních situací úniku závadných látek. 

 

o Prevence závažných havárií 

TATRA, a. s., neprovozuje zařízení ani nevlastní objekt, které by spadaly pod 

zařazení do skupiny A a nebo B podle zák. č. 59/2006 Sb, o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. 

/8/ 

 

Příloha č. 4 obsahuje přehled zaznamenaných významných havárií v TATRA, a. s., včetně 

příkladu protokolu o havárii. 

 

 

 

 

 

5 Analýza zjištěných skutečností (stručné shrnutí a 

hodnocení) a návrhy na zlepšení 

 

Poslední kapitola sumarizuje zjištěné hodnoty a skutečnosti nabyté v předešlé 

praktické části. De facto kontroluje, analyzuje a také předkládá návrhy k neustálému 
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zlepšování řízení významných aspektů, legislativy v životním prostředí, dokumentace a 

havárií autorem diplomové práce. 

 

5.1 Analýza významných environmentálních aspektů TATRA, a. s. 

 

V rámci této diplomové práce bylo v TATRA, a. s., identifikováno 13 významných 

environmentálních aspektů, které mají negativní vliv na životní prostředí. Tyto apsekty 

patří mezi nejpalčivější ekologické problémy, vztahující se zejména na výrobní pracoviště. 

Na základě rozdělení všech činností do systémů se snáze identifikovaly všechny 

environmentální aspekty, dle metodiky byly potom zhodnoceny a ty nejvýznamnější 

uloženy do registru environmentálních aspektů.  

V této části se pokusím okrajově u jednotlivých významných aspektů naznačit cíle 

a programy pro snížení jejich negativního působení na životní prostředí.  

U technologie třískového obrábění, při provozu obráběcích strojů dochází k 

úkapům řezných kapalin a chladicích emulzí netěsnostmi strojů, jejichž vlivem jsou 

ohroženy jak podzemní vody, tak horninové prostředí. Cílem je zamezit průnik závadných 

látek (podle vodního zákona) přes podlahu, a tím zamezit ohrožení jakosti vod. 

Ekonomicky a technicky nejednodušším řešením se jeví izolování podlah pod stroji proti 

průniku ropných látek do podloží a ohraničení stroje obrubníkem nebo instalace 

záchytných kovových van pod každý obráběcí stroj.  

Posuzovaný systém tepelného zpracování, provoz plynových pecí, vykazuje 

významné množství emisí, které ohrožují kvalitu ovzduší. Problémem je vysoká 

koncentrace CO při spalování zemního plynu pro zabezpečení ohřevu pecí. Zjišťovaná 

koncentrace CO se při autorizovaném měření emisí nebezpečně blíží stanovenému 

emisnímu limitu. Cílem je technologicky upravit stávající pece, aby byl snížen hmotnostní 

tok CO při provozu pecí. Vliv na tento nepříznivý stav může být nepravidelná údržba a 

servis – seřízení hořáků. Doporučuji stanovit postup provádění servisu a údržby plynových 

zařízení, včetně vedení provozních deníků. 

Další činnost systému tepelného zpracování je provoz tryskacího agregátu 

METCO, jehož provoz negativně ovlivňuje ovzduší. Při tryskání dílců se používá jiné 
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brusivo než původně navržený brusný materiál. Jeho prach zachycovaný v mokrém 

odlučovači svými vlastnostmi znemožňuje po sedimentaci brusiva provoz filtru a prach je 

v určité míře vypouštěn do ovzduší. Dále použitá zastaralá technologie filtrace vzduchu 

také neumožňuje využití odváděného tepla z haly, odvedené teplo je potřeba do haly znovu 

přivést novým ohřevem. Cílem je použít novou technologii filtrace prachu, aby vyčištěný 

vzduch bylo možno odvádět zpět na pracoviště, a tím dosáhnout výrazných energetických 

úspor. 

Významných aspektem systému lakování a předpravy, činnosti provozu lakovacích 

linek je nakládání s CHLP, zejména ve vztahu k obsahu těkavých organických látek (VOC) 

v barvách. Cílem je postupně nahrazovat nátěrové hmoty s vysokým obsahem VOC za 

vysokosušinové, případně za vodouředitelné nátěrové hmoty. Určitým blokem k prosazení 

tohoto trendu mohou být zejména armádní zakázky, kdy musí výsledná speciální vrchní 

nátěrová hmota dosáhnout stanoveného lesku a hmatu podle českého obranného standardu, 

těchto prvků lze dosáhnout pouze pomocí aplikace nátěrové hmoty s vysokým obsahem 

organických rozpouštědel. Při zvýšeném objemu vojenských zakázek doporučuji pořízení 

regenerační stanice použitých organických rozpouštědel, jednak kvůli zákonné povinnosti 

evidence spotřeby organických rozpouštědel a také kvůli finančním úsporám.  

Stejný systém a stejná činnost odhaluje další významný aspekt, jsou jím netěsnosti 

lakovacích linek, konkrétně komínů, odvádějících znečišťující látky z provozu technologií 

do ovzduší. Problémem je bezesporu plnění BAT (nejlepších dostupných technik) v 

dodržování měrné výrobní emise VOC. Vlivem netěsností spojů komínů a nedostatečného 

čištění jsou při autorizovaném měření emisí vykazovány vysoké hodnoty hmotnostního 

toku, který je pak vztažen na celkovou lakovanou plochu, a tím je měrná výrobní emise 

VOC nevyhovující BAT. Mimo to pak technologie lakování atakují povolené limity 20 % 

(respektive 25 % u lakovny REPASE) pro fugitivní emise. Navrhuji sestavit plán údržby a 

oprav komínů technologií lakoven, ověřit účinnost a provoz vzduchotechniky (sání, 

odsávání, nastavit pravidla pravidelné údržby a servisu zmíněných technologií.      

Provoz linek chemické předúpravy má další významný aspekt. Jedná se o vznik 

emisí při elektrolytickém základování. Elektroforéza v současné době funguje jako 

anaforéza, tento způsob je zastaralý, navrhuji kataforezní základování, při něm je dosaženo 

v průměru čtyřikrát vyšší antikorozní účinek. Požadované antikorozivní účinky jsou při 
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stávající anaforezním základování docíleny aplikací dalších antikorozních přípravků, čímž 

dochází ke zvýšení emisí a spotřeby CHLP. 

 U posuzovaného systému údržba a činnost strojů a zařízení vyšel vlivem 

opakujícího se nedostatečného třídění vzniklých odpadů významný aspekt nakládání 

s odpady. Dáno je to především skladováním mimo vymezené sběrné nádoby a 

nedodržováním technologické kázně zaměstnanců údržby. Záměrem je proškolit 

zaměstnance údržby z právních předpisů třídění odpadů a motivovat finančním postihem 

za nedodržování postupů; rovněž i zvýšená kontrola dodržování třídění odpadů pracovníků 

údržby. 

Poslední systém, u kterého byly identifikovány významné environmentální aspekty, 

je kanalizační řád a VH objekty.  

Činnost provoz a údržba kanalizačních sítí je negativní vůči životnímu prostředí 

díky aspektu netěsnosti kanalizačních řádů. Hrozí kontaminace podzemní vody a 

horninového prostředí zejména provozem průmyslové kanalizace, která odvádí znečištěné 

vody výrobní činností. Netěsností rozvodů pitné a užitkové vody navíc dochází ke 

značnému plýtvání přírodních zdrojů. Navrhuji proto sestavit dlouhodobý plán financování 

oprav kanalizace, začínající pasportizaci a fyzickou rekognoskací celé kanalizační sítě.  

Ve stejném systému a činnosti provozu jímek je uveden aspekt: vznik emisí 

s dopadem na možné znečištění vod. Jedná se zejména o akumulační jímky určené pro 

shromáždění pracích vod po odmaštění. Stěny jímek nebyly původně izolovány proti 

průniku ropných látek do horninového prostředí, byly opatřeny pouze hydroizolací. Tento 

aspekt je v současné době řešen v rámci stanoveného cíle, je zpracován program – plán 

izolování jímek, v současné době je izolována většina těchto jímek, tudíž tento aspekt 

ztrácí na významnosti. 

Posledním objeveným významných aspektem je vznik emisí do vod při provozu 

VH děl. Dlouhodobě je podceňována údržba a pravidelné čištění VH děl, jako jsou lapače 

tuků v jídelnách a odlučovače ropných látek. Měly by se stanovit konkrétní odpovědnosti a 

povinnosti pracovníků údržby, pod kterou provoz VH spadá. Nutná rekonstrukce většiny 

VH může být součástí plánu financování kanalizace. 

Celkově vzato, negativní působení významných environmentálních aspektů 

v TATRA, a. s., lze snížit bez větších investičních nákladů, ke všem aspektům jdou 
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konkrétně stanovit specifické, měřitelné a termínované cíle. Odpovědnost za splnění cílů 

musí být sledována v rámci systému EMS a realizována pomocí programů, které mohou 

řešit dohromady více podobných cílů. 

 

5.2 Analýza právních předpisů a jiných požadavků v oblasti 

environmentu TATRA, a. s. 

 

Je možno konstatovat, že po důkladné analýze všech paragrafů příslušných 

právních předpisů a jiných požadavků, vztahujících se na všechny činnosti TATRA, a. s., 

v současné době TATRA, a. s., plní všechny stanovené zákonné normy i jiné předpisy. 

Tyto požadavky jsou obsaženy v nově vzniklém registru právních a jiných požadavků a. s. 

Tento registr slouží v současné době primárně pro orientaci specialistů BHP a ŽP v oblasti 

firemního životního prostředí. Dále bude po zavedení systému sloužit jako podklad pro 

hodnocení souladu plnění legislativy.  

Zjištění neplnění požadavků může nastat při vydání nových předpisů, které nebude 

možno ve stávajících podmínkách plnit, nebo při neznalosti výkladu v praxi. Odbor BHP a 

ŽP se profiluje jako interní poradce řešení legislativních požadavků na pracovištích.   

Neměly by tudíž teoreticky vůbec hrozit sankce ze stran orgánů státní správy, za 

předpokladu dodržení technologické kázně, znalosti legislativy, firemních předpisů u všech 

příslušných zaměstnanců. Znalosti zaměstnanců v oblasti legislativy jsou ověřovány 

v rámci plánovaných i nárazových kontrol na pracovištích, i v případě kontrol státních 

orgánů. Zavedením systému bude navíc tato oblast pravidelně v rámci auditu sledována. 

Registr právních a jiných požadavků obsahuje v prvotním návrhu pouze výčet 

názvů právních předpisů a návaznost plnění požadavků předpisů na interní dokumentaci. 

Do budoucna by bylo vhodné jednotlivé předpisy rozložit do paragrafů a v registru dále 

vést úplné znění paragrafů, jejichž plnění se vztahuje na firmu TATRA, a. s. Tímto bude 

docíleno lepší orientace v požadavcích jednotlivých norem, nevýhodou bude pracnost při 

aktualizaci registru. Norma ČSN ISO 14001 sama ukládá, aby byl vytvořen registr 

požadavků legislativy, nikoliv registr seznamu právních předpisů. Jako prvotní model 
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řízení právních předpisů ovšem doporučuji navržený registr, ostatně jak to bývá řešeno 

v drtivé většině firem řízených podle EMS. 

 

5.3 Analýza dokumentace v oblasti životního prostředí TATRA, a. s. 

 

Důkladným průzkumem veškeré tištěné i elektronicky řízené dokumentace bylo 

zjištěno, že v tištěné formě se vyskytují už jen pouze dokumenty zastaralé a neplatné. 

Všechny stávající dokumenty jsou řízeny elektronicky v rámci systému kvality. Některé 

významné složky životního prostředí a hlavně požadavky legislativy na ně se vztahující, 

jsou popsány v směrnicích akciové společnosti (SAS). Záměrem do budoucna je SAS 

zrušit a jejich původní znění „překlopit“ do nových organizačních směrnic environmentu 

(OSE). Nové OSE budou základní řídicí směrnice nového systému EMS, budou řešit jak 

právní a jiné požadavky vycházející z registru právních a jiných požadavků, tak požadavky 

systému EMS. V této práci byly definovány možné názvy dokumentace, včetně obsahů, 

které by měly řešit. Pro účely provedení vstupního přezkoumání byly autorem vytvořeny 

pro hodnocení zásadní směrnice, a to OSE  Environmentální aspekty a OSE Požadavky 

právních předpisů a jiné požadavky.  

Mimo nových směrnic musí být vytvořeny a následně řízeny také záznamy a 

dokumenty, mapující potřeby EMS. V návaznosti na již vytvořené směrnice byly pro 

potřeby přezkoumání vypracovány na směrnice navazující registry, registr významných 

environmentálních aspektů a registr právních a jiných požadavků.  

Systém kvality řízený podle ČSN EN ISO 9001 obsahuje mnoho společných 

kapitol a požadavků jako norma řízení environmentu ČSN EN ISO 14001. Tohoto 

předpokladu bylo využito při návodu na doplnění stávajících elektronicky řízených 

dokumentů kvality o požadavky životního prostředí. Autor budoucích směrnic 

integrovaného systému má tak k dispozici podklad pro tvorbu nových integrovaných 

směrnic a pracovních postupů, prostudováním očekávaných výstupů autorem navržené 

dokumentace. Stejně jako u dokumentace, tak i u stávající Příručky kvality, která je co do 

významu nejvýše postavenou dokumentací systému kvality, je předložen návrh na 



Daniel Rebroš : Vstupní environmentální přezkoumání TATRA, a. s. 

2011                                                                                                                                       52       

doplnění stávající příručky o prvky environmentu. Po doplnění a úpravě vznikne jedna 

nejvyšší řídící dokumentace: Příručka integrovaného systému. 

Stávající systém řízené dokumentace kvality je nastaven na odpovídající úrovni, 

splňuje požadavky normy kvality a dle mého názoru nepotřebuje vylepšení. Systém 

seznámení zaměstnanců s nově vydanou dokumentací je také dobře zaveden, znalosti 

nabyté z nových směrnic, potřebné k výkonu práce u zaměstnanců, jsou ověřovány v praxi 

prostřednictvím kontrol, do budoucna audity. Dokumentace by měla být v zásadě stručná, 

srozumitelná pro všechny zaměstnance a aplikovatelná na konkrétní činnosti a požadavky. 

 

5.4 Analýza havárií a havarijních stavů v TATRA, a. s. 

 

Působit preventivně před vznikem havarijních stavů a situací s možným ohrožením 

složek životního prostředí je jistě cílem všech firem, ne jinak tomu je u TATRA, a. s. 

Řádově od počátku 90. let 20. století, kdy došlo k prvnímu významnému poklesu výroby, 

nedošlo v TATRA, a. s., k žádné významnější havárii, kdy by byly bezprostředně ohroženy 

složky životního prostředí nebo životy zaměstnanců. Od tohoto období existují záznamy o 

havarijních situacích, nejčastěji se jedná se úniky ropných látek na pracovištích selháním 

lidského faktoru, ale také díky technickému stavu zařízení a úniky provozních kapalin 

dopravních prostředků. Ve všech těchto situacích si s nepříjemnými situacemi poradili 

profesionálně vyškolení pracovníci HZSp nebo zárodky možné havárie zlikvidovali sami 

zaměstnanci daného provozu.  

Celkové zabezpečení provozu jak po technické tak řídící stránce odpovídá 

celkovým možnostem firmy, možné havárie a havarijní stavy jsou minimalizovány 

preventivní činností, pravidelným školením zaměstnanců, jednak v rámci nástupního 

školení a pak periodickým školením, vždy v přiměřeném rozsahu na dané pracoviště. 

Jednou ročně probíhá na pracovištích námětové cvičení zdolávání havárie. Riziková 

pracoviště, kde se dá předpokládat havarijní únik závadných látek, jsou vybavena 

havarijními soupravami se sorbety, na pracovištích visí pokyny při vzniku havárie včetně 

pokynů pro zdolávání těchto nepříznivých stavů.  

Je snahou prodlužovat životnost strojů a technologických celků pravidelnou 
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údržbou, některé technologie slouží svému účelu, bohužel jiné jsou již ve špatném 

technickém stavu. Investiční náročnost pořízení nové „machinery“ brzdí průběžnou 

výměnu technologie, patrné je to v současné době, kdy management firmy řeší novou 

strategii firmy a kdy jsou investice zastaveny.  

 

 

 

 

6 Závěr 

 

V diplomové práci jsem se zabýval tematikou vstupního environmentálního 

přezkoumání firmy TATRA, a. s., cílem bylo zhodnotit současný stav řízení životního 

prostředí ve firmě, kriticky zhodnotit nedostatky a navrhnout zlepšení, aby již nic nebránilo 

úspěšnému zavedení systému řízení environmentu – environmentálního manažerského 

systému (EMS) podle normy ČSN EN ISO 14001. 

V Úvodu popisuji účel a důležitost vypracování vstupního přezkoumání jako 

podkladu a prvního logického kroku v systému zavádění EMS. Dále zde uvádím 

skutečnost, že vrcholové vedení firmy rozhodlo o zavedení integrovaného systému řízení, 

jehož nedílnou součástí bude řízení environmentu (EMS).  

Druhá, teoretická část, mapuje faktické zabezpečení environmentu ve firmě jak po 

technické, tak po personální stránce, stanovuje odpovědnosti za metodické řízení 

jednotlivých složek životního prostředí a uvádí činnosti, které odpovědné osoby 

vykonávají v rámci popisu funkčního místa. 

Následuje třetí, prakticky pojatá kapitola, která předkládá návrh způsobu 

ekologizace podniku podle modelu PDCA. Návrh zahrnuje 4 kroky návodů pro následující 

hodnocení, a to identifikaci a vyhodnocení významných environmentálních aspektů, 

zjištění požadavků právních předpisů a jiných požadavků v životním prostředí, zmapování 

stavu dokumentace v environmentu a nakonec zhodnocení havárií a havarijních situací.    
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Ve čtvrté části práce provádím již vlastní konkrétní vyhodnocení plnění předešlých 

návodů všech 4 kroků, výstupem je vytvoření registru významných environmentálních 

aspektů a registru právních a jiných požadavků, dále byla navržena struktura nové 

dokumentace i doplnění stávající dokumentace. Rovněž jsou v této části popsána možná 

rizika vzniku havarijních stavů a havárií, zabezpečení k minimalizaci jejich vzniku, dále je 

přiložen výčet významných havárií v TATRA, a. s., za poslední dobu a současně k nim 

navržena nápravná a preventivní opatření.    

Pátá kapitola vychází z předešlé části a analyzuje zjištěné skutečnosti, co bylo 

v rámci popisu jednotlivých kroků hodnocení zjištěno, jaké byly podány návrhy na 

zlepšení, u environmentálních aspektů byly stanoveny cíle a programy, ostatní kroky byly 

autorem komentovány. 

Domnívám se, že vstupní environmentální přezkoumání dopadlo pro TATRA, a. s., 

pro potřeby zavádění systému EMS, vcelku příznivě, snížování negativního vlivu 

významných environmentálních aspektů nebude znamenat větší finanční zátěž a zvýšenou 

potřebu lidských zdrojů, legislativa životního prostředí je plněna, nedostatky vidím 

z časového hlediska v rozsahu již zpracované dokumentace, zbývá zpracovat velké 

množství nových směrnic, postupů, dokumentů a záznamů, a také je nutné doplnit spoustu 

požadavků dokumentace kvality o environment. Havárie a havarijní stavy nepředpokládají 

výraznější ohrožení životního prostředí do budoucna. 

Na základě zjištěných skutečností nic nebrání naplánování harmonogramu zavádění 

systému EMS v TATRA, a. s. EMS by mohl být v dohledné době zaveden, přezkoušen a 

následně certifikován, pokud to bude prioritou nejvyššího vedení. 
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Příloha č. 1 Příklad registru významných environmentálních aspektů 

 

Třískové obrábění Kód systému: 4

Produkt    (činnost, služba nebo výrobek) Environmentální aspekt Environmentální dopad Cíl Legislativa

P N R

spotřeba el. energie čerpání přírodních neobnov itelných zdrojů

spotřeba v ody čerpání přírodních neobnov itelných zdrojů

spotřeba tepla čerpání přírodních neobnov itelných zdrojů

nakládání s CHLaP

znečištění v od

znečištění horninov ého prostředí

znečištění ov zduší

nakládání s odpady

znečištění v od

znečištění horninov ého prostředí

znečištění ov zduší

hluk znečištění prostředí

úkapy  a netěsnosti technologie

znečištění v od 3 3 9 4.1 4 2
znečištění horninov ého prostředí 3 3 9 4.2 4 2
znečištění ov zduší

Prov oz průmy slov ých praček v znik emisí
znečištění ov zduší

znečištění v od

Prov oz brusek v znik emisí
znečištění ov zduší

znečištění v od

Prov oz VZV (motorov é a elektrické)

spotřeba PHM (motorov é VZV) čerpání přírodních neobnov itelných zdrojů

spotřeba el. energie (elektrické VZV) čerpání přírodních neobnov itelných zdrojů

úkapy  a netěsnosti agregátů VZV

znečištění v od

znečištění horninov ého prostředí

znečištění ov zduší

v znik emisí (motorov é VZV) znečištění ov zduší

Posuzovaný systém:

Hodnocení závažnosti 
environmentálního 

dopadu
Program 

plnění cíle

Prov oz obráběcích strojů a ostatních 
technologických celků
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Příloha č. 2 Příklad registru právních a jiných požadavků 
 

REGISTR PRÁVNÍCH A JINÝCH POŽADAVKŮ TATRA, a. s., V OBLASTI  ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

Poslední aktualizace ke dni:      

Oblast 
ident. 

znak 
název účinnost 

interní 

dokument  

                                PRÁVNÍ PŘEDPISY  

             2 Z Zákon č. 254/2001 Sb., o změně některých zákonů (vodní zákon) 1.1.2002 OSE  4.4.6-05  

2 V Vyhláška č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 22.5.2002  OSE 4.4.6-05  

            2 V 

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 

plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 

následků 

1.5.2001 OSE  4.4.6-05 

 

             3 Z Zákon č. 86/2002 Sb., ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 

1.6.2002; 

1.1.2003, § 

19, 21, 22, 37 

OSE 4.4.6-02 
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Oblast 
ident. 

znak 
název účinnost 

interní 

dokument 

                                PRÁVNÍ PŘEDPISY  

             3 NV 
Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky 

znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí 
14.8.2002 OSE 4.4.6-02  

 

3 NV 
Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování 

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
1.1.2007 OSE 4.4.6-02  

 

3 NV 
Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
1.1.2008 OSE 4.4.6-02 

 

 
       číselník:         oblast:                                                             identifikační znak:                 druh předpisu: 
 
              1         ŽP obecně                                                                           E                       legislativa Evropského parlamentu 
              2         ochrana vod                                                                        Z                       zákon 
              3         ochrana ovzduší                                                                  NV                    nařízení vlády ČR 
              4         nakládání s odpady a obaly                                                V                       vyhláška Ministerstva ŽP … 
              5         nakládání s CHLP                                                              T                       technická norma 
              6         prevence závažných havárií                                               J                        jiný požadavek v oblasti ŽP 
              7         integrovaná prevence znečišťování 
              8         posuzování vlivů na ŽP 
              9         další předpisy související s oblasti ŽP 
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Příloha č. 3 Návrh struktury dokumentace EMS 

a) tvorba nové interní dokumentace: organizační směrnice environmentu (OSE) 

Název a označení dokumentace Odpovědnost DATUM PLNĚNÍ             Očekávaný výstup 

Nakládání s odpady                                          

OSE 4.4.6-01 

  Stanovení zásad a z nich vyplývajících povinností 

pro nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. 

 

Havarijní připravenost                                       

OSE 4.4.7-01 

 

  Stanovit postup činností směřujících k specifikaci 

a identifikaci možnosti vzniku havarijních situací 

a situací havarijního ohrožení, k reakcím na ně a k 

prevenci pro zmírnění jejich dopadů na 

environment.                         

 

Environmentální aspekty  

OSE 4.3.1-01 

 

Daniel Rebroš 

 

31. 12. 2010 

Popsat postup činností pro identifikaci, tvorbu 

registru, hodnocení významnosti a aktualizaci 

environmentálních aspektů a jejich návaznost při 

stanovování environmentálních cílů a programů v 

rámci systému environmentálního managementu 

(ČSN EN ISO 14001:2005) 
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Název a označení dokumentace Odpovědnost DATUM PLNĚNÍ             Očekávaný výstup 

 

 

Nakládání s chemickými látkami 

a přípravky      

OSE 4.4.6-03 

  Stanovení zásad a z nich vyplývajících povinností 

pro nakládání s  chemickými látkami a přípravky 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1907/2006 (dále jen „REACH“), 

zákonem č. 356/2003 Sb., v platném znění, (dále 

jen „zákon o CHLP“) a zákonem                          

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně souvisejících zákonů, v platném znění. 

 

Ochrana ovzduší                                            

OSE 4.4.6-02 

  Určení povinností a odpovědností vyplývajících ze 

zákona na ochranu ovzduší č. 86/2002  Sb., 

v platném znění, a ze souvisejících prováděcích 

právních předpisů 

 

Ochrana vod                                                     

OSE 4.4.6-05 

 

  Specifikovat hlavní zásady a povinnosti při 

nakládání s vodami, ochraně povrchových a 

podzemních vod a ochraně před povodněmi v 

návaznosti na zákon o vodách (vodní zákon)  
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Název a označení dokumentace Odpovědnost DATUM PLNĚNÍ             Očekávaný výstup 

 

Hospodaření s energiemi                                  

OSE 4.4.6-04 

  Definovat povinnosti a pravomoci útvarů, 

podílejících se na spotřebě a zabezpečení 

hospodárného využívání energií (Nařízení vlády 

č.68/2010 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 

361/2007 Sb.) 

 

 

 

Požadavky právních předpisů a 

jiné požadavky (EMS)                                       

OSE 4.4.3-01 

 

 

 

Daniel Rebroš 

 

 

 

31. 12. 2011 

Postup k identifikaci a zajištění přístupu a 

sdělování právních požadavků a jiných 

požadavků, které se na TATRA, a.s. vztahují a 

které se vztahují k EA všech činností, výrobků a 

služeb. Stanovení způsobu, odpovědnosti za 

aktualizaci registru a sdělování zaměstnancům, vč. 

vedení společnosti a všem zainteresovaným 

stranám. (požadavek kap. 4.3.2 ČSN EN ISO 

14001:2005) 
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Název a označení dokumentace Odpovědnost DATUM PLNĚNÍ             Očekávaný výstup 

 

Hodnocení souladu s právními 

předpisy a s jinými požadavky 

EMS  

OSE 4.5.2-01 

  Postup pro provedení vyhodnocení souladu s 

právními předpisy a s jinými požadavky ve vztahu 

k environmentu ve společnosti. (požadavek kap. 

4.5.2 ČSN EN ISO 14001:2005) 

Nakládání s obaly 

OSE 4.4.8-01 

  Stanovení zásad a z nich vyplývajících povinností 

pro nakládání s obaly v souladu se zákonem č. č. 

477/2001 Sb 

Hodnocení - E profilu 

 OSE 4.5.3-01 

  Hodnocení environmentálního profilu (EPE) 

(požadavek kap. 4.3.3 ČSN EN ISO 14001:2005) 
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Příloha č. 4 Přehled významných havárií v TATRA, a. s., Příklad protokolu o havárii 

 

1) porucha na obráběcím zařízení – prasklá součástka (olejoznak) – únik závadné látky 

2) porucha při provozu nákladního automobilu – prasklý spoj hadice olejového systému 

vozidla zn. LIWA – únik závadné látky 

3) vznik pěny na vodním toku Sýkoreček - nenahlášená změna technologie externího 

subjektu využívajícího kanalizaci TATRA, a. s. Používání nové CHLP pro odmaštění 

kovových dílů a vypouštění odpadních vod do kanaliazce. – změna vizuální kvality 

vody 

 

O každé havárii je pořízen protokol, jako příklad je uveden záznam o poruše na 

obráběcím stroji. Další protokoly byly zhotoveny stejně, jsou však k dispozici u autora 

práce. 
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Příklad protokolu o havárii: 

Protokol o havárii ohrožující kvalitu povrchových a podzemních 
vod 

 
 
1. Stručné údaje o havárii 
Datum/ Trvání havárie: 
 

nelze určit, mezi 25.10. – 28.10. 2008 

Zdroj problému: 
 

Technická porucha zařízení : obráběcí stroj (prasklá součástka- 
olejoznak) 

Popis problému: Zřejmě bez cizího zavinění (prasklá součástka- olejoznak), došlo 
k úniku závadné látky (hydraulický olej HYCUT) v množství cca 
600 l z hydraulické nádrže na okolní podlahu. Zasažená podlaha 
nepřechází v kanalizační síť, ani s ní nehraničí. Lze proto vyloučit 
únik závadné látky do kanalizační sítě. Došlo pouze k úniku 
závadné látky do energokanálu (uvnitř izolované elektrické 
kabely).  
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Externí organizace informované o havárii (státní správa : 

Organizace Kontaktní osoba 

  

  

  

  

 
3. Identifikace závadné látky: 
Chemický název látky Vizuální zhodnocení a 

projevy 
Bezpečnostní 
list/jiný doklad 

Odběr vzorku 

Hydraulický olej HYCUT 
 

 ano ne 

 
 
3. Zjištění rozsahu havárie: 
Zasažené složky životního prostředí - - 

Vodní tok Sýkoreček  Ne  Ano 
 

Kanalizace vedoucí do vodního toku Ne  Ano 
 

Kanalizace vedoucí na ČOV 
KOMTERM, a.s. 

Ne  Ano 

Kanalizace vedoucí do kanalizace 
pro veřejnou potřebu m. Kopřivnice 

Ne  Ano 

Ostatní území  Ne  Ano 
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4. Postup likvidace havárie: 
Číslo 

kroku: Událost/popis činností Provedl: 

1. Provedly se opatření k zabránění šíření 
havárie v součinnosti s pracovníky 
linky válců a údržby.  

HZSp 

2. Následně odčerpány závadné látky v 
co největší možné míře do 
připravených sudů. 

HZSp 

   3. Proveden zásyp podlahy zasažené  
závadnou látkou sorbentem vapex 

HZSp 

   4. Poté odčerpány závadné látky 
z energokanálu a  vyčištěny plochy 
energokanálu od kalů a nečistot. 

Pracovníci 
linky válců 

 Nasáklý sorbent sesbírán do určené 
nádoby a dále s ním nakládáno jako 
s nebezpečným odpadem. 

HZSp 

Délka trvání 
 

2 hod 

 
 
5. Nápravná opatření: 
Číslo akce Popis Zodpovědná 

osoba 
Termín Stav plnění 

úkolu 
1. U podobných zařízení (hydraulické 

nádrže s obsahem olejem) 
zkontrolovat olejoznaky a zjištěné 
poškozené případně vyměnit. 
Olejoznaky umístěné v dolní části 
nádrží (nejblíže u podlahy) vyměnit za 
kovové zátky nebo jiným způsobem 
otvory trvale uzavřít, aby se v případě 
poškození olejoznaků zabránilo úniku 
závadných látek z hydraulických 
nádrží do okolního prostředí. 
 
 
 

   

 
 


