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Anotace 

 

 Diplomová práce se zabývá moţností pouţití nástroje  Ecomapping, který je určen 

k řízení ochrany prostředí, při zavádění a následném zlepšování environmentálního 

manaţerského systému ve společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Jedná se o 

nástroj zaloţený na vytváření tzv. ekomap, které poskytují společnosti názorné informace o 

stavu ţivotního prostředí. 

 V úvodu se diplomová práce zabývá popisem dostupných dobrovolných nástrojů 

environmentální politiky, popisem principu environmentální manaţerského systému a 

metodou EMAS easy, jejíţ postup zahrnuje i pouţití nástroje Ecomapping. Závěrečná část 

se zabývá vyhotovením jednotlivých ekomap společnosti a zhodnocením přínosů pouţití 

nástroje  Ecomappingu. 

  

Klíčová slova: EMS, EMAS easy, Ecomapping, ekomapa 

 

Annotation 

 

 The thesis deals with the possibility of using the „ecomapping“ tool that is intended 

for managing of environment protection and is used by implementation and consequential 

improvement of Environmental Management System in the company Slovácké vodárny a 

kanalizace, a.s. It is the tool based on creating so-called ecomaps that provide the company 

clear informatik of environment status. 

 Its first part is focused on description of available voluntary tools of environmental 

policy, description of environmental management system principle and deals with 

EMAS easy method whose procedure includes also using the ecomapping tool. The second 

part deals with executing the company individual ecomaps and evaluating 

benefits of using the ecomapping tool. 
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1. Úvod 

 

 Zavedením environmentálního manaţerského systému prokazuje společnost, ţe v 

rámci své činnosti dbá na ochranu ţivotního prostředí a ţe při produkci výrobků či 

poskytování sluţeb jsou brány v potaz také jejich dopady na ţivotní prostředí. Zavedením 

environmentálního manaţerského systému také společnost přejímá odpovědnost za stav 

ţivotního prostředí a projevuje úsilí přispět k jeho zlepšování a k udrţitelnému rozvoji. 

 Pokud se společnost rozhodne k zavedení environmentálního manaţerského 

systému, musí splňovat všechna ustanovení daná nařízením. Dodrţování konkrétních 

povinností a kroků je jedním z kritérií pro úspěšnou registraci v programu. Zavedený 

systém environmentálního managementu ve společnosti přispívá k trvalému 

ekonomickému růstu a prosperitě společnosti. Současně se podílí na sniţování negativních 

činností společnosti na ţivotní prostředí 

 Doba a náročnost zavádění systému se odvíjí od typu činnosti, kterou podnik 

vykonává. Obecně platí fakt, ţe zavádění systému u průmyslového podniku vyţaduje delší 

časový horizont, neţ např. u společnosti, která vykonává pouze administrativní činnost. 

 Velká většina malých a středních podniků shledávala proces zavedení systému 

environmentálního řízení méně prospěšný a to hlavně díky časové náročnosti a výši 

nákladů na proces zavedení, které byly neúměrně vysoké. Z tohoto důvodu byla vyvinuta 

nová metoda EMAS easy, která přizpůsobuje zavádění systému environmentálního řízení 

jejich moţnostem. 

 Tato metoda vyuţívá jednoduchý a praktický nástroj ecomapping určený k řízení 

ochrany prostředí. Nástroj je zaloţen na vytváření tzv. ekomap, které poskytují společnosti 

názorné informace o stavu ţivotního prostředí. 

 Cílem diplomové práce bylo zhodnotit, zda by bylo moţné vyuţít tento nástroj při 

procesu zavádění systému environmentálního managementu ve společnosti Slovácké 

vodárny a kanalizace a. s., i kdyţ se nejedná o malý nebo střední podnik, a také poskytnout 

společnosti základní přehled o svém vlivu na ţivotní prostředí ve formě vyhotovených 

ekomap. 
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2. Dobrovolné nástroje 

 

 Umoţňují společnostem vzít na sebe při výkonu podnikové činnosti závazek 

šetrnějšího přístupu k ţivotnímu prostředí, neţ vyţadují právní normy. [1] 

 Jsou to aktivity, metody, postupy nebo způsoby chování, které jsou propracované 

nebo koordinované na mezinárodní úrovni a subjekty je zavádí dobrovolně, tedy nad rámec 

legislativních předpisů. Hlavním účelem je sníţení negativních vlivů společností (výroby 

či provozu společnosti) na ţivotní prostředí a současně posílení pozice společnosti na trhu. 

 Dalším účelem je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, posílení dobré pověsti 

a navýšení zisku.[1] 

 

2.1. Nejznámější dobrovolné nástroje 

 

- Environmentální manaţerský systém (EMS) – jedná se o součást celkového 

systému řízení podniku, jejímţ cílem je zahrnutí poţadavků na ochranu ţivotního 

prostředí do celkové strategie podniku a jeho kaţdodenních činností. [2] 

- Čistší produkce – je hledání příčin vzniku environmentálních zátěţí na základě 

podrobné analýzy materiálově-energetických toků, odstraňování těchto příčin, 

omezování výrobních ztrát a úniků látek, hledání moţností úspor ve výrobním 

procesu. [2] 

- Ekoznačení (Ekologicky šetrné výrobky a sluţby) – jedná se o vývoj a označování 

ekologicky šetrných výrobků a sluţeb, tj. produktů, které jsou k ţivotnímu prostředí 

šetrnější neţ produkty alternativní (funkčně srovnatelné). [2] 

- Ekodesign – jedná se o navrhování a vývoj výrobků, kdy je vedle klasických 

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

velký důraz i na dosaţení minimálního negativního dopadu výrobku na ţivotní 

prostředí, a to v celém jeho ţivotním cyklu. [2] 

- Environmentální manaţerské účetnictví (EMA) – zabývá se identifikací a 

shromaţďováním informací o hmotných a energetických tocích v podniku, jeho 

environmentálních nákladech a dalších hodnotově (finančně) vyjádřených 

informací, které jsou východiskem pro rozhodování řídících pracovníků. [2] 
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- Hodnocení environmentálního profilu podniku - dle normy ISO 14031 nebo dle 

systému, který je zaveden podnikem, s vyuţitím jednoduchých indikátorů 

výkonnosti, které nastiňují jednoduchý a jasný obraz o environmentálním chování 

podniku. Výkonnostní indikátory můţou být podkladem pro stanovení cílů při 

zavádění ISO 14001 nebo EMAS. [2] 

- Posuzování ţivotního cyklu (LCA) - podává informace o vlivech určitého systému, 

např. výrobku, na ţivotní prostředí, a to v průběhu jeho celého ţivotního cyklu. [2] 
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3.  Environmentální manažerský systém 

 

 Pojem Environmentální manaţerský systém (EMS – Environmental Management 

System) je přesně vymezen a normalizován v normě ISO 14001. Mezinárodní definice dle 

této normy jej definuje jako součást celkového řídicího systému podniku, která vyuţívá 

organizační struktury, činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje podniku 

pro stanovení, realizaci a revizi jeho environmentální politiky. [3] 

Zavedení EMS představuje v současnosti nejrozšířenější způsob, jakým podnik 

můţe deklarovat, ţe v rámci své činnosti dbá na ochranu ţivotního prostředí a ţe při 

produkci jeho výrobků a sluţeb jsou zvaţovány také jejich environmentální dopady. [2] 

EMS tedy představuje aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému 

sniţování dopadů činností organizace na ţivotní prostředí. Je určen pro organizace 

provozující činnost v soukromé sféře (akciové společnosti, společnosti s ručením 

omezeným ad.), pro organizace státní a veřejné správy (ministerstva, městské úřady ad.) 

nebo jejich části (výrobní jednotka, detašovaná pracoviště). Pozitivně motivuje organizace 

k odpovědnému přístupu a ke zlepšování environmentální výkonnosti nad rámec 

legislativních poţadavků. [1] 

Byl zřízen Evropskou unií, za účelem zjišťování a sledování vlivu činností 

organizací na ţivotní prostředí a zveřejňování informací formou jednotlivých 

environmentálních prohlášení. [1] 

Je to systémový přístup k řízení otázek souvisejících s ţivotním prostředím v 

organizaci s důrazem na integraci environmentálního hlediska jak do celkové strategie 

organizace, tak do jejích kaţdodenních činností. Poţaduje po organizaci definovat 

významné environmentální aspekty (a dopady) a dále konkrétní cíle a opatření, pomocí 

kterých bude naplňovat poţadavek tzv. neustálého zlepšování.[1] 
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3.1. Výhody zavedení EMS 

 

 Pokud se společnost rozhodne pro zavedení EMS, na jeho vytvoření, zavedení a 

udrţování jsou kladeny určité nároky. Jedná se hlavně o finanční a lidské zdroje. Ty jsou 

však kompenzovány výhodami, které vytvořením funkčního systému řízení získá. 

 

K hlavním důvodům zavedení EMS patří: 

- Snaha o sníţení negativních vlivů na ţivotní prostředí - omezení mnoţství odpadů a 

nebezpečných odpadů, odpadních vod a plynných emisí, které sniţují zatíţení 

okolního prostředí, ale také se sniţuje riziko případných pokut, poplatků a nákladů 

na čištění a odstraňování odpadů činnosti společnosti 

- Ekonomické důvody - sníţení nákladů v důsledku změny systému řízení, sníţení 

spotřeby surovin, energií a dalších zdrojů 

- Zlepšení vztahů s úřady a soulad s legislativou - zavedení EMS se zvyšuje šance 

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

usnadňuje soulad se stále přísnějšími legislativními poţadavky 

- Sníţení moţnosti nehody - podniky se zavedeným EMS jsou lépe připraveny na 

případnou havárii, čímţ dochází i ke sníţení nákladů spojených s jejich likvidací 

- Vztahy s okolím - zvýšení důvěryhodnosti pro investory, peněţní ústavy, 

pojišťovny a státní správu  

- Motivace zaměstnanců - systém funguje na základě zapojení zaměstnanců, tím 

zvyšuje podvědomí zaměstnanců o ochraně ţivotního prostředí. 

- Udrţitelný rozvoj - ekonomická činnost nemá přinášet jen krátkodobé zisky, ale 

měla by také pomoci při udrţování a zlepšování ţivotních podmínek a kvality 

ţivota 

- Lepší pozice na trhu - můţe být dosaţena sníţeným vlastních nákladů a zvýšením 

prodeje výrobků. [4] 
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3.2. Nevýhody a rizika zavedení EMS 

 

 Za hlavní nevýhodu EMS jsou povaţovány: 

 

- Náklady - plynou z procesu jeho zavádění. Nejde tolik o náklady spojené se 

změnou systému řízení, které ale navyšují hodnotu podniku, jako spíše o platby za 

sluţby nezávislých environmentálních auditorů. Ceny jsou smluvní a jsou závislé 

na velikosti podniku a také charakteru jeho činnosti 

- Poţadavek na zveřejňování tzv. environmentálního prohlášení v pravidelných 

intervalech - musí obsahovat konkrétní a pravdivé údaje o vlivech subjektu na 

ţivotní prostředí. Vzhledem k tomu, ţe tento poţadavek není obsaţen při zavádění 

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

podniků přednost zavádění ISO 14001 před EMS. [5] 

-  

3.3. Možnosti zavedení EMS 

 

- Zavedení EMS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 

(EMAS) 

- Zavedení EMS podle mezinárodní normy ISO 14001 

- Zavedení neformálního EMS na základě výše uvedených principů.  

 První dvě moţnosti představují zavedení formálního, třetí stranou ověřeného 

(certifikovaného/validovaného) systému. [2] 

Třetí moţnost představuje zavedení neformálního EMS (bez certifikace), kterou 

vyuţívají především malé a střední podniky, jimţ finanční prostředky či časové a 

personální kapacity brání v implementaci „plnohodnotného“ formálního systému. Zlepšení 

environmentálního profilu a fungování environmentálního řízení mohou být pro tyto 

podniky důleţitější neţ tvorba veškeré potřebné dokumentace a vlastnictví certifikátu. 

Podnik si tak můţe zavést pouze vybrané prvky EMS či vyuţít postupného (tzv. „step-by-

step“) zavádění systému, avšak nedotáhnout jej aţ do fáze certifikace. [2] 
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3.3.1. Zavedení EMS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 

 

EMAS je dobrovolný nástroj environmentální politiky, jehoţ hlavním cílem je podporovat 

neustálé zlepšování vlivu organizací na ţivotní prostředí a to vytvořením a zaváděním 

systémů řízení podniků z hlediska ochrany ţivotního prostředí, systematickým hodnocením 

výkonu těchto systémů, poskytnutím informací o vlivu organizace na ţivotní prostředí, 

aktivním zapojením zaměstnanců v organizaci a vhodným vzděláváním zaměstnanců v 

dané problematice.[6] 

Díky tomu ţe se jedná o dobrovolný nástroj, nejsou podniky ke zlepšování své 

environmentální výkonnosti nuceny, ale pouze motivovány.  

Pokud se podnik rozhodne zavést EMAS, musí přesně vyhovět podmínkám 

stanoveným Programem EMAS. Zavádí-li jej podnik, musí nejprve určit tzv. 

environmentální aspekty (vlivy, jimiţ působí na ţivotní prostředí) a na jejich základě 

stanoví environmentální politiku (cíle vedoucí ke sniţování negativního dopadu na ţivotní 

prostředí), dále pak do svého systému řízení zavede organizační strukturu a plánování, 

pracovníkům přiřadí odpovědnosti, stanoví postupy a zdroje pro zavedení, provádění, 

posouzení a další podporu stanovené environmentální politiky. Po vybudování systému 

řízení ochrany ţivotního prostředí jeho funkčnost pravidelně kontroluje (audituje) 

nezávislá organizace a výsledky jsou zveřejňovány. [6] 

EMAS je program Evropské unie, který byl zaveden v roce 1993 Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1836/1993, o dobrovolné účasti organizací v 

systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany ţivotního prostředí (Nařízení EMAS). 

Toto nařízení bylo novelizováno Nařízením č. 1221/2009. [6] 

Jako odpovědné orgány byly zřízeny Rada programu EMAS a Agentura EMAS, 

akreditačním orgánem byl jmenován Český institut pro akreditaci (ČIA). Byla vydána 

"Pravidla k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany ţivotního 

prostředí". [6] 
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3.3.2. Zavedení EMS podle mezinárodní normy ISO 14001 

 

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

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

součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací 

činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, 

dosahování, přezkoumávání a udrţování environmentální politiky. [7] 

Zavedení EMS podle normy ISO 14001 má vést ke zlepšení environmentálního 

profilu podniku. Prostřednictvím této normy podnik získá návod, jak vytvořit a zavést 

systém environmentálního řízení. Aby však EMS splnil svůj účel, měl by podnik nadále 

pravidelně vyhodnocovat svůj systém environmentálního managementu s cílem neustále 

ho zlepšovat. [7] 

 Hlavní kapitoly normy se týkají zejména environmentální politiky, cílů a cílových 

hodnot, programů environmentálního řízení, zavedení systému a jeho provoz, 

monitorování a nápravných činností, a přezkoumání vedením.[7] 

 Podstata působení EMS je v principu stejná jako u EMAS. Jedná se o zapojení 

zaměstnanců do systému řídícího sniţování negativních vlivů podniku na ţivotní prostředí. 

Na rozdíl od EMAS nemusí podnik vypracovávat environmentální prohlášení, a nemá k  

dispozici ţádná loga prokazující zavedení systému environmentálního managementu. 

Dostává pouze certifikát, jehoţ platnost musí být vţdy po třech letech obnovena na základě 

splnění daných cílů. [5] 

 Vzhledem k tomu, ţe funkčnost zavedeného EMS je pravidelně kontrolována 

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

nástroje vyţadující vnější součinnost, tj. existenci nezávislých akreditovaných 

certifikačních orgánů a jejich auditorů. Z hlediska sortimentu uţivatelů je pouţití EMS, 

stejně jako EMAS zcela univerzální. [5] 

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

takového systému řízení podniku, který zajistí dodrţování právních poţadavků v oblasti 

ochrany ţivotního prostředí, neustálé sniţování negativních vlivů činnosti podniku na 

ţivotní prostředí, soustavné vzdělávání svých zaměstnanců a relevantních zájmových 

skupin, tak i závazek neustálého zlepšování. [5] 
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3. 3.3. Postup zavádění EMS 

 

 Zavedení EMS není  krátkodobou ani jednoduchou záleţitostí. Je moţné doporučit, 

aby probíhalo  v následujících krocích, samozřejmě s přihlédnutím ke konkrétním 

podmínkám organizace.[8] 

 Zavedením EMS deklaruje organizace svůj postoj k ochraně ţivotního prostředí a 

zásadám udrţitelného rozvoje. Jestliţe se vedení organizace na základě analýzy 

vycházející mj. z moţných přínosů, které EMS můţe pro organizaci znamenat, rozhodne o 

jeho zavedení, je nejdříve třeba vytyčit rámcový věcný a časový program postupu. [8] 

 Celý proces závisí na mnoha faktorech, jako je velikost, oblast činnosti, výrobky či 

sluţby, ale i celková úroveň řízení organizace. EMS je systémem, který vyţaduje neustálé 

zlepšování (je to i jedna z podmínek nařízení), proto není moţné systém pouze zavést a 

dále ho nerozvíjet. EMS vyţaduje identifikaci, vyhodnocování a úpravu environmentálních 

aspektů, jejichţ svědomité řízení vede k neustálému sniţování vlivu činností organizace na 

ţivotní prostředí. Získáním registrace v programu EMS práce nekončí - právě naopak.[1] 

 

Při zavádění EMS by se měla společnost řídit následujícími zásadami: 

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

ţivotnímu prostředí (včetně závazku dodrţování všech příslušných právních 

poţadavků a závazku trvalého zlepšování) 

- Provedení úvodního environmentálního přezkoumání, tj. analýzy problémů ochrany 

ţivotního prostředí v podniku a nejvýznamnějších environmentálních dopadů 

podnikových činností (včetně přehledu zákonných poţadavků) 

- Stanovení cílů, kterých chce podnik v oblasti ochrany ţivotního prostředí 

dosáhnout, a definování konkrétních programů a opatření k zabezpečení jejich 

splnění 

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

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

- Vytvoření programu školení a vzdělávání pro všechny zaměstnance 

- Tvorba a průběţná aktualizace odpovídající dokumentace 



 Bc. Lenka Hanáková: Možnost využití nástroje Ecomapping při zavádění EMS v podniku 

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.  

2011  10 

- Řízení provozu (popis konkrétních postupů a jednotlivých vykonávaných činností -

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

ţivotní prostředí) 

- Provádění měření a pravidelného monitoringu (pro zabezpečení správného 

fungování systému a kontrolu dosahování stanovených cílů) 

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

- Provádění interních auditů, přezkoumání vedením a ověřování systému třetí stranou 

(environmentálním ověřovatelem či certifikačním orgánem) 

- Externí komunikace a zpracování a ověření environmentál1ního prohlášení, tj. 

zprávy poskytující veřejnosti informace o vlivu podniku na ţivotní prostředí a o 

přijatých opatřeních na sniţování tohoto vlivu. [9] 

 

3.3.4. Rozdíl mezi zavádění dle EMAS a ISO 14001 

 

Zavedení EMAS je kladen na organizaci nárok na splnění některých poţadavků, 

které nejsou v normě ISO 14001 tak široce pojaty. EMAS totiţ jako povinné vyţaduje 

určité prvky, které norma ISO 14001 pouze doporučuje nebo se jimi vůbec nezabývá (resp. 

se jimi nezabývá tak podrobně).[2] 

 

Patří mezi ně především tyto prvky:  

- Environmentální přezkoumání - Jedná se o „úvodní podrobnou analýzu problémů 

ochrany ţivotního prostředí, dopadů a plnění aktivit souvisejících s činnostmi 

organizace.“ Jde tedy o přezkoumání současného stavu a chování organizace na 

poli ochrany ţivotního prostředí s cílem zváţit všechny její environmentální 

aspekty a vytvořit tak základ pro vybudování kvalitního EMS. Zatím co organizace 

zavádějící EMAS musí toto přezkoumání provést povinně, při zavádění ISO 14001 

je jeho provedení ponecháno na rozhodnutí podniku 

- Publikace a ověřování environmentálního prohlášení - Podniky se zavedeným 

EMAS musí vytvářet a publikovat environmentální prohlášení. Jedná se o 

environmentální zprávu, jejímţ účelem je „poskytnout veřejnosti a dalším 

zúčastněným stranám informace o environmentálním dopadu a vlivu činnosti 

organizace na ţivotní prostředí a neustálém zlepšování tohoto vlivu.“ Je 
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povaţováno za důkaz otevřenosti organizace a její vstřícné komunikace s okolím, 

na kterou klade EMAS velký důraz. Naproti tomu norma ISO 14001 publikaci 

ţádné environmentální zprávy nevyţaduje 

- Soulad s legislativou - Ohledně souladu s legislativou je v Nařízení č. 1221/2009 

jasně stanoveno, ţe organizaci, která porušuje právní poţadavky týkající se ochrany 

ţivotního prostředí, musí být odmítnuta (případně pozastavena) registrace v 

Programu EMAS. Norma ISO 14001 takto jednoznačně nemluví 

- Posuzování nepřímých environmentálních aspektů - EMAS hovoří o něco 

jednoznačněji i v otázce posuzování nepřímých environmentálních aspektů. 

Aspekty rozděluje na přímé a nepřímé a staví je na stejnou úroveň významnosti. Za 

nepřímé označuje ty aspekty, které organizace nemůţe plně kontrolovat, avšak 

můţe je částečně ovlivnit. [2] 

 

Tab. 1. Přímé a nepřímé environmentální aspekty [2] 

Přímé aspekty Nepřímé aspekty 

emise do ovzduší design výrobku 

emise do vody investice 

odpady nové trhy 

využití půdy výběr služby 

přírodní zdroje správní úkony 

hluk, zápach, vibrace plánování 

doprava sortiment výrobků 

rizika, havárie partneři 

vliv na biologickou 
rozmanitost 

dodavatelský řetězec 

a další… a další… 

 

- Aktivní účast zaměstnanců na procesu neustálého zlepšování - Obě normy 

vyţadují, aby všichni zaměstnanci, jejichţ práce můţe mít významný dopad na 

ţivotní prostředí, byli odpovídajícím způsobem proškoleni. EMAS navíc 

zdůrazňuje potřebu zapojit zaměstnance také do procesu neustálého zlepšování 

celkového vlivu činnosti organizace na ţivotní prostředí 

- Vyuţívání loga - Pokud má podnik platnou registraci v Programu EMAS, můţe za 

přesně stanovených podmínek pouţívat logo EMAS. To má informovat veřejnost a 

další zainteresované strany o účasti podniku v programu, tedy o zavedení EMS, 
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sniţování environmentálních dopadů podnikových činností, výrobků a sluţeb, 

otevřené komunikaci s okolím, shodě s právními předpisy atd. Pokud jde o 

společnosti se zavedeným EMS podle normy ISO 14001, ty mohou po 

předcházející dohodě s certifikačním orgánem vyuţívat jeho logo 

- Registrace - Posledním odlišným prvkem obou systémů je jiţ zmiňovaná registrace, 

tedy prověření podniku a jeho systému ze strany státních orgánů. 

Z výše uvedeného porovnání je patrné, ţe pokud podnik získá ověření a registraci v 

EMAS, automaticky tím vyhovuje i normě ISO 14001. [2] 

 

2.3.5. Neformální přístup zavádění 

 

Zavedení EMAS je především pro malé a střední podniky finančně, personálně i 

časově náročnou záleţitostí. Z tohoto důvodu byly vytvořeny různé postupy, metody a 

podpůrné nástroje, které mají těmto subjektům zavádění systému v maximální moţné míře 

usnadnit, a to při současném zachování jeho kvality a účelnosti. Pro malé a střední podniky 

byly vyvinuty systémy EMAS easy a ISO easy, které jsou uzpůsobeny moţnostem těmto 

menším podnikům. [2] 

Zlepšení environmentálního profilu a fungování environmentálního řízení mohou 

být důleţitější, neţ tvorba veškeré potřebné dokumentace a vlastnictví certifikátu. Podnik 

si tak můţe zavést pouze vybrané prvky EMS či vyuţít postupného (tzv. „step-by-step“) 

zavádění systému, ale nedotáhnout jej aţ do fáze certifikace. [2] 

Nicméně pouze prohlášení o zavedení EMS nemá takovou váhu jako samotný 

certifikát. [2] 
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4.  Metoda EMAS easy 

 

Tento program byl vyvinut v rámci rozvoje Programu EMS a za účelem pomoci 

malým a středním podnikům se zavedením systému environmentálního managementu a 

pro získání certifikace EMS nebo ISO 14001, kdy ale hlavním bodem zájmu zůstává 

ochrana ţivotního prostředí před vlivy vycházející z výroby. 

První nástroje vynikly v roce 1998 spolupráci mezi Mezinárodní sítí organizací pro 

environmentální řízení (INEM – International Network for Enviromnental management) 

pro západní, střední a východní Evropu.[10] 

Uplatňování uvedené metodiky je podporováno také Evropskou komisí, která 

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

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

zahrnuta také Česká republika a to v roce 2008. Proběhlo vzdělávání konzultantů, pilotní 

implementace EMAS easy v podnicích a následná výměna zkušeností.  

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

organizačních jednotek (přibliţně 4 100 organizací). Více neţ dvě třetiny představují malé 

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

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

necelou polovinu z nich. [11] 

 

4.1. Princip Emas easy 

 

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

= Sníţení objemu dokumentace EMS, zatraktivnění a snadnější aplikovatelnost pro malé a 

střední podniky. [10] 

EMAS easy můţeme chápat jako způsob přizpůsobení EMS finančním moţnostem, 

organizační struktuře a velikosti podniku. Je to stručný a srozumitelný průvodce, který 

obsahuje přehled a výklad kroků, které musí podnik učinit, aby osáhl registrace EMAS. [2] 

Jednotlivé kroky zavádění jsou členěny podle metodiky PCDA – Plan, Do, Check, 

Act (Plánuj, Zaveď, Kontroluj, Zlepšuj). [2] 
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Obr. 1. Metodika PCDA [1] 

 

19 kroků při zavádění EMAS easy: 

I Plánování 

1. Environmentální politika 

2. Významné environmentální aspekty 

3. Zákonné a jiné poţadavky 

4. Cíle a cílové hodnoty 

5. Programy environmentálního řízení 

II Zavedení 

6. Struktura a odpovědi 

7. Výcvik, povědomí a kompetence 

8. Komunikace 

9. Dokumentace EMS 

10. Řízení dokumentace 

11. Řízení provozu 

12. Plánování mimořádných stavů a havarijní připravenost 

III Kontrola 

13.  Pravidelné monitorování a měření 

14.  Neshody, nápravná a preventivní opatření 

15. Záznamy 

16. Interní audit EMS 

IV Zlepšování 
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17.  Přezkoumání vedením 

18. Externí komunikace, environmentální prohlášení 

Ověření a registrace [10] 

4.2. Výhody použití metody EMAS easy 

- Výrazné zkrácení doby implementace 

- Méně obsáhlý a méně byrokratický 

- Sníţení nákladů na certifikaci a poradenství 

- Zapojení zaměstnanců do procesu implementace [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bc. Lenka Hanáková: Možnost využití nástroje Ecomapping při zavádění EMS v podniku 

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.  

2011  16 

5. Nástroj Ecomapping 

 Ecomapping je jednoduchý kreativní nástroj, který pomáhá společnostem nejen při 

implementaci systému environmentálního managementu, ale také ve fázi jeho fungování a 

zlepšování (při provádění environmentálního přezkoumání, při definování 

environmentálních aspektů, při environmentálním vzdělávání pracovníků atd.). [12] 

  

Výhody pouţití: 

- Jednoduché vytvoření seznamu environmentálních problémů a postupů 

- Systematická metoda přezkoumání stavu ţivotního prostředí a auditu 

- Nástroj, který umoţňuje zapojení všech zaměstnanců  

- Podpora zvyšování environmentálního povědomí 

- Pomáhá rozvíjet vnitřní a vnější komunikaci 

- Snadný způsob, jak dokument a sledovat zlepšování ţivotního prostředí 

- Umoţňuje organizaci snadno vizualizovat původ negativních vlivů na ţivotní 

prostředí 

- Je zdarma 

- Můţe poskytnout základ, na kterém se můţou stavět další ekologické standardy, 

jako ISO 14000 a EMAS. [12], [13], [14] 

Nevýhody pouţití: 

- Můţe být vnímán jako méně formální pro větší organizace. 

- V případě havárie není vhodný pro stanovení potencionálních rizik. 

- Zaměřuje se na oblast areálu a to můţe být obtíţnější pro společnosti, které působí 

na více místech. 

- Zabývá se dopadem na ţivotní prostředí pouze v informativním charakteru a nejsou 

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

prostředí 

- Neexistuje formální akreditace, pouze můţe být externě přezkoumáváno.[12],[13], 

[14],[15] 
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5.1. Princip nástroje  Ecomapping 

 

 Výsledkem pouţití tohoto nástroje je vytvoření tzv. ekomap, které lze 

charakterizovat jako jednoduché schémata, které zobrazují vazby společnosti k jeho okolí, 

kritická místa v areálu společnosti ve vztahu k ţivotnímu prostředí a způsoby jeho ochrany. 

 Vytvářejí se ekomapy, které se týkají vody, spotřeby energií, ovzduší, hospodaření 

s odpady, půdy a případných rizik. Na základě vyhotovení těchto map získá společnost 

uţitečné grafické informace, které znázorňují vliv činnosti společnosti na ţivotní prostředí 

a na jejich základě lze přímo vytvořit ekologické akční plány a navrhnout moţnosti 

zlepšení. Soubor ekomap můţe být také základem pro dokumentaci systému 

environmentálního řízení. [13] 

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

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

výrobě.[13] 

 Vytvoření ekomap není jediným cílem. Jeho hlavní význam spočívá v přezkoumání 

vztahu společnosti k ţivotnímu prostředí a v následném pozitivním jednání. 
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6.  Postup vytváření ekomap 

 

 Ekomapy jsou původním a velmi nenáročný nástrojem uplatňování 

environmentálního managementu v podnicích. Jejich hlavní význam spočívá v procesu, 

který přezkoumává stav ţivotního prostředí v místě působení a v pozitivním jednání, které 

je jeho výsledkem. [12] 

 

 

Obr. 2. Příklad ekomapy [12] 

 

- Krok 1: Mapa začlenění do územního plánu města - Jedná se o mapu z ptačí 

perspektivy, a to včetně parkovišť, přístupových oblastí, cest a okolního 

prostředí.[12] 

- Krok 2: Materiálové toky společnosti - Usnadňuje analýzu environmentálních 

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

nákladech. 
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- Krok 3: Provedení „miniauditu“- meteomapa - Názory zaměstnanců na chování 

společnosti v ochraně ţivotního prostředí. Napomáhá v pozdějším hodnocení 

výroby. Jedná se o několikaminutový dotazník týkající se environmentálního 

managementu subjektu, který zaměstnanci vyplňují rychle a bez dlouhého 

přemýšlení proškrtnutím příslušného políčka.[12] 

 

Obr. 3. Meteomapa [12] 

 

- Krok 4 - 9: Ecomapping - Vytvoření ekomap (voda, energie, vzduch, odpady, půda, 

rizika). Ekomapy by měli odráţet reálnou situaci - musí být jednoduché, 

srozumitelné. Měli by obsahovat datum, jméno a číslo. Do map se zakreslují 

symboly, které znárodňují četnost výskytu, rozsah a závaţnost. 
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Příklad značení: 

- Šrafování: menší problémy (problém k prozkoumání) 

- Kruh: velký problém (nápravná akce) 

- Velký tučný kruh: váţný problém 

 

- Krok 10 : Vyhotovení pracovního plánu - Nedostatky zjištěné během procesu jsou 

shrnuty a následně zpracovány podle důleţitosti. Proloţením všech ekomap na sebe 

jsou zřetelné oblasti, kde se bude třeba věnovat ţivotnímu prostředí přednostně. Dle 

pouţitého značení problémů je moţné seřadit jednotlivé problémy dle důleţitosti. 

Přednost mají ty problémy, které se týkají zdraví zaměstnanců a zdravého 

ţivotného prostředí.[12],[3], [11] 

 

Obr. 4.  Vyhotovení pracovního plánu [12] 

 

 Pomocí Eccomappingu lze sestavit přehled ekologických aspektů a zákonných 

poţadavků. K tomu slouţí metoda F.L.I.P.O, která představuje hodnotí kritéria (z angl.-

Flow, Legislation, Imapct, Practices, Opinions ) 
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Hlavní výhody pouţití ekomap jsou: 

 

- Praktická inventura problémů 

- Komplex informací mapující stav formou jednoduchých obrázků 

- Umoţňují formulaci problémů a určení jejich významnosti 

- Systematická metoda místního environmentálního přezkoumání 

- Praktická metoda pro zjištění stavu ţivotního prostředí na místě působení 

- Umoţňují vzdělávání a získávání podvědomí o ochraně ţivotného prostředí 

- Nástroj, který umoţňuje efektivní zapojení zaměstnanců 

- Zaměstnanci se můţou účastnit bez znalostí speciálních postupů 

- Podporuje komunikaci v rámci podniku 

- Nástroj „udělej si sám“. [12] 

 

6.1. Přesun od ecomappingu k EMS 

 

 Transformace výsledků Ecomappingu k EMS není sloţitou záleţitostí. Informace, 

které byly zjištěny při procesu Ecomapping, slouţí jako u klasického EMS k vytvoření 

environmentální politiky, souboru základních principů, kterými se podnik řídí při 

definování cílů a úkolů pro zlepšení vlivu na ţivotní prostředí. 

 Při postupu zavádění dle EMAS je nejdůleţitějším krokem úvodní přezkoumání 

environmentálních dopadů činnosti podniku. Jedná se o systematický a důkladný přehled 

pro definování environmentálních cílů. 

 

Úvodní přezkoumání zahrnuje především posouzení následujících prvků: 

- významné environmentální aspekty spojené s činnostmi, výrobky nebo sluţbami 

podniku 

- relevantní právní a jiné poţadavky 

- veškeré postupy a činnosti vztahující se k environmentálnímu řízení 

- hodnocení výsledků šetření havárií, ke kterým v minulosti došlo 

- Stíţnosti okolních obyvatel na činnosti podniku 
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 Po procesu určení významných ekologických aspektů a environmentální politiky 

jsou stanoveny cíle a cílové hodnoty. Cíle a cílové hodnoty je důleţité přesně vyjádřit, 

pravidelně je aktualizovat a informovat o nich všechny zúčastněné strany. Také musí 

zohledňovat environmentální politiku podniku a zaměřit se na preventivní přístupy. 

 Po vytvoření environmentálního akčního programu je důleţité vytvoření 

pracovního plánu, který převádí environmentální politiku do kaţdodenního ţivota. 

Program stanovuje odpovědnosti a prostředky, jakými lze dosáhnout definovaných cílů v 

určeném termínu. 

 Dalším kokem je stanovení priorit. Ty jsou stanoveny na základě významných 

ekologických aspektů a zváţení environmentální politiky. Je potřeba zváţit, zda mohou být 

dosaţeny v rozumném termínu a v závislosti na finančních a technologických moţnostech. 

[11], [15] 
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7. Informace o společnosti 

7.1. Základní informace 

 

Název společnosti: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 

Sídlo: Uherské Hradiště Za Olšávkou 290 PSČ 686 36 

Identifikační číslo: 49453866 

DIČ: CZ49453866 

Právní forma: akciová společnost 

Vznik: 1. 12. 1993 zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl B, vloţka 1164 

Základní kapitál: 610.089.000,- Kč 

Rozdělení základního kapitálu:    

 63 853 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné 

podobě 

546 236 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné 

podobě s omezenou převoditelností. [16] 

 

 

Obr. 5. Schéma společnosti [16] 
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Hlavním předmětem činnosti společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro 

veřejnou potřebu ve městech a obcích okresu Uherské Hradiště.  

 Společnost provozuje vodovody pro veřejnou potřebu celkem v 54 městech a 

obcích okresu, zásobuje pitnou vodou 79 % obyvatel okresu. Společnost provozuje celkem 

více neţ 833 km vodovodní sítě a více neţ 28 000 vodovodních přípojek. Společnost 

vlastní celkem čtyři úpravny vody s celkovou kapacitou 438 l/s. Jsou to úpravny vody 

Ostroţská Nová Ves, Kněţpole, Bojkovice a Těšov. V provozu jsou pouze tři, protoţe 

úpravna vody Těšov je od ledna roku 2002 mimo provoz z ekonomických důvodů. Zůstává 

však jako záloţní zdroj vody.[18] 

 Dále společnost provozuje kanalizaci v 47 městech a obcích okresu, na kterou je 

napojeno 68 % obyvatel okresu. Společnost provozuje celkem 556 km kanalizační sítě a 17 

čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou více neţ 270 000 ekvivalentních obyvatel. Z 

toho 4 čistírny odpadních vod jsou v majetku společnosti, a to Uherské Hradiště, 

Huštěnovice, Kněţpole a Prakšice a 13 čistíren odpadních vod, které jsou majetkem obcí, 

provozuje společnost na základě nájemních a provozních smluv. Jsou to čistírny odpadních 

vod Uherský Brod, Uherský Ostroh, Bílovice, Buchlovice, Velehrad, Bojkovice, Hluk, 

Vésky, Boršice, Babice, Dolní Němčí, Boršice u Blatnice a Ostroţská Lhota.[18] 

 Ostatní činnosti, které společnost provozuje, jsou pouze doplňkové a slouţí více 

méně k zajištění hlavních činností. Je to doprava, laboratoře pitných a odpadních vod, 

opravna vodoměrů a obchodní činnost. [18]    
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7.2. Výrobní proces  

 

Obr. 6.  Výrobní proces pitné vody [18] 
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Obr. 7.  Výrobní proces odpadní vody [18] 
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7.3. Integrovaný management 

 

 Společnost je drţitelem Certifikátu integrovaného managementu  dle ČSN EN ISO 

9001:2009,   ČSN EN ISO 14001:2005 a  ČSN OHSAS 18001:2008 pro činnost 

provozování vodovodů a kanalizací.[18] 

Smyslem toho systému ve společnosti je zlepšování environmentálního profilu 

organizace v čase, systematická prevence znečišťování a předcházení haváriím. Společnost 

se také zavazuje naplňovat oprávněná očekávání zákazníka, legislativy, ostatních 

poţadavků a zainteresovaných stran. Základní strategie společnosti v oblasti jakosti, 

environmentu a BOZP jsou uvedeny v Politice jakosti.[19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8. Certifikát integrovaného managementu [18] 
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Obr. 9. Politika jakosti [20] 
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7.4. Zavedený systém environmentálního managementu 

 

 Vytvořený systém environmentálního managementu, který je řešen v souladu s 

mezinárodní normou ČSN EN ISO 14001:2005, si vyţádal definování a analýzu všech 

environmentálních aspektů a dopadů činností, které jsou ve společnosti prováděny, a 

zajištění plánování, realizace a zlepšování nastavených cílů, cílových hodnot a 

sledovaných parametrů. Splnění poţadavků normy samozřejmě vyţaduje i plnění 

veškerých legislativních povinností. [19] 

 

7.4.1. Plánování 

 

 Jedním z hlavních zájmů společnosti je dosahovat svých hospodářských cílů s 

ohledem na potřeby ochrany ţivotního prostředí, proto je nutné plánovitě sledovat moţné 

dopady činností a aktivně předcházet vzniku negativních dopadů na ŢP. K tomu je 

vytvořen systém:  

- Sledování environmentálních aspektů a vyhodnocování jejich vlivů na ŢP 

- Sledování a plnění právních a jiných poţadavků 

- Vytváření cílů a cílových hodnot 

- Stanovování environmentálních programů pro naplnění stanovených cílů a cílových 

hodnot. [19] 

 

Environmentální aspekty  

Environmentální aspekty a jejich dopady jsou evidovány v Registru 

environmentálních aspektů. [21] 

Určení aspektů s významnými dopady na ţivotní prostředí má vliv na stanovení 

environmentálních cílů, řízení provozních činností, monitoring, interní audity apod. [21]

 Identifikace Environmentálních aspektů představuje stálý proces, k jehoţ 

aktualizaci dochází při vzniku nového aspektu, případně dojde-li ke změně, která můţe mít 

dopad na vyhodnocení závaţnosti některého z environmentálních aspektů (např. změna 

technického stavu, změna v pravděpodobnosti výskytu nehody, změna v dopadu na ţivotní 

prostředí, změna legislativy, poţadavky obchodních partnerů atd.). [21] 
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Registr environmentálních aspektů průběţně doplňuje a aktualizuje manaţer EMS. 

V případě zhoršení sledovaných environmentálních aspektů informuje vedení společnosti a 

navrhne způsob řešení. Vedení na základě předloţených informací přijímá patřičný.[21] 

Pro důkladnou identifikaci environmentálních aspektů je činnost organizace 

rozdělena do několika částí, v jejichţ rámci jsou analyzovány jednotlivé procesy a činnosti 

s vlivem na ţivotní prostředí: 

- areál provozu podniku 

- „velká“ ČOV 

- „malé“ ČOV 

- úpravna vody 

- vodojem 

- čerpací stanice pitných vod 

- čerpací stanice odpadních vod 

- laboratoř pitných vod 

- opravna vodoměrů 

- doprava 

- administrativa. [21] 

 

Pro kaţdou z těchto činností jsou vyhodnoceny environmentální aspekty, a to 

z hlediska dopadu na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí (voda, ovzduší, půda, vznik 

odpadů, nakládání s chemickými látkami atd.) a z hlediska rozdělení na standardní, 

havarijní a také mimořádné provozní stavy. [21] 

Identifikaci environmentálních aspektů provádí manaţer EMS ve spolupráci 

s vedoucími jednotlivých středisek. [21] 

Registr environmentálních aspektů je veden ve formě tabulky a je uloţen u 

manaţera EMS a je publikován v systému řízené dokumentace integrovaného 

systému. [21] 
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Tab. 2. Environmentální aspekty – Areál provozu [21] 

Proces 
Činnost / služba / 

výrobek 

Místo vzniku 
/ výskytu 
aspektu  

Upřesnění 
vzniku 

aspektu 

Environmentální 
aspekt EA (riziko pro 

ŽP) 
Aspekt příklad Dopad EA na ŽP 

Hodnocení významnosti EA 

Významnost 
EA 

četnost 
výskytu 

EA  

 vážnost 
dopadu na 

životní 
prostředí 

soulad s limity a 
závaznými 
požadavky 

Areál provozu 

Vytápění 
spalování zemního 

plynu 
plynové 
kotelny  

Provozní 
postup  

spalování zemního 
plynu 

  
čerpání přírodních 
zdrojů, vznik emisí 

do ovzduší 
3 1 1 5 

havárie únik plynu, požár   
znečištění ovzduší, 
poškození objektů a 

zařízení 
1 3 3 7 

Údržba strojní, 
stavební, elektro, 

údržba zeleně 

opravy, údržba, 
shromažďování 

odpadů 
  

Provozní 
postup  

vznik neb. A ost. 
odpadů 

odpad - olej, 
znečištěné obaly, 

stavební odpady… 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 1 5 

havárie únik závadných látek   znečištění ŽP 1 3 3 7 

Skladování a 
používání 

chemických látek 
    

Provozní 
postup  

vznik neb. odpadů 
odpad -  znečištěné 

obaly 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 2 6 

Provozní 
postup  

vnášení chemikálií do 
ŽP 

  
zatížení ŽP 

chemickými látkami 
3 2 1 6 

havárie únik závadných látek   znečištění ŽP 1 3 3 7 

provoz areálu jako 
celku     

Provozní 
postup  

spotřeba el. energie 
  

čerpání přírodních 
zdrojů 

3 2 1 6 
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Tab. 3. Environmentální aspekty – „Velká“ ČOV [21] 

Proces 
Činnost / služba / 

výrobek 

Místo vzniku / 
výskytu 
aspektu  

Upřesnění 
vzniku 

aspektu 

Environmentální 
aspekt EA                 

(riziko pro ŽP) 
Aspekt  příklad Dopad EA na ŽP 

Hodnocení významnosti EA 

Významnost 
EA 

četnost 
výskytu 

EA  

 vážnost 
dopadu na 

životní 
prostředí 

soulad s limity a 
závaznými 
požadavky 

"Velká" ČOV 

Čištění OV   objekty ČOV 

Provozní 
postup  

vznik odpadů 

odpad - shrabky, 
písky 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 1 5 

kal z čištění OV 
zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 

3 2 1 6 

emise pachových látek 
do ovzduší 

  
znečištění ovzduší 
pachovými látkami 

3 1 1 5 

emise látek v odpadních 
vodách do povrchových 

vod 
  

znečištění 
povrchových vod 

3 3 2 8 

Havárie 
nefunkčnost nebo 

omezená funkčnost ČOV 

zastavení 
biologického 

procesu, poškození 
objektů 

odtok nečištěných 
OV 

1 3 3 7 

Plynové hospodářství  

skladování bioplynu plynojem Havárie únik plynu   znečištění ovzduší 1 3 3 7 

spalování zemního 
plynu, bioplynu 

bioplynová + 
plynová 
kotelna 

Provozní 
postup  

spalování zemního 
plynu, emise  

  
čerpání přírodních 
zdrojů, znečištění 

ovzduší 
3 1 1 5 

spalování bioplynu   znečištění ovzduší 3 1 1 5 

havárie únik plynu, požár   
znečištění ovzduší, 
poškození objektů 

a zařízení 
1 3 3 7 

Provozní laboratoř 
vyhodnocování 

vzorků OV 
laboratoř 

Provozní 
postup  

vznik odpadů 
odpad - sklo, plasty, 

zneč. obaly 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 1 5 

havárie Únik chemikálií 
 

znečištění ŽP 1 2 3 6 

Údržba strojní, stavební, 
elektro, údržba měření a 
regulace, údržba zeleně 

opravy, údržba, 
shromažďování 

odpadů 
  

Provozní 
postup  

vznik neb. A ost. Odpadů 
odpad - olej, 

znečištěné obaly, 
stavební odpady… 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 1 5 

havárie únik závadných látek   znečištění ŽP 1 3 3 7 

Skladování a používání 
chemických látek 

    

Provozní 
postup  

vznik neb. odpadů 
odpad -  znečištěné 

obaly 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 2 6 

Provozní 
postup  

vnášení chemikálií do ŽP   
zatížení ŽP 

chemickými látkami 
3 2 1 6 

havárie únik závadných látek   znečištění ŽP 1 3 3 7 

provoz ČOV jako celku 
    

Provozní 
postup  

spotřeba el. energie 
  

čerpání přírodních 
zdrojů 

3 2 1 6 
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Tab. 4.  Environmentální aspekty –„Malá“ ČOV [21] 

Proces 
Činnost / služba / 

výrobek 

Místo vzniku 
/ výskytu 
aspektu  

Upřesnění 
vzniku 

aspektu 

Environmentální 
aspekt EA  (riziko pro 

ŽP) 
Aspekt  příklad Dopad EA na ŽP 

Hodnocení významnosti EA 

Významnost 
EA 

četnost 
výskytu 

EA  

 vážnost 
dopadu na 

životní 
prostředí 

soulad s limity a 
závaznými 
požadavky 

"Malá" ČOV 

Čištění OV   objekty ČOV 

Provozní 
postup  

vznik odpadů 

odpad - shrabky, 
písky 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 1 5 

kal z čištění OV 
zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 2 1 6 

emise pachových látek 
do ovzduší 

  
znečištění ovzduší 
pachovými látkami 

3 1 1 5 

emise látek v odpadních 
vodách do povrchových 

vod 
  

znečištění 
povrchových vod 

3 3 2 8 

Havárie 
nefunkčnost nebo 

omezená funkčnost ČOV 

zastavení 
biologického 

procesu, poškození 
objektů 

odtok nečištěných 
OV 

1 3 3 7 

Údržba strojní, stavební, 
elektro, údržba měření a 
regulace, údržba zeleně 

opravy, údržba, 
shromažďování 

odpadů 
  

Provozní 
postup  

vznik neb. a ost. odpadů 
odpad - olej, 

znečištěné obaly, 
stavební odpady… 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 1 5 

havárie únik závadných látek   znečištění ŽP 1 3 3 7 

Skladování a používání 
chemických látek 

    

Provozní 
postup  

vznik neb. odpadů 
odpad -  znečištěné 

obaly 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 2 6 

Provozní 
postup  

vnášení chemikálií do ŽP   
zatížení ŽP 
chemickými 

látkami 
3 2 1 6 

havárie únik závadných látek   znečištění ŽP 1 3 3 7 

provoz ČOV jako celku 
    

Provozní 
postup  

spotřeba el. energie 
  

čerpání přírodních 
zdrojů 

3 2 1 6 
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Tab. 5. Environmentální aspekty – Úpravna vody [21] 

Proces 
Činnost / služba / 

výrobek 
Místo vzniku / 

výskytu aspektu  

Upřesnění 
vzniku 

aspektu 

Environmentální 
aspekt EA (riziko pro 

ŽP) 
Aspekt  příklad Dopad EA na ŽP 

Hodnocení významnosti EA 

Významnost 
EA 

četnost 
výskytu 

EA  

 vážnost 
dopadu na 

životní 
prostředí 

soulad s limity a 
závaznými 
požadavky 

Úpravna vody 

Čerpání surové vody   
Prameniště „ Les“ 
Vodárenské jezero 

vrt HVN9 

Provozní 
postup  

čerpání vody   
čerpání přírodních 

zdrojů 
3 3 1 7 

havárie znečištění vody   
znečištění 

přírodních zdrojů 
1 3 3 7 

Technologie úpravy 
vody 

    

Provozní 
postup  

vznik odpadu kal  

zatížení ŽP 

související s 
produkcí odpadů 

3 1 1 5 

vznik OV 
vypouštěných do vod 

povrchových 

odsazená voda z 
kalových polí 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odp. vod 
2 1 1 4 

havárie 
nefunkčnost nebo 

omezená funkčnost ÚV 
  

omezení dodávky 
vody 

1 1 1 3 

Vytápění spalování plynu plynová kotelna 

Provozní 
postup  

spalování zemního 
plynu 

  
čerpání přírodních 
zdrojů, vznik emisí 

do ovzduší 
3 1 1 5 

havárie únik plynu, požár   
znečištění ovzduší, 
poškození objektů 

a zařízení 
1 3 3 7 

Údržba strojní, stavební, 
elektro, údržba měření a 
regulace, údržba zeleně 

opravy, údržba, 
shromažďování 

odpadů 
  

Provozní 
postup  

vznik neb. a ost. 
odpadů 

odpad - olej, 
znečištěné obaly, 

stavební odpady… 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 1 5 

havárie únik závadných látek   znečištění ŽP 1 3 3 7 

Skladování a používání 
chemických látek 

    

Provozní 
postup  

vznik neb. odpadů 
odpad -  

znečištěné obaly 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 2 6 

Provozní 
postup  

vnášení chemikálií do 
ŽP 

  
zatížení ŽP 

chemickými látkami 
3 2 1 6 

havárie únik závadných látek   znečištění ŽP 1 3 3 7 

provoz ÚV jako celku 
    

Provozní 
postup  

spotřeba el. energie 
  

čerpání přírodních 
zdrojů 

3 2 1 6 
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Tab. 6. Environmentální aspekty – Vodojem [21] 

Proces 
Činnost / 
služba / 
výrobek 

Místo vzniku / 
výskytu 
aspektu  

Upřesnění 
vzniku 

aspektu 

Environmentální 
aspekt EA (riziko pro 

ŽP) 
Aspekt  příklad Dopad EA na ŽP 

Hodnocení významnosti EA 

Významnost 
EA 

četnost 
výskytu 

EA  

 vážnost 
dopadu na 

životní 
prostředí 

soulad s limity a 
závaznými 
požadavky 

Vodojem 

Údržba strojní, stavební, 
elektro, údržba měření a 
regulace, údržba zeleně 

opravy, 
údržba 

  

Provozní 
postup  

vznik neb. a ost. odpadů 
odpad - olej, 

znečištěné obaly, 
stavební odpady… 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 1 5 

havárie únik závadných látek   znečištění ŽP 1 3 3 7 

Skladování a používání 
chemických látek 

    

Provozní 
postup  

vznik neb. odpadů 
odpad -  znečištěné 

obaly 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 2 6 

Provozní 
postup  

vnášení chemikálií do 
ŽP 

  
zatížení ŽP 

chemickými látkami 
3 2 1 6 

havárie únik závadných látek   znečištění ŽP 1 3 3 7 

čištění vodojemů     
Provozní 
postup  

vznik odpadních vod   
zatížení ŽP 
související s 
produkcí OV 

2 1 1 4 

provoz VDJ a ČS 
    

Provozní 
postup  

spotřeba el. energie 
  

čerpání přírodních 
zdrojů 

3 2 1 6 

Tab. 7. Environmentální aspekty – Čerpací stanice pitných vod [21] 

Proces 
Činnost / 
služba / 
výrobek 

Místo vzniku / 
výskytu 
aspektu  

Upřesnění 
vzniku 

aspektu 

Environmentální 
aspekt EA    (riziko pro 

ŽP) 
Aspekt  příklad Dopad EA na ŽP 

Hodnocení významnosti EA 

Významnost 
EA 

četnost 
výskytu 

EA  

 vážnost 
dopadu na 

životní 
prostředí 

soulad s limity a 
závaznými 
požadavky 

Čerpací stanice pitných vod 

Údržba strojní, stavební, 
elektro, údržba měření a 
regulace, údržba zeleně 

opravy, 
údržba 

  

Provozní 
postup  

vznik neb. a ost. odpadů 
odpad - olej, 

znečištěné obaly, 
stavební odpady… 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 1 5 

havárie únik závadných látek   znečištění ŽP 1 3 3 7 

Skladování a používání 
chemických látek 

    

Provozní 
postup  

vznik neb. odpadů 
odpad -  znečištěné 

obaly 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 2 6 

Provozní 
postup  

vnášení chemikálií do ŽP   
zatížení ŽP 
chemickými 

látkami 
3 2 1 6 

havárie únik závadných látek   znečištění ŽP 1 3 3 7 

čištění vodojemů     
Provozní 
postup  

vznik odpadních vod   
zatížení ŽP 
související s 
produkcí OV 

2 1 1 4 

provoz VDJ a ČS 
    

Provozní 
postup  

spotřeba el. energie 
  

čerpání přírodních 
zdrojů 

3 2 1 6 
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Tab. 8.  Environmentální aspekty – Čerpací stanice odpadních vod [21] 

Proces 
Činnost / 
služba / 
výrobek 

Místo vzniku / 
výskytu 
aspektu  

Upřesnění 
vzniku 

aspektu 

Environmentální 
aspekt EA  (riziko pro 

ŽP) 
Aspekt  příklad Dopad EA na ŽP 

Hodnocení významnosti EA 

Významnost 
EA 

četnost 
výskytu 

EA  

 vážnost 
dopadu na 

životní 
prostředí 

soulad s limity a 
závaznými 
požadavky 

Čerpací stanice odpadních vod 

Údržba strojní, stavební, 
elektro, údržba měření a 
regulace, údržba zeleně 

opravy, 
údržba 

  

Provozní 
postup  

vznik neb. a ost. odpadů 
odpad - olej, 

znečištěné obaly, 
stavební odpady… 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 1 5 

havárie únik závadných látek   znečištění ŽP 1 3 3 7 

Používání chemických látek     

Provozní 
postup  

vznik neb. odpadů 
odpad -  znečištěné 

obaly 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 2 6 

Provozní 
postup  

vnášení chemikálií do 
ŽP 

  
zatížení ŽP 

chemickými látkami 
3 2 1 6 

havárie únik závadných látek   znečištění ŽP 1 3 3 7 

provoz ČS 
    

Provozní 
postup  

spotřeba el. energie 
  

čerpání přírodních 
zdrojů 

3 2 1 6 

Tab. 9.  Environmentální aspekty – Laboratoř pitných vod [21] 

Proces 
Činnost / 
služba / 
výrobek 

Místo vzniku 
/ výskytu 
aspektu  

Upřesnění 
vzniku 

aspektu 

Environmentální 
aspekt EA (riziko pro 

ŽP) 
Aspekt  příklad Dopad EA na ŽP 

Hodnocení významnosti EA 

Významnost 
EA 

četnost 
výskytu 

EA  

 vážnost 
dopadu na 

životní 
prostředí 

soulad s limity a 
závaznými 
požadavky 

Laboratoř pitných vod 

Vyhodnocování 
vzorků  

    

Provozní 
postup  

vznik nebezpečných 
odpadů 

odpad -  zneč. obaly, 
nevyužitelné chemikálie 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 1 5 

Provozní 
postup  

vznik infekčních odpadů 
odpad z mikrobiologického 

rozboru pitných a odpadních 
vod 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 1 5 

Provozní 
postup  

vznik ostatních odpadů odpad - sklo, plasty 
zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 1 5 

Skladování a 
používání 

chemických látek 
    

Provozní 
postup  

vznik neb. odpadů odpad -  znečištěné obaly 
zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 2 6 

Provozní 
postup  

vnášení chemikálií do 
ŽP 

  
zatížení ŽP 
chemickými 

látkami 
3 2 1 6 

havárie únik závadných látek   znečištění ŽP 1 3 3 7 
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Tab. 10. Environmentální aspekty – Opravna vodoměrů [21] 

Proces 
Činnost / 
služba / 
výrobek 

Místo vzniku / 
výskytu 
aspektu  

Upřesnění 
vzniku aspektu 

Environmentální aspekt EA                 
(riziko pro ŽP) 

Aspekt  
příklad 

Dopad EA na ŽP 

Hodnocení významnosti EA 

Významnost 
EA 

četnost 
výskytu EA  

 vážnost dopadu 
na životní 
prostředí 

soulad s limity a 
závaznými 
požadavky 

Opravna vodoměrů 

Opravy vodoměrů     

Provozní 
postup  

vznik nebezpečných odpadů   
zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
2 1 1 4 

Provozní 
postup  

vznik odpadních vod (roztok 
ROZIT) 

  
zatížení ŽP 
související s 

produkcí odp. vod 
2 1 1 4 

Provozní 
postup  

vznik ostatních odpadů   
zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 1 5 

Provozní 
postup  

emise do ovzduší   znečištění ovzduší 2 1 1 4 

Skladování a 
používání 

chemických látek 
    

Provozní 
postup  

vznik neb. odpadů 
odpad -  

znečištěné 
obaly 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 2 6 

Provozní 
postup  

vnášení chemikálií do ŽP   
zatížení ŽP 

chemickými látkami 
3 2 1 6 

havárie únik závadných látek   znečištění ŽP 1 3 3 7 
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Tab. 11.  Environmentální aspekty – Doprava [21] 

Proces 
Činnost / služba / 

výrobek 

Místo vzniku / 
výskytu 
aspektu  

Upřesnění 
vzniku 

aspektu 

Environmentální 
aspekt EA  (riziko pro 

ŽP) 
Aspekt  příklad Dopad EA na ŽP 

Hodnocení významnosti EA 

Významnost 
EA 

četnost 
výskytu 

EA  

 vážnost 
dopadu na 

životní 
prostředí 

soulad s limity a 
závaznými 
požadavky 

Doprava 

Provoz automobilů 
a stavebních strojů 

    

provozní 
postup 

emise spalin   znečištění ŽP 3 1 1 5 

provozní 
postup 

hluk   zátěž ŽP 3 1 1 5 

provozní 
postup 

spotřeba PHM   
čerpání přírodních 

zdrojů 
3 1 1 5 

havárie - 
dopravní 
nehoda 

únik závadných látek   znečištění ŽP 1 2 3 6 

Údržba automobilů 
a stavebních strojů 

opravy, údržba, 
shromažďování 

odpadů 
  

provozní 
postup 

vznik odpadů 
odpad - olej, 

znečištěné obaly, 
pneumatiky, baterie… 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
2 1 1 4 

havárie únik závadných látek   znečištění ŽP 1 2 3 6 

Čištění, mytí     
provozní 
postup 

vznik odpadní vody   zátěž ŽP 2 1 1 4 

Doprava materiálu 

    

provozní 
postup 

prašnost, znečištění 
komunikací 

  

zátěž ŽP 2 2 1 5 

havárie 
únik převážených 

materiálů 
  znečištění ŽP 1 2 3 6 

Skladování a 
používání 

chemických látek 
PHM, oleje… 

  

provozní 
postup 

vznik neb. odpadů 
odpad -  znečištěné 

obaly 

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 2 6 

provozní 
postup 

vnášení chemikálií do 
ŽP 

  
zatížení ŽP 
chemickými 

látkami 
3 2 1 6 

havárie únik závadných látek   znečištění ŽP 1 3 3 7 
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Tab. 12. Environmentální aspekty – Administrativa a pobyt zaměstnanců [21] 

Proces 
Činnost / 
služba / 
výrobek 

Místo vzniku / výskytu 
aspektu  

Upřesnění 
vzniku 

aspektu 

Environmentální 
aspekt EA  (riziko pro 

ŽP) 
Aspekt  příklad Dopad EA na ŽP 

Hodnocení významnosti EA 

Významnost 
EA 

četnost 
výskytu 

EA  

 vážnost 
dopadu na 

životní 
prostředí 

soulad s limity a 
závaznými 
požadavky 

Administrativa a pobyt zaměstnanců 

Administrativní 
činnost  

  
areál UH areál UB                
ČOV UH   ČOV UB           

Úpravny vod 
  

vznik nebezpečných 
odpadů 

tonery                     
elektrozařízení        

baterie                            

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 1 5 

vznik ostatních odpadů papír                                              
zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 1 5 

spotřeba el. energie   
čerpání přírodních 

zdrojů 
3 1 1 5 

Pobyt 
zaměstnanců 

  všechny provozovny   

spotřeba el. energie   
čerpání přírodních 

zdrojů 
3 1 1 5 

spotřeba pitné vody   
čerpání přírodních 

zdrojů 
3 1 1 5 

vznik komunálního 
odpadu 

  
zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 1 5 

vznik ostatních odpadů papír, plasty, sklo 
zatížení ŽP 
související s 

produkcí odpadů 
3 1 1 5 

vznik splaškových 
odpadních vod. 

  

zatížení ŽP 
související s 

produkcí odp. vod 
3 1 1 5 
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Metodika hodnocení významnosti environmentálního aspektu 

Postup vyhodnocení: 

- kaţdý identifikovaný environmentální aspekt v registru aspektů číselně 

ohodnotíme podle základních faktorů v Tab. 13 

- významnost aspektu zjistíme součtem těchto tří čísel a jejich vyhodnocením 

podle Tab. 14. [21] 

 

Tab. 13. Číselné ohodnocení aspektu [21] 

Číselné 

ohodnocení 

Četnost 

výskytu EA 

Vážnost dopadu na životní 

prostředí 

Legislativa - soulad s limity a závaznými 

požadavky 

1 ojediněle ovlivnění ŽP je minimální jsou plněny nebo nejsou stanoveny 

2 
občas, případně 

sezónně 

ovlivnění ŽP je krátkodobé nebo místní 

nebo lze snadno odstranit 
jsou občas překračovány 

3 neustále 
ovlivnění ŽP je dlouhodobé nebo velkého 

rozsahu 

nejsou plněny nebo jsou často překračovány,  

nebo jde o překročení při havárii 

 

Tab. 14. Významnost aspektu [21] 

Aspekt Hodnota 

nevýznamný  5 

středně významný 6, 7 

významný  8 

 

Procesy a činnosti související s identifikovanými významnými 

environmentálními aspekty jsou určeny, plánovány a řízeny tak, aby nemohlo dojít k 

odklonu od environmentální politiky, cílů a cílových hodnot anebo obecně k ohroţení 

ţivotního prostředí. Jsou stanoveny a udrţovány dokumentované postupy (směrnice, 

technologické postupy, provozní řády apod.) tak, aby byly činnosti prováděny za přesně 

daných provozních kritérií. Protoţe kaţdá lidská činnost je do určité míry svázána s 

určitými environmentálními aspekty, snaţí se organizace dokumentovanými postupy 

postihnout i další prvky své činnosti, jejichţ souvislost s identifikovanými 

environmentálními aspekty nebyla doposud vyhodnocena. [21] 
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Právní a jiné poţadavky 

 Registr právních poţadavků byl sestaven po analýze poţadavků zákonů, nařízení 

vlády, vyhlášek ministerstev a dalších norem vydávaných ve Sbírce zákonů a jiných 

poţadavků, které jsou pro společnost relevantní (např. obecně závazné vyhlášky obcí a 

kraje, poţadavky ochrany přírody apod.). K vytvoření Registru právních poţadavků 

byly přezkoumány jednotlivé procesy ve společnosti a s nimi související poţadavky na 

kvalitu, ochranu ţivotného prostředí a BOZP. [19] 

  

Cíle a cílové hodnoty, programy EMS  

 V souladu s vyhlášenou Politikou EMS jsou na kaţdý kalendářní rok stanoveny 

konkrétní cíle k ochraně ţivotního prostředí a trvalému zlepšování sluţeb a činností, a 

způsoby jejich dosaţení (programy EMS). Cíle a cílové hodnoty vycházejí především z 

analýzy environmentálních aspektů a dopadů a z poznatků při aktualizaci Registru 

právních poţadavků. Na základě vytýčených cílů a cílových hodnot jsou vytvářeny 

konkrétní programy EMS, které obsahují časový termín a osobu odpovědnou za jejich 

naplnění. [19] 

 Na základě vytýčených cílů a cílových hodnot jsou vytvářeny konkrétní 

programy (úkoly) EMS, které obsahují časový termín a osobu odpovědnou za jejich 

naplnění. Návrhy programů projednané a schválené vedením společnosti jsou vydány k 

realizaci.  

 Plnění cílů a cílových hodnot je vyhodnocováno v rámci ročního přezkoumání 

environmentálního managementu. Případné neshody, nápravná a preventivní opatření 

jsou řešeny podle směrnice Neshody. Ukončení úkolu resp. případné nápravné opatření 

je zaznamenáno. 
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Tab. 15 Environmentální cíle pro rok 2011  

Cíle EMS 

pro rok 2011 

Vyhodnocení případných neshod, připomínek a požadavků na zlepšení vyplývající ze zpráv 
pravidelného kontrolního auditu, pravidelných interních auditů a mimořádných auditů systému 

managementu jakosti podle ČSN EN ISO 14001:2005 a provedení případných nápravných opatření. 

Zajištění parametrů kvality vypouštěné odpadní vody u provozovaných ČOV v souladu s 
vodoprávními povoleními. 

Programy EMS 

pro rok 2011 

Prověřit odstranění připomínek a požadavků z kontrolních auditů v souladu s příslušnými příkazy 
ředitele. 

Zpracovat plán interních prověrek systému jakosti na rok 2011 se zaměřením na zjištěné připomínky 
a požadavky provedených kontrolních auditů. 

Zajistit vyčištění kanalizací v délce min. 55 km. 

Zajistit provedení kontroly a monitoringu kanalizace více jak 15 km délky. 

Zajistit postupnou obměnu a modernizaci nářadí a mechanizace. 

Jednou ročně vyhodnocovat informace z Registru NCHLAP za účelem: 

Kontroly nakupování (nakupovat pouze takové chemické látky a přípravky, u nichž jsou známy jejich 
nebezpečné vlastnosti) 

Zajištění a kontroly používání a odstraňování NCHLAP bezpečným způsobem, 

Omezení používání látek ohrožující zdraví osob a životního prostředí a podpořit rozvoj výběru 
ekologických látek a přípravků 

Snížení spotřeby chemických látek ve společnosti 

Zajištění zvýšení úrovně ochrany lidského zdraví a ochrany životního prostředí 

 

7.5. Zavedení a provoz systému environmentálního managementu 

 

7.5.1. Odpovědnost a pravomoci 

 

 Kaţdý zaměstnanec, jehoţ činnosti vyplývající z popisu pracovní funkce mající 

nějaký vztah k ţivotnímu prostředí, je seznámen s konkrétní odpovědností (jedná se 

např. o povinnost provádět měření, podávat hlášení či podklady pro odpovědné 

zaměstnance, třídit odpad, jednat dle provozních a havarijních řádů apod.). Vrcholové 

vedení jmenovalo manaţera EMS a stanovilo mu tyto odpovědnosti a pravomoci:  

- Zajistit, aby poţadavky EMS byly stanoveny, uplatňovány a udrţovány  
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- Podávat zprávy o výsledcích EMS vrcholovému vedení k přezkoumání a jako 

základ zlepšování EMS [19] 

 

7.5.2. Výcvik, povědomí a odborná způsobilost  

 

 Předpokladem dodrţování všech stanovených poţadavků kladených na EMS je, 

ţe všichni zaměstnanci mají odpovídající způsobilost (vzdělání, praxe apod.) a jsou 

odpovídajícím způsobem proškoleni a zacvičeni v oblasti EMS. Naši zaměstnanci jsou:  

- Seznámeni s environmentální politikou,  

- Proškolováni ze směrnic a postupů týkajících se EMS,  

- Proškolováni a přezkušováni z platných provozních předpisů a havarijních 

plánů,  

- Proškolováni a cvičeni na základě proběhlých událostí (výsledky z interních 

auditů, kontroly, havárie,…),  

- Jsou seznámeni s činnostmi, jejichţ průběh má vliv na ŢP (popisy pracovních 

funkcí),  

- Jsou seznamováni s přínosy a riziky, které plynou ze zodpovědného resp. 

nezodpovědného environmentálního chování a případnými postihy trestáni za 

porušení stanovených postupů. [19] 

 

7.5.3. Komunikování 

 

 Komunikování o environmentálních otázkách je chápáno jako řízená a 

dokladovaná vnitřní i vnější výměna informací o činnostech spojených s řízením 

environmentálních aspektů organizace. Komunikace slouţí k bezproblémovému chodu 

procesů EMS a ke zvyšování jeho efektivnosti. [19] 

 Pro základní informaci o přístupu organizace k ochraně ţivotního prostředí je 

vydána environmentální politika, která je k dispozici všem zájemcům na internetových 

stránkách společnosti. Oprávněné zájmy zainteresovaných stran jsou předmětem 
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přezkoumání systému vedením a mohou být zdrojem úpravy environmentálních cílů a 

programů EMS. [19] 

 

7.5.4. Dokumentace systému environmentálního managementu 

 

 Dokumentace EMS je součástí integrovaného systému managementu. Struktura 

dokumentace EMS:  

 

- Environmentální příručka  

- Environmentální politika  

- Směrnice  

- Záznamy  

- Provozní řády, havarijní plány apod. [19] 

 

7.5.5. Řízení dokumentů a záznamů 

 

 Řízení dokumentů, tj. jejich tvorba, evidence, distribuce, aktualizace, archivace, 

je dokumentováno ve směrnici Vydávání a řízení dokumentů. Dokumentace je řízena v 

„centrálním seznamu“ a je rozdělena po jednotlivých „modulech“.[19] 

 Jednou z řízených oblastí je také dokumentace EMS. Povinné záznamy jsou 

specifikovány v jednotlivých směrnicích s výjimkou Zprávy o přezkoumání. V textu 

jednotlivých směrnic je stanoveno, kdo záznamy pořizuje, v jaké formě, jaké mají mít 

náleţitosti a případně kdo záznamy obdrţí. Všichni pracovníci přicházející do styku se 

záznamy o environmentu jsou povinni s nimi šetrně zacházet, zajistit jejich přístupnost, 

zabezpečit je proti ztrátě a ukládat je na určených místech. [19] 

 

7.5.6. Řízení provozu 

 

 Organizace svoje činnosti plánuje tak, aby byly prováděny za přesně 

stanovených (řízených) podmínek a to:  
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- Stanovením a udrţováním dokumentovaných postupů pro situace, kdy by bez 

těchto postupů mohlo dojít k odklonu od environmentální politiky, cílů a 

cílových hodnot a/nebo obecně k ohroţení ţivotního prostředí  

- Stanovením provozních kritérií pro tyto postupy. [19] 

 

Havarijní připravenost a reakce  

 Cesta k zajištění ochrany zdraví zaměstnanců a zamezení dopadu na ŢP vede 

přes proces havarijní připravenosti a ta zahrnuje tyto kroky:  

- Identifikaci a hodnocení moţných rizik  

- Opatření pro sníţení rizik vzniku havarijních situací  

- Vypracování plánů opatření pro případ vzniku havarijních situací (havarijní 

plány)  

- Nácvik havarijních postupů a revize havarijních plánů  

- Vyhodnocení opatření po vzniku havarijních situací [19] 

 

 Za klíčové bezpečnostní či environmentální riziko je z hlediska havárie 

povaţováno pouţívání nebezpečných chemických látek. [19] 

 

Poţární ochrana  

Základní povinnosti v rámci poţární ochrany: 

- Zabezpečit u vymezených činností a objektů posouzení poţárního nebezpečí  

- Zabezpečovat poţární techniku a hasicí zařízení  

- Udrţovat volné únikové cesty a přístup k rozvodným zařízením a uzávěrům 

plynu a vody  

- Označovat pracoviště se zvýšeným poţárním nebezpečím  

- Provádět pravidelné kontroly a čištění kouřovodů a spotřebičů paliv  

- Mít k dispozici poţárně-technické charakteristiky látek a materiálů  

- Informovat jednotky poţární ochrany o rizikových činnostech a látkách  
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- Zpracovávat a udrţovat předepsanou dokumentaci poţární ochrany  

- Pravidelně školit všechny zaměstnance  

- Na všech pracovištích musí být vyvěšeny poţární poplachové směrnice. [19] 

 

7.5.7. Kontrola a nápravná opatření 

 

Monitorování a měření  

 Ve společnosti jsou pravidelně monitorovány/měřeny klíčové znaky provozu a 

činností, které mohou mít významný environmentální dopad. Prováděná monitorování a 

měření vyplývají z právních poţadavků a cílů, cílových hodnot a programů 

environmentálního managementu. Jsou podkladem pro sledování a vyhodnocování 

environmentálního profilu organizace, přezkoumávání systému vedením a pro podávání 

hlášení příslušným orgánům státní správy. [19] 

 Odpovědné osoby provádí vyhodnocení kontroly a měření. Při zjištění rozdílů 

oproti stanoveným hodnotám, popř. dalším poţadavkům, je provedena náprava nebo 

stanoveno nápravné či preventivní opatření. [19] 

 

Hodnocení souladu  

 Společnost provádí v plánovaných termínech hodnocení souladu s právními a 

jinými poţadavky. O tomto přezkoumání jsou prováděny záznamy a v případě potřeby 

přijímána odpovídající opatření. [19] 

 

Neshoda, nápravná opatření a preventivní opatření  

 Organizace má určen postup identifikace a řízení moţných neshod. Přesto je 

vţdy preferován preventivní přístup, neboť předcházení vzniku neshody bývá často 

jednoduší a současně ekonomicky výhodnější. Postup pro řízení neshody v oblasti EMS 

a řešení následných opatření určuje směrnice Neshody QMS, EMS a BOZP, která 

popisuje také postupy pro nápravná a preventivní opatření. [19] 
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Audit systému environmentálního managementu  

 Interní audity systému environmentálního managementu jsou prováděny v 

souladu se směrnicí Interní audit. Je stanoven celoroční program auditů, podle kterého 

jsou audity realizovány. Výsledky interních auditů jsou důleţitým podkladem pro 

neustále zlepšování systému managementu EMS. Na základě závěru z interních auditů 

jsou přijímána odpovídající opatření. [19] 

 Externí audity provádí certifikační společnost, která udělila společnosti certifikát 

integrovaného systému managementu. Tyto audity probíhají ve stanovených cyklech. 

Zprávy z externích auditů jsou podkladem pro přezkoumání vedením a přijetí 

odpovídajících opatření. [19] 

 

Přezkoumání vedením organizace  

 V pravidelných intervalech je prováděno přezkoumání systému EMS. Jedná se o 

komplexní zprávu, která slouţí především pro management organizace, ale je důleţitá 

také pro zainteresované strany a některé externí organizace. Přezkoumání zahrnuje 

analýzy a hodnocení v následujících oblastech:  

- Hodnocení výsledků auditů interních a externích  

- Vyhodnocení souladu s poţadavky právních a jiných předpisů, které se na 

organizaci vztahují  

- Naplnění cílů a cílových hodnot  

- Vyhodnocení environmentálního profilu  

- Komunikace s externími zainteresovanými stranami, včetně stíţností  

- Hodnocení změn a důleţitých rozhodnutí včetně poţadavků právních a jiných 

předpisů vztahujících se k environmentálním aspektům organizace  

- Stav opatření k nápravě a preventivních opatření  

- Hodnocení následné činnosti z předchozího přezkoumání  

- Doporučení pro zlepšování. [19] 
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Přezkoumání zpracovává manaţer EMS a předkládá je řediteli společnosti ke 

schválení. Přezkoumání je moţno vypracovat také v mimořádném termínu podle 

vyvolané potřeby (poţadavek akcionářů apod.). [19] 
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8. Vyhotovení souboru ekomap 

 

Před zahájením procesu Ecomapingu bylo provedeno zjišťovací řízení 

materiálových toků a vyuţití zdrojů (Příloha 1.) a také průzkum mezi zaměstnanci 

jednotlivých provozoven pomocí ekomap „klimatu“. Průzkumu se zúčastnili vybraní 

zaměstnanci z jednotlivých provozoven pracující na různých pozicích. Výsledné 

hodnoty jsou uvedené v grafu. 

 

Vyuţívání surovin

Výběr a vyuţívání energie

Pouţívání vody a odpadní vody

Prevence vzniku odpadů a jejich

redukce

Recyklace odpadů a jejich

redukce

Recyklace a selekčí sběr odpadů

Znečištění ovzduší, prach a

zápachy

Skladování produktů

Sníţení a kontrola hluku a

vibrací

Bezpečnost a hygiena na

pracovištích

Mobilita a doprava zaměstnanců

a zboţí

Prevence ekologických havárií

Informace o ţivotním prostředí

(interní a externí)

Dialog se subdodavateli

"Zelené" plánování produktů

nebo sluţeb

Vztahy s okolím

Motivace vedoucích pracovníků

Motivace spolupracovníků

Správní poměry

vdj

ČS odpadní vody

ČS pitná voda

malá ČOV

velká ČOV

úpravna vody

provoz



 Bc. Lenka Hanáková: Možnost využití nástroje Ecomapping při zavádění EMS v podniku 

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.  

2011  50 

Obr. 10.  Ekomapa klimatu 

 

Zjišťovací řízení mezi zaměstnanci ukázalo, ţe zaměstnanci jsou spokojeni se 

způsobem vyuţívání surovin a energií, stejně jako s ochranou zdraví a bezpečnosti 

práce.  

Méně spokojeni jsou jiţ v oblasti motivace zaměstnanců, kontroly a měření 

hluku a vibrací. 

Nejmenší spokojenost zaměstnanců panuje v oblasti nakládání s odpadními 

vodami a znečištění ovzduší pachy a zápachy vznikající při výrobním procesu 

společnosti. 

Pro tvorbu ekomap byl vyuţit program Microstation verze V8i. Tento program 

byl zvolen pro jednoduchý způsob připojení  WMS sluţeb, které poslouţily jako jeden 

ze zdrojů vstupních informací ( ortofoto, polohopis, výškopis,…) 

Na počátku procesu vytváření ekomap bylo nutné zmapovat jednotlivé 

provozovny. Tyto mapy poslouţily jako podklad pro vytváření ekomap 

zaznamenávající emise do ovzduší, hospodaření s vodou, nakládání s nebezpečnými a 

chemickými látkami a odpadové hospodářství v následujících provozovnách: 

- areál provozu podniku 

- „velká“ ČOV 

- „malé“ ČOV 

- úpravna vody 

- vodojem 

- čerpací stanice pitných vod (dále jen čerpací stanice) 

- čerpací stanice odpadních vod 

 

Ecomapping byl prováděn na základě principů popsaných v předcházející 

kapitole, a byly pouţity nově vytvořené znaky pro environmentální značení, které by 

mnělo usnadnit orientaci v ekomapách (Obr.) 

 



 Bc. Lenka Hanáková: Možnost využití nástroje Ecomapping při zavádění EMS v podniku 

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.  

2011  51 

Obr. 11.  Značení použité v ekomapách 

 

 

8.1. Komentáře k ekomapám 

 

8.1.1. Nakládání s odpady 

 

 Kaţdý pracovník společnosti je povinen předcházet vzniku odpadu, omezovat 

jejich mnoţství a nebezpečné vlastnosti a ukládat odpady pouze na místa a do 

shromaţďovacích nádob k tomu určených.[19]  

 Jednotný postup pro činnosti související s odpadovým hospodářstvím 

společnosti a vymezení odpovědnosti při těchto činnostech je cílem směrnice Nakládání 

s odpady. Související směrnice Plán odpadového hospodářství je zpracována na základě 

poţadavku legislativy stanovit výhled odpadového hospodářství organizace, cíle a 

opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich mnoţství, nebezpečných 

vlastností a optimalizace nakládání s nimi. 

 Všechny odpady, které vznikají a jsou shromaţďovány v prostorách společnosti 

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., jsou identifikovány a zařazeny pro účely nakládání 

s odpady podle druhu, kódu a kategorie dle Katalogu odpadů. Výskyty a případná 

shromaţdiště takto identifikovaných odpadů byly zakresleny do ekomap odpadů 

jednotlivých provozoven: 

- areál provozu podniku (Příloha 10) 

- „velká“ ČOV (Příloha 16) 

- „malé“ ČOV (Příloha 21) 

- úpravna vody (Příloha 26) 

- Vodojem (Příloha 31) 

- čerpací stanice (Příloha 36) 
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- čerpací stanice odpadních vod (Příloha 41) 

 

Nakládání s odpady kategorie „O“ – ostatní 

Odpady této kategorie, které vznikají činností společnosti Slovácké vodárny a 

kanalizace, a.s., jsou po svém vzniku tříděny a ukládány do sběrných nádob (popelnice, 

kontejnery, sudy,…), které jsou na určených místech. Po naplnění kapacity těchto 

prostředků je odpad předán firmě, která vlastní oprávnění nakládat s odpady kategorie 

„O“. Likvidaci odpadů zajišťují přednostně společnosti, se kterými má společnost SVK, 

a.s. smluvní vztah.[22] 

Shromaţďovací místa odpadů kategorie „O“ jsou uvedeny v příloze 2. 

 

Nakládání s odpady kategorie „N“ – nebezpečné 

 Odpady této kategorie, které vznikají činností společnosti, se shromaţďují 

oddělené podle jednotlivých druhů a kategorií na určená místa nebo do určených nádob 

(kontejnery, popelnice, sudy…). Ty jsou opatřeny identifikačním listem odpadu. V 

areálu provozu bylo zřízeno centrální shromaţďovací místo nebezpečných odpadu. Toto 

místo je určeno pro všechny provozy a útvary (nebezpečné odpady vznikající na 

provozech doprava, správa budov, vodovody, kanalizace, včetně ČOV Uh. Hradiště, 

malých ČOV, ÚV a ČS.). [22] 

 Společnost nebezpečné odpady pouze krátkodobě shromaţďuje a poté je odpad 

předán firmě, která vlastní oprávnění nakládat s odpady kategorie „N“. Likvidaci 

odpadů zajišťují přednostně společnosti, se kterými má společnost SVK, a.s. smluvní 

vztah. 

Shromaţďovací místa odpadů kategorie „O“ jsou uvedeny v příloze 3. 

 

Zpětný odběr pouţitých výrobků 

V rámci společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. se v nejvyšší moţné 

míře vyuţívá moţnost řešit likvidaci níţe uvedených odpadů systémem zpětného 

odběru. Takto zlikvidované výrobky nevstupují do reţimu odpadů a neuvádí se v 

evidenci odpadů. 
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 Jedná se především o následující výrobky: 

- odpadní oleje 

- elektrické akumulátory 

- galvanické články a baterie 

- výbojky a zářivky 

- pneumatiky 

- tiskové tonery. [22] 

 

Tab. 16.: Místa shromažďování použitých výrobků určených ke „zpětnému odběru“ [22] 

Shromažďovací místo Název 

Sklad MTZ, budova „B“ 

Galvanické články a baterie 

Výbojky a zářivky 

Tonery, náplně tiskáren 

Venkovní kontejner za 
budovou „B“ 

Použité oleje 

Autodílna 

Elektrické akumulátory 

Pneumatiky 

 

Nakládání s kaly z ČOV a další biologicky rozloţitelnými odpady 

 V rámci společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. je nakládáno s kaly 

z ČOV a dalšími biologicky rozloţitelnými odpady. Odpovědný pracovník vede 

evidenci mnoţství vyprodukovaných odpadů z ČOV (kaly z ČOV, shrabky z česlí, 

písek z lapáků písku). Nakládání s kaly se řídí zpracovaným Programem pouţití kalů 

Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. Likvidaci těchto odpadů zajistí odpovědný 

pracovník, kdy odstranění odpadů bude přednostně provedeno oprávněnou osobou, 

která provozuje zařízení na jejich zpracování. [22] 
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Evidence odpadů 

 Původci odpadů jsou povinni vést průběţnou evidenci o odpadech a způsobech 

nakládání s odpady. Tuto evidenci podle druhů, kategorií, mnoţství a způsobu 

nakládání s odpady vedou odpovědní pracovníci určení vedoucími provozů a to za 

kaţdou samostatnou provozovnu, případně jinou organizační jednotku. 

Průběţná evidence se vede při kaţdé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou 

produkci se povaţuje předání odpadu oprávněné osobě. Průběţnou evidenci odpovědný 

pracovník archivuje společně s podklady po dobu nejméně 5 let. 

 Odpovědný pracovník provede součet mnoţství jednotlivých druhů 

produkovaných odpadů a v případě, ţe mnoţství nebezpečných odpadů za celou 

společnost překročí 50 kg nebo mnoţství ostatních odpadů překročí 50 tun, zašle do 15. 

2. daného roku hlášení o produkci a nakládání s odpady za všechny provozovny na 

místně příslušné obce s rozšířenou působností dle zákona. [22] 

 

8.1.2. Nakládání s chemickými látkami a přípravky 

 

Ve společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. jsou pouţívány chemické 

látky a chemické přípravky, které mohou mít některou nebezpečnou vlastnost. Při 

nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je kaţdý povinen 

chránit zdraví lidí a ţivotní prostředí a řídit se výstraţnými symboly nebezpečnosti, 

standardními větami označujícími specifickou rizikovost a standardními pokyny pro 

bezpečné zacházení. Seznam pouţívaných chemických látek je uveden v příloze 4. 

Činnosti při práci s uvedenými látkami upravuje směrnice Nakládání s 

chemickými látkami a přípravky. Cílem směrnice Přeprava nebezpečných věcí v silniční 

dopravě je stanovit postupy pro silniční přepravu nebezpečných věcí (včetně 

nebezpečných chemických látek a přípravků) pro vlastní potřebu organizace. [19] 

 Místa pouţívání nebezpečných látek byly zakresleny do ekomap nebezpečných 

látek jednotlivých provozoven: 

- areál provozu podniku (Příloha 7) 

- „velká“ ČOV (Příloha 13) 

- „malé“ ČOV (Příloha 18) 
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- úpravna vody (Příloha 23) 

- vodojem (Příloha 28) 

- čerpací stanice (Příloha 33) 

- čerpací stanice odpadních vod (Příloha 38) 

 

Při nákupu chemických látek a přípravků jsou upřednostňovány firmy vlastnící 

certifikát dle ISO 14001 nebo ISO 9000 nebo zavádějící EMS.  

Veškerý nákup a evidence chemických látek a přípravků je prováděn 

prostřednictvím útvaru zásobování. Vedoucí útvaru zásobování vede evidenci všech 

chemikálií, které byly nakoupeny pro společnost, včetně spotřebovaného mnoţství za 

jeden kalendářní rok. Evidenci vede pro kaţdou nebezpečnou chemickou látku a 

přípravek odděleně. Evidenční záznamy obsahují údaje o přijatém a vydaném mnoţství, 

stavu zásob a jméno osoby, které byly látka nebo přípravek vydány. Evidenční záznamy 

se uchovávají po dobu 5 let po dosaţení nulového stavu zásob.  

Vedoucí příslušného střediska vede přehledně průběţnou evidenci chemikálií, 

která souvisí s předmětem jeho činnosti, včetně spotřebovaného mnoţství za kalendářní 

rok a sleduje dobu exspirace pouţitých chemikálií. 

 Vedoucí útvaru zásobování také vede přehledně a aktuálně evidenci 

Bezpečnostních listů u všech chemikálií, které se prostřednictvím skladu nakupují. 

Evidenci Bezpečnostních listů k chemikáliím, které se nakupují pro laboratoř má 

povinnost vést a aktualizovat vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří. 

 Vedoucí příslušného střediska vede přehledně a aktuálně evidenci 

Bezpečnostních listů, které se na daném středisku pouţívají, a zajišťuje dostupnost 

všem dotčeným zaměstnancům (buď v elektronické, nebo písemné podobě). Vedoucí 

příslušného střediska v rámci školení bezpečnosti práce musí zajistit povědomí 

zaměstnanců o obsahu a umístění Bezpečnostních listů. Seznámení pracovníků s 

pokyny v bezpečnostních listech je nedílnou součástí kvalifikace pracovníků pro 

nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Před započetím práce s 

novou látkou či přípravkem je pracovník povinen prokazatelně se seznámit s 

bezpečnostními pokyny uvedenými v bezpečnostním listě. 

 Vedoucí příslušného střediska poskytuje zaměstnancům, kteří nakládají s 

jakýmikoliv nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky, odpovídají ochranné 
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pomůcky a také je povinen zajistit vybavení lékárniček, tak aby odpovídaly pouţívaným 

chemickým látkám nebo přípravkům na daném pracovišti. 

 Kaţdý vedoucí pracovník vydává pro své pracoviště, na němţ se nakládá s 

nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, písemná pravidla o bezpečnosti, 

ochraně zdraví a ochraně ţivotního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a 

přípravky. Text pravidel je přizpůsoben podmínkám daného pracoviště a vedoucí 

pracovník seznámí pracovníky s obsahem těchto pravidel. 

 Všechny práce s chemickými látkami a přípravky, které mohou ohrozit zdraví, 

musí být technicky zabezpečeny tak, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné 

koncentrace pro pracovní prostředí. Před kaţdou prací s nebezpečnými chemickými 

látkami a přípravky musí být kontrolována a zajištěna technická a organizační opatření 

k ochraně zdraví. Pokud to charakter práce vyraduje, musí být připraveny asanační 

prostředky pro případ havárie. [23] 

 

8.1.3. Ochrana vod a vodního hospodářství 

 

 Při nakládání s povrchovými a podzemními vodami je důleţité dbát na jejich 

hospodárné vyuţívání. Je nutné je chránit před znehodnocením nejen odpadními 

vodami, ale i jinými látkami, které by mohli ohrozit jejich kvalitu nebo zdravotní 

nezávadnost. 

 Směrnice Ochrana vod a vodní hospodářství představuje především odběr vod 

podzemních i povrchových za účelem úpravy na vodu pitnou a čištění městských 

odpadních vod. Směrnice stanovuje podmínky ochrany a hospodárného vyuţití vod a 

vymezuje odpovědnosti při nakládání s nimi. [19] 

 Místa nakládání s povrchovými a podzemními vodami byla zakreslena do 

ekomap vody jednotlivých provozoven: 

- areál provozu podniku (Příloha 8) 

- „velká“ ČOV(Příloha 14) 

- „malé“ ČOV(Příloha 19) 

- úpravna vody (Příloha 24) 

- vodojem (Příloha 29) 

- čerpací stanice (Příloha 34) 
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- čerpací stanice odpadních vod (Příloha 39) 

 

 Společnost provozuje vodní díla, kterými jsou čistírny odpadních vod, úpravny 

vod, čerpací stanice pitných a odpadních vod, vodojemy a vodovodní a kanalizační 

řady. K provedení těchto vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich uţívání, jakoţ i 

k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu. Vlastník vodního 

díla je povinen dodrţovat provozní řád (soubor zásad, pokynů a dokumentace pro 

správnou obsluhu a údrţbu objektů a zařízení vodního díla, BOZP a ochranu ţivotního 

prostředí). Pro případ havarijní situace je zpracován Havarijní plán, který má souhlas 

vodoprávního úřadu a popisuje postupy při likvidací havárií. 

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo 

povrchových vod vyuţívaných nebo vyuţitelných pro zásobování pitnou vodou jsou 

stanovena vodoprávním úřadem ochranná pásma.  

Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouţí k ochraně 

vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná 

pásma II. stupně, která slouţí k ochraně vodního zdroje v územích stanovených 

vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohroţení jeho vydatnosti, jakosti nebo 

zdravotní nezávadnosti. Pro kaţdé ochranné pásmo je stanoven povolený reţim 

činností. [19] 

 Společnost nesmí odebrat větší mnoţství podzemní a povrchové vody neţ je 

povoleno v povolení k příslušnému zdroji. Za mnoţství vody odebírané z jednotlivých 

zdrojů je odpovědný vedoucí příslušného provozu. Pokud je mnoţství, které bylo 

povoleno k odběru z konkrétního vodního zdroje vodoprávním rozhodnutím, 

nedostatečné pro daný účel, informuje příslušný vedoucí provozu vodohospodáře a.s., 

který poţádá o nové rozhodnutí. 

 Mnoţství odebírané surové vody z jednotlivých zdrojů vody je pravidelně 

zaznamenáváno. U některých zdrojů je zaznamenáváno automaticky prostřednictvím 

automatické jednotky a je přenášeno na řídící dispečink příslušné úpravny vody. U 

menších zdrojů provádí pracovníci odpis měřících zařízení minimálně 1x měsíčně. 

 Do vod povrchových jsou vypouštěny vyčištěné odpadní vody z ČOV a odpadní 

vody nečištěné z veřejné kanalizace bez ČOV. Vodoprávní úřad vydává povolení k 

nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V 
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povolení k nakládání s vodami se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě 

podmínky, za kterých se toto povolení vydává. Při povolování vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových je stanoveno vodoprávním úřadem nejvýše přípustné 

koncentrace a nejvýše přípustné mnoţství jednotlivých ukazatelů znečištění a povolené 

mnoţství vypouštěných odpadních vod (Příloha 5). 

 Uţivatelé závadných látek jsou povinni s nimi nakládat tak, aby nevnikly do 

povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí, do půdy, kanalizace 

nebo dešťových vod. Řídí se při tom výstraţnými symboly a pokyny pro bezpečné 

zacházení, uvedenými na obale výrobku. 

 Za odebrané mnoţství podzemních vod platí společnost poplatek dle zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách, a vyhlášky MŢP č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor 

poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za 

odebrané mnoţství podzemní vody, ve znění pozdějších předpisů. 

 Za odebrané mnoţství povrchových vod se platí úhrady správci vodního toku v 

případě odběru z vodního toku, případně správci povodí v případě odběru z ostatních 

povrchových vod, a to na základě vzájemné smlouvy, která byla mezi společností a 

správci uzavřena. 

 Za vypouštění odpadních vod do vod povrchových platí společnost poplatky dle 

zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a vyhlášky MŢP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových.  

 Za účelem kontroly kvality vypouštěných odpadních vod a kontroly jakosti 

pitných vod zpracovává společnost Plán kontroly jakosti OV a kalů a Plán kontrol 

jakosti pitných vod. Plány zpracovává vedoucí laboratoře ve spolupráci s technologem a 

vodohospodářem. Odebrané vzorky zpracovává, eviduje a archivuje vodohospodářská 

laboratoř společnosti. Ke zpřístupnění, archivaci a dalšímu nakládání s daty je vyuţíván 

program Labsystém. [24] 
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8.1.4. Ochrana ovzduší 

 

Ve společnosti nacházejí následující zdroje znečišťování ovzduší: 

- Malé spalovací zdroje - o jmenovitém tepelném výkonu niţším neţ 200 kW  

- Střední spalovací zdroje - o jmenovitém tepelném výkonu od 200 kW do 500kW 

včetně 

- Malý ostatní zdroj - emitující těkavé organické látky z procesů aplikujících 

organická rozpouštědla – lakovací box v opravně vodoměrů (průmyslová 

aplikace nátěrových hmot -lakování s celkovou roční projektovanou spotřebou 

organických rozpouštědel menší neţ 0,6tuny) 

- Střední ostatní zdroje - emitující pachové látky (čistírny odpadních vod 

s projektovanou kapacitou> 2.000 EO. [25] 

 Směrnice Ochrana ovzduší určuje jednotný způsob pro činnosti související s 

ochranou ovzduší, stanovuje podmínky ochrany ovzduší a vymezuje odpovědnosti při 

těchto činnostech. [19] 

 Místa se zdroji znečišťování ovzduší byla zakreslena do ekomap ovzduší, pachu, 

hluku a prachu jednotlivých provozoven: 

- areál provozu podniku (Příloha 9) 

- „velká“ ČOV(Příloha 15) 

- „malé“ ČOV(Příloha 20) 

- úpravna vody (Příloha 25) 

- vodojem (Příloha 30) 

- čerpací stanice pitných vod (Příloha 35) 

- čerpací stanice odpadních vod (Příloha 40) 

 

 Měření účinnosti spalování, mnoţství vypouštěných látek a kontrola stavu 

spalinových cest platí v rámci společnosti jen u zdrojů spalujících plynná paliva od 

jmenovitého tepelného výkonu 11 kW. 

 O výši poplatku provozovatelů malých stacionárních zdrojů rozhoduje a 

poplatek vybírá místně příslušný obecní úřad. Roční výši poplatku pro malý stacionární 

zdroj vyměří obecní úřad pevnou částkou v rozmezí uvedeném v příloze č. 1 k zákonu 
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č. 86/2002 Sb., a to úměrně k velikosti stacionárního zdroje a době jeho provozu v 

poplatkovém období, případně podle druhu a spotřeby paliva. 

 Emise znečišťujících látek se zjišťují měřením, které provádějí autorizované 

měřící skupiny. 

 Provozovatelé zdrojů znečištění vedou průběţně evidenci o provozu zdrojů, a to 

včetně dokladů umoţňujících prokázat správnost těchto údajů. V provozní evidenci se 

zaznamenávají stálé a proměnné údaje. [25] 

 

Tab. 17. Seznam malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší o jmenovitém 

tepelném výkonu nižším než 200 kW [25] 

Provozovna 
Koteln

a 
Kotel 

Rok 
výroby 

Jmenovitý 
tepelný 

výkon v kW 
Druh topeniště Palivo 

Minimální 
účinnost 
spalování 

% 

ÚV Ostrožská Nová Ves 

Koteln
a 1 

kotel 1 1999 28,4 
Plynové 
topeniště Zemní plyn 

89 

kotel 2 1999 28,4 
Plynové 
topeniště Zemní plyn 

89 

Koteln
a 2 

kotel 1 1999 40 
Plynové 
topeniště Zemní plyn 

89 

kotel 2 1999 40 
Plynové 
topeniště Zemní plyn 

89 

Koteln
a 3 

kotel 1 1999 40 
Plynové 
topeniště Zemní plyn 

89 

kotel 2 1999 40 
Plynové 
topeniště Zemní plyn 

89 

Koteln
a 4 kotel 1 1999 28,4 

Plynové 
topeniště Zemní plyn 

89 

Areál Sady 

Koelna 
D K1 1997 180 

Plynové 
topeniště Zemní plyn 

89 

kotelna 
C 

K1 1997 48 
Plynové 
topeniště Zemní plyn 

89 

ohřívač 1996 18 
Plynové 
topeniště Zemní plyn 

89 

Koteln
a B 

K1 1994 90 
Plynové 
topeniště Zemní plyn 

90 

K2 1995 90 
Plynové 
topeniště Zemní plyn 

90 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bc. Lenka Hanáková: Možnost využití nástroje Ecomapping při zavádění EMS v podniku 

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.  

2011  61 

Tab. 18. Seznam středních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší o jmenovitém 

tepelném výkonu od 200 kW do 500kW včetně [25] 

Provozovna Kotelna Kotel Rok výroby 
Jmenovitý tepelný 

výkon v kW 
Hořák Palivo 

ČOV Uherské Hradiště Kotelna 

K1 2002 175-230 Bentone BG 500 Bioplyn 

K2 2002 175-230 Bentone BG 501 Zemní plyn 

K3 2002 175-230 Bentone BG 502 Zemní plyn a bioplyn 

Areál Sady 

Kotelna A 

K1 1998 98,1 Atmosférický Zemní plyn 

K2 1998 98,1 Atmosférický Zemní plyn 

Kogenerační 
jednotka 

1998 45 Spalovací motor Zemní plyn 

Kotelna K 

K1 1998 180 Atmosférický Zemní plyn 

K2 1998 180 Atmosférický Zemní plyn 

Kogenerační 
jednotka 

1998 45 Spalovací motor Zemní plyn 
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9. Zhodnocení přínosu vytvoření ekomap při zavádění EMS 

 

- Vytvořené ekomapy můţou poslouţit jako základna, na které by se mohly stavět 

další ekologické standardy, jako ISO 14001 a EMAS.  

Pokud by se společnost rozhodla pro postup zavádění dle EMAS, vytvořené 

ekomapy by mohly být nápomocné při úvodním environmentální přezkoumání, 

kdy svou jednoduchostí a systematičností poskytují přehled o environmentálním 

chování společnosti. Jistě nezanedbatelným faktem je i úspora času, která 

vyhotovením ekomap vzniká. 

 

- Vytvoření ekomap se jeví jako systematická metoda přezkoumávání stavu 

ţivotního prostředí. Umoţňuje společnosti snadno vizualizovat původ 

negativních vlivů na ţivotní prostředí a dává jí moţnost si ihned po vyhotovení 

ekomap zváţit, který problém je prioritní a je nutné jej řešit nejdříve. Následně 

můţou ekomapy být vyuţity i při tvorbě Registru environmentálních aspektů, 

kdy hlavní environmentální aspekty jsou jasně znázorněny na vyhotovených 

mapách. Tuto výhodu vyhotovení ekomap ocenil zájmena manaţer EMS, 

kterému byly mapy po vyhotovení předány. Po vyhotovení ekomap bylo ihned 

zřejmé, které environmentální aspekty jsou závaţnější neţ ostatní.  

 

- Pokud by mapy byly vyhotovovány v pravidelných intervalech, získala by 

společnost snadný způsob, jak sledovat a dokumentovat stav ţivotního prostředí. 

Takto vytvořené ekomapy by byly jistě vhodným doplnění informací k interním 

i certifikačním auditům, kdy by poslouţily jako jednoduchá a názorná 

prezentace vztahu společnosti k ţivotnímu prostředí, ale také jako podklad k 

plánování jednotlivých auditů. Velkým přínosem pro společnost by bylo 

vytvoření ekomapy při vzniku nového aspektu, případně dojde-li ke změně, 

která můţe mít dopad na vyhodnocení závaţnosti některého z environmentálních 

aspektů, tím pádem by případné související aspekty nemohly být opomenuty. 

 

- Jedním z poţadavků normy ISO 14001 je vytvoření postupů k identifikaci 

moţností vzniku havarijních situací. Ke splnění tohoto poţadavku můţou 
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výrazně napomoci i vyhotovené ekomapy, které by bylo moţné vyuţít jako 

podklad pro vyhotovení jednotlivých havarijních plánů pro jednotlivé 

provozovny a následně k jejich aktualizaci. 

 

- Při procesu vytváření map se zapojili i zaměstnanci, kteří doposud na tomto 

procesu nespolupracovali. Zaměstnanci, kteří pracují přímo ve výrobě, mají 

moţnost efektivněji posoudit dopady výroby na ţivotní prostředí. Na zavádění 

EMS doposud spolupracovali většinou jen vedoucí provozů, tak by mohly být 

některé drobné nedostatky opomenuty. Mírný nedostatek byl zjištěn v hlavním 

skladu, a to neúplné označení nového místa zpětného odběru nebezpečných 

odpadu. Na tuto skutečnost upozornil aţ pracovník skladu. Další nedostatek byl 

zjištěn v areálu „velké“ ČOV při shromaţďování kalů. Označení shromaţdiště 

bylo umístěno na kontejneru, který je vyváţen externí firmou. Po navrácení 

kontejneru bylo označení poškozeno. Na tuto skutečnost upozornil opět aţ 

pracovník provozu.  

V případě, ţe se do procesu vytváření ekomap zapojí i ostatní zaměstnanci 

zvyšuje se i jejich environmentální povědomí a zaměstnanci se můţou podílet 

svými názory nejen na přezkoumávání stavu ţivotního prostředí, ale také na 

řešení konkrétních problémů. Umístění shromaţdišť jednotlivých druhů odpadů 

je nově diskutováno i s pracovníky provozu. Zaměstnanec laboratoří upozornil 

na fakt, ţe v  areálu provozu byl nevhodně umístěn kontejner na shromaţďování 

papírového odpadu, kdy překáţel při zásobování laboratoří materiálem. Nyní je 

umístěn blíţe budově a nepřekáţí dopravě materiálu. 

 

- Při vytváření souboru ekomap jsem zaznamenala mírný rozvoj komunikace, 

v případě kdy se jednalo o komunikaci mezi vedením společnosti a jednotlivými 

zaměstnanci. Zaměstnanci doposud komunikovali s vedením výlučně přes 

vedoucí jednotlivých provozoven a v některých případech docházelo ke 

zkreslování informací. Zaměstnanci upozornili, na velký rozsah nové 

dokumentace, který popisuje systémy poměrně detailně, coţ můţe v začátcích 

pracovníkům ztěţovat orientaci při jejím pouţívání. Na tuto skutečnost 

upozornili zaměstnanci, kteří se s dokumentací společnosti nepřichází kaţdý den 
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do styku. Doručují zavedení jednoduššího systému řízené dokumentace, který by 

usnadnil pracovníkům orientaci ve firemní dokumentaci a díky tomu prohloubil 

jejich environmentální podvědomí. 

 

- Vyhotovení ekomap společnosti můţe provést i zaměstnanec společnosti 

v jakémkoliv dostupném grafickém programu, takţe není potřeba další investice 

do jejich vyhotovení. 

 

- Na základě poznatků, které byly získány během procesu vyhotovení ekomap 

společnosti, byly vyvozeny doporučení a návrhy na zlepšení v oblasti ochrany 

ţivotního prostředí (Příloha 42-48). Z těchto hodnot můţe společnost vypracovat 

envoromentální cíle a programy, které by měly být směřování především 

k sníţení produkovaného znečištění a oblasti havarijní připravenosti. 

-  
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 10. Závěr 

 

 Cílem mé diplomové práce bylo posoudit, zda by bylo moţné vyuţít nástroj pro 

řízení ochrany ţivotního prostředí  Ecomapping při zavádění EMS ve společnosti 

Slovácké vodárny a kanalizace, případně zváţit, zda by výsledky, které vznikly 

pouţitím tohoto nástroje, napomohly ke zlepšení jiţ zavedeného EMS. 

 Pomocí zvoleného softwaru jsem vyhotovila ekomapy vytipovaných 

provozoven. A to areálu provozu podniku, „velké“ ČOV, „malé“ ČOV, úpravny vody, 

vodojemu, čerpací stanice pitných vod a čerpací stanice odpadních vod. Tyto mapy 

zobrazují v jednotlivých provozovnách pouţívání chemických a nebezpečných látek, 

hospodaření s vodou, emise do ovzduší a odpadové hospodářství. Ekomapy 

jednotlivých provozoven byly následně okomentovány. 

 Při procesu zavádění EMS by bylo moţné vyhotovené mapy vyuţít při 

provádění úvodního environmentálního přezkoumání, při vytváření hodnot 

environmentálního profilu společnosti, při vyhodnocování environmentálních aspektů. 

Vyhotovené ekomapy by bylo moţné vyuţít také při navrhování opatření ochrany 

ţivotního prostředí. Dalším nesporným přínosem ekomap je, ţe můţou slouţit jako 

podklad pro systematickou metodiku environmentálního auditu ve společnosti. 

 Vytvoření postupů k identifikaci moţností vzniku havarijních situací je jedním 

z poţadavků normy ISO 14001. Ke splnění tohoto poţadavku můţou výrazně napomoci 

i vyhotovené ekomapy, které by bylo moţné vyuţít jako podklad pro vyhotovení 

jednotlivých havarijních plánů pro jednotlivé provozovny a následně k jejich 

aktualizaci. 

 Ekomapy dokumentující odpadové hospodářství by mohly výrazně napomoci při 

evidenci odpadů a také přispět k efektivnějšímu rozmístění jednotlivých shromaţdišť. 

 Při procesu vyhotovení ekomap dochází ke zlepšení komunikace ve společnosti, 

zvláště mezi vedením a zaměstnanci jednotlivých provozů, takţe pravidelný proces 

vyhotovení ekomap by mohl mít pozitivní vliv na její další rozvíjení. 

 Na základě vyhotovených ekomap jednotlivých provozoven společnosti 

Slováckých vodáren a kanalizací, a.s., které jsou přílohou této práce, společnost získala 

jednoduchým grafickým způsobem přehled o svém vlivu na ţivotní prostředí. Také 
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získala moţnost jednoduše lokalizovat místa potencionálních problémů, ke kterým je 

nutné přijmout opatření za účelem zkvalitnění péče o ţivotní prostředí. 

 Na základě poznatků, které byly získány během procesu vyhotovení ekomap 

společnosti, byly vyvozeny doporučení a návrhy na zlepšení v oblasti ochrany ţivotního 

prostředí. Z těchto hodnot můţe společnost vypracovat envoromentální cíle a programy, 

které by měly být směřování především k sníţení produkovaného znečištění a oblasti 

havarijní připravenosti. 
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