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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou zavedení environmentálního 

manažerského systému dle ISO 14001, jako nástroje ochrany životního prostředí. Tento 

dobrovolný nástroj environmentální politiky České republiky, který mohou společnosti 

zavést do své struktury, může mít významný vliv jak na hospodářskou situaci firem, tak i 

na zachování zdravého životního prostředí.  

Klíčová slova: Environmentální manažerský systém, ISO 14001, EMAS  

 

 

 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with the environmental management system according to 

ISO 14001 as a tool for environmental protection. This voluntary instrument of 

environmental policy in the Czech Republic, which companies can introduce into its 

structure, can have a significant effect on the economic situation of companies as well as 

the preservation of a healthy environment. 
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1 Úvod 

V současné společnosti je stále ještě akceptovaný názor, že mezi ekonomií 

a aplikovanou ochranou životního prostředí existuje vnitřní odpor. Tento pohled na danou 

problematiku způsobuje přesvědčení, že pro udržení akceptovatelnosti těchto dvou kritérií, 

ve vzájemné shodě je možné jedině na základě vládních legislativních úprav a vhodnou 

ekologickou politikou. Jako legislativního rámce pro udržení a zajištění rovnováhy mezi 

hospodářským růstem firem a ochranou životního prostředí. 

Základem smíření ekonomických a ekologických kritérii je možné i v rámci 

dobrovolných pravidel, jež v sobě sdružují a zachovávají oba významné činitele 

v hospodaření jednotlivých společností. A to udržení, či i zvýšení zisku, potažmo snížení 

nákladů za současného vhodného a deklarovaného přístupu k ochraně životního prostředí. 

A zachování zdravého životního prostředí budoucím generacím i za podmínek 

ekonomického růstu. Všechny tyto aspekty v sobě zachovává environmentální manažerský 

systém certifikovaný dle ISO 14 001. 

Cílem této bakalářské práce je analýza zavedení systému environmentálního 

manažerského systému ve společnosti jako dobrovolný nástroj v podnikové praxi.  

Cíle bakalářské práce  

1. Popsání přístupu podniku k ochraně ŽP  

2. Popsání environmentálního manažerského systému 

3. Provedení analýzy zavedení environmentálních manažerských systému ve 

vybraných společnostech 
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2 Přístup podniku k ochraně životního prostředí 

Hlavním důvodem zavedení EMS v podnikové praxi je především snížení nákladů 

v oblasti životního prostředí.. Jako jsou náklady na odpady, poplatky, popřípadě pokuty za 

negativní důsledky podnikových činností na jednotlivé složky životního prostředí. 

Předcházení haváriím, snižování nákladů a omezení škodlivých látek vypouštěných do 

ovzduší. A v neposlední řadě je zavedením EMS zabezpečen soulad s platnou legislativou. 

Certifikace dle ISO 14 001 má pro podnik řadu pozitivních efektů. Od zvýšení 

výkonnosti organizace, finanční úsporu a tím následné zlepšení konkurenceschopnosti, ale 

také povědomí i image firmy, jež se může certifikátem ISO 14001 prokazovat. Až po 

možnost organizace deklarovat svou snahu v oblasti ohleduplného podnikání. 

Všechny tyto aspekty vedou čím dál větší procento firem k zavádění certifikovaných 

systémů ve své podnikové praxi. Přístup podniku k ochraně životního prostředí musí být 

analytickou cestou a cílevědomým přístupem k zefektivnění činností na jednotlivých 

článcích podnikových činností. Každý jednotlivý proces je dokumentován, propracován 

a zdokonalován v rámci celého hospodaření i zkvalitnění přístupu podnikového 

managementu v oblasti životního prostředí. Počáteční investice se v dlouhodobějším 

časovém horizontu navracejí v podobě úspor, ať už v oblasti zneškodňování odpadů, 

předcházení rizik a následné odstraňování negativních důsledků tak především v úspoře 

vstupních surovin a jejích možné další využití. Další přínosem je možnost rozšíření 

spolupráce a navázání nových obchodních kontaktů a tím výrazné zvýšení aktiv firmy 

a její finanční bilance. Někteří silní odběratelé toto po společnosti vyžadují.  

Vzhledem k tomu, že z ekonomického hlediska je významná nejen celkově uspořená 

finanční částka, ale i doba, které k tomu bylo zapotřebí, rozděluje se potenciál čistší 

produkce podle návratnosti realizovaných opatření do tří skupin. V první A skupině se 

uvádějí úspory, kterých bude dosaženo pomocí opatření investičně nenáročných, s dobou 

návratnosti nižší než 1 rok. Do druhé B skupiny se řadí úspory dosažené pomocí opatření 

málo až středně investičně náročných s dobou návratnosti mezi 1 až 5 roky. Do poslední 

C skupiny se řadí opatření investičně náročná s dobou návratnosti nad 5 let. [6]  
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Tímto se potvrzuje, že propojení podnikové ekonomie, tedy otázky zisku a ztát 

mohou být řešeny komplexně v návaznosti na ochranu přírody. A tím i dodržení 

primárního prosazování ekologické politiky, jenž prosazuje konzervaci zdrojů přírodního 

prostředí. Jako jsou voda, půda, ovzduší, nerostné suroviny a biodiverzita. 

Při definování životního prostředí je důležité pojetí, koho je a komu má toto 

„prostředí“ sloužit. Zásadně existují dva pohledy: 

 biocentrický - příroda a člověk je jen její součástí, 

 antropocentrický - příroda slouží především člověku, 

Je zcela zřejmé, že při definování ŽP jako praktické části ekologie převládá pojetí 

antropocentrické. [3]. 

Člověk při využívání přírodních zdrojů působí na základní složky životního 

prostředí. Zásadně ovlivňuje všechny krajinné sféry Země  -hydrosféru, atmosféru, 

biosféru, i pedosféru. Vytváří tak prostředí, které výrazně ovlivňuje právě svou 

antropogenní činností. I přesto, že člověk je sám součástí, tak přímo někdy i nepřímo 

vytváří takový vliv, který v konečném důsledku vede i k negativním důsledkům nejen na 

přírodu, živočichy, ale právě i na člověka.  

Pojem životní prostředí uvádí definice zákona o životním prostředí č. 17/1991 

Sb.,:Životní prostředí je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně 

člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, 

voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. [5]. 

Péče o životní prostředí má různé formy. Za základní se považuje ochrana životního 

prostředí před negativními účinky lidských činností i před nežádoucím působením 

přírodních jevů, tvorba životního prostředí spočívající v cílevědomých zásazích 

a formování podle potřeb člověka a přírody,  

Životní prostředí nepříznivě ovlivňují a znečišťují některé látky či sloučeniny, které 

se do něj dostávají lidskou činností nebo následkem přírodních dějů. Jejich účinek na 

životní prostředí může být indiferentní, někdy dokonce i příznivý. Někdy se však chovají 

nepříznivě, nepřátelský k životnímu prostředí. V tomto případě tyto látky označujeme jako 

znečišťující látky a z pohledu děje jako znečišťování prostředí. Pod tímto pojmem 

znečišťující látky jsou označovány tuhé, kapalné a plynné látky, které přímo, anebo 
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po chemické či fyzikální změně, nebo po spolupůsobení s jinou látkou, nepříznivě 

ovlivňují ŽP, a tím ohrožují a poškozují zdraví lidí, ostatních organismů nebo majetek. [3]. 

U nás obecně uváděný termín životní prostředí, je v anglickém jazyce užíván jiným 

výrazem: environment. Využitím poznatků různých vědních oborů, jako jsou ekologie, 

chemie, fyzika, geografie či ekonomie člověk zkoumá své vzájemné působení na 

ekosystémy. Do všech těchto činností spadá vzdělávání, prevence, ochrana, monitoring, 

vhodné využívání zdrojů nerostného bohatství, získávání energií, nakládání s odpady 

a v neposlední řadě i péče o zdraví populace. Původní oddělené řešení působení člověka 

na životní prostředí a jen řešení následků antropogenní činnosti bylo přehodnoceno 

a vyvinul se ucelený systém environmentalistiky. Identifikace a odhalení příčin vzniklých 

negativních důsledků vedly k ucelenému souboru opatření, jež jsou deklarována 

a využívána nejen na podnikové, státní, ale i mezinárodní úrovni. 

Jednotný postup v environmentální oblasti charakteristický interdisciplinární 

koncepcí v oblasti trvale udržitelného rozvoje vede k zodpovědnému přístupu k ochraně 

životního prostředí. Hlavním cílem udržitelného rozvoje je zachování životního prostředí 

dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Jedná se o soulad mezi hospodářským 

vývojem, společenským pokrokem se zachováním plnohodnotného životního prostředí. Při 

zachování přírodních hodnot, biologické rozmanitosti pro současné, ale i budoucí 

generace. Za podmínek uspokojení základních životních potřeb bez negativních důsledků 

na biodiverzitu a zachování přirozených funkcí přírody. 
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3 Environmentální manažerské systémy 

Systém řízení zaměřený na ochranu životního prostředí (Environmental Management 

Systém – EMS) byl poprvé kodifikován v příloze nařízení ES 1836/93 v podobě nařízení 

EMAS a následně v normě ISO 14000 vydané v roce 1996. Při zavádění a udržování těchto 

systémů jsou používány stejné přístupy, jaké jsou známy z oblasti managementu kvality. 

Systém na bázi norem řady ISO 14001 je doporučením pro koncipování systému 

environmentálního managementu na základě norem, které jsou od svého prvního 

zveřejnění deklarovány jako dobrovolné a univerzální. Je na organizaci, zda se rozhodne 

pro zavedení (a případnou certifikaci) nebo zda ji k tomu donutí jiné požadavky. Normy 

jsou aplikovatelné v malých i velkých organizacích, jsou využitelné v různých oborech 

podnikání i v neziskových organizacích. 

Případnou certifikaci EMS zpravidla nabízejí stejné subjekty, které mají oprávnění 

k akreditaci systémů managementu kvality dále jen QMS (ISO 9001), takže certifikaci 

u jedné firmy zpravidla zabezpečuje jedna certifikační organizace. Možné je oba 

manažerské přístupy, tzn. QMS a EMS (popřípadě i systém bezpečnosti práce podle 

normativního doporučení OHSAS 18001), spojit – integrovat, navíc společná certifikace 

systémů je obvykle výhodnější než certifikace každého systému zvlášť. 

Klíčové normy ISO 14000 byly přijaty v roce 1996 a koncem roku 2004 prošly první 

revizí, jejíž podoba je v současnosti směrodatným dokumentem pro zavádění, udržování 

i certifikaci.S tím že, pro tento rok se připravuje další revize obou systémů. [2] 

3.1 EMAS  

V roce 1993 bylo ve strukturách tehdejší ES vydáno nařízení Rady 183/93 - EMAS 

(Eco-Management Audit Schneme), které bylo úvodem pro formování národního systému 

ověřování EMS v členských státech EU. Jednotlivé státy EU se tímto nařízením vyrovnaly 

vydáním vlastního zákona či nařízení vlády, vytvářející rámec pro ověřování a registraci 

systému environmentálního managementu, který je specifikován v příloze nařízení EMAS.  

Systém EMAS vstoupil v platnost v dubnu 1995 a umožňuje dobrovolnou účast 

podniků v systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí. Přistoupením 
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k programu se podnik zavazuje hodnotit a zlepšovat dopad svých činností na životní 

prostředí, čímž zároveň plní požadavky ochrany kvality životního prostředí a principů 

trvale udržitelného rozvoje, které zakotvuje Smlouva o Evropské unii. Program EMAS byl 

původně určen především pro podniky z výrobní (průmyslové) sféry. Revize tohoto 

nařízení byla provedena v roce 2001 a to nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

Č. 761/2001, označovaným jako EMAS II.  

Hlavní cíle revize, a tedy nového nařízení jsou:  

 rozšířit platnost nařízení z oblasti průmyslu na všechny ekonomické sektory 

(včetně veřejných institucí), 

 zajistit širší účast zaměstnanců na zavádění EMAS a na procesu zlepšování 

vlivu podniků na životní prostředí,  

 vytvořit propojení na mezinárodní normu ISO 14001 tím, že EMS v rámci 

EMAS je zaváděn podle oddílu 4 normy,  

 zavést logo programu EMAS, čímž se má umožnit společnosti, která 

aplikovala EMAS, tuto skutečnost využít ve své propagaci,  

 zajistit kvalitnější posuzování nepřímých vlivů činností podniku na životní 

prostředí (např. investic, administrativních rozhodnutí, zajišťování služeb 

apod.) [2].  

3.2 Legislativní zabezpečení Programu EMAS v ČR  

 Program EMAS byl v České republice ustanoven na základě Usnesení vlády 

ČR č. 466/1998 o schválení Národního programu zavedení systému řízení 

podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí a aktualizován 

Usnesením vlády ČR č. 651/2002 o aktualizaci Národního programu 

zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního 

prostředí (Aktualizovaný program EMAS).  

  Na základě usnesení byly vydány dva základní dokumenty, které vytváří 

rámec pro fungování programu EMAS v ČR. Jedná se o  
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 Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska 

ochrany životního prostředí (Aktualizovaný program EMAS – popisuje 

základní souvislosti environmentálního řízení a úlohu jednotlivých 

zúčastněných subjektů v rámci programu EMAS,  

 Pravidla k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 

životního prostředí (Aktualizovaná pravidla – obsahují konkrétní práva 

a povinnosti zúčastněných subjektů (organizací), environmentálních 

ověřovatelů, akreditačního orgánu a státu (správních úřadů).  

Vzhledem ke vstupu České republiky do Evropské unie a z toho vyplývající plné 

aplikovatelnosti a platnosti Nařízení č. 761/2001 se program EMAS v České republice řídí 

od 1. května 2004 primárně zmíněným nařízením. Z Aktualizovaných pravidel EMAS 

zůstávají v platnosti ta ustanovení, ve kterých ponechává nařízení členským státům volnost 

k individuální úpravě. Jedná se např. o organizační zabezpečení programu, otázku 

akreditace environmentálních ověřovatelů, finanční a jiné podpory apod. [2]  

3.3 Principy environmentální politiky  

K hlavním principům environmentální politiky patří zejména následující principy:  

 princip prevence - Vychází ze skutečnosti, že včasné provedení opatření, 

které zabrání ohrožení nebo poškození životního prostředí, je prakticky vždy 

účinnější a méně nákladné než dodatečná náprava škod,  

 princip snižování rizika již u zdroje - obvykle nejúčinněji a nejlevněji lze 

minimalizovat negativní vlivy přímo u jejich zdroje.  

 princip ekonomické odpovědnosti - ekonomickou odpovědnost za znečištění 

má původce, který nese náklady spojené s omezováním znečištění a náhradou 

působených škod (princip „znečišťovatel platí"),  

 princip předběžné opatrnosti - v některých případech nelze na základě 

dnešních zkušeností a znalostí s jistotou stanovit vliv antropogenních činností 

a jejich produktů na lidské zdraví a na prostředí, zejména dlouhodobých 

a synergických vlivů - pokud nevím, jaký bude důsledek činnosti, provádím 

ji výjimečně opatrně nebo se jí vyhnu,  
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 princip sdílené a diferencované odpovědnosti - odpovědnost za stav životního 

prostředí má nejen státní administrativa, ale také samosprávné orgány, 

ekonomicky aktivní subjekty a každý jednotlivý občan,  

 princip subsidiarity - rozhodovací pravomoc a kompetence by měly být na co 

nejnižší možné odborně způsobilé úrovni rozhodování, to je co nejblíže 

danému problému a občanům,  

 princip integrace - požadavky na ochranu životního prostředí se musí 

promítat do všech relevantních sektorových politik, rozvojových programů 

i všech hospodářských činností, rozhodování musí zahrnovat integraci 

a optimalizaci složkových přístupů,  

 princip nejlepší dostupné techniky (BAT) - bude rozhodujícím kritériem pro 

povolování výrobních činností, přičemž BAT bude definována 

environmentálními parametry, nikoliv přímým určením vlastní technologie,  

 princip nákladově efektivních řešení - u všech cílů a opatření budou hledány 

možnosti minimalizace nákladů na jejich splnění, resp. realizaci,  

 princip substituce (náhrady nebezpečných a škodlivých látek).  

Uvedené principy jsou pak uplatňovány při volbě konkrétních nástrojů a následně 

i jejich legislativním zakotvením [4]. 

3.4 ISO 14001 

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém řízení péče o životní prostředí. 

Aplikováním takového systému managementu musí organizace vhodnými prostředky řídit 

veškeré své chování k životnímu prostředí prostřednictvím své politiky a cílů. Tato 

mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu 

tak, aby organizaci umožnila vyvinout a zavést politiku a stanovit cíle, které zahrnou 

požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují a informace 

o významných environmentálních aspektech. Týká se těch environmentálních aspektů, 

které organizace identifikovala a které může řídit a těch, na které může mít vliv. Norma 

ISO 14001 obsahuje ty požadavky, které mohou být objektivně prověřovány [2].  
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Norma je aplikovatelná ve všech společnostech nezávisle na oboru činnosti 

a velikosti firmy a jejími hlavními cíli jsou.  

 důraz na určení vlivu všech činností organizace na životní prostředí 

a aktivnější řízení těch, jejichž dopad na životní prostředí je významný  

- environmentální aspekty,  

 sledování novel všech často se měnících legislativních a jiných předpisů 

týkajících se životního prostředí a jejich dodržování - registr právních 

požadavků [2]. 

3.4.1 Normu ISO 14001 zavádějí organizace s cílem:  

 zavést takový systém managementu, který podporuje ochranu životního 

prostředí,  

 demonstrovat svůj vztah k životnímu prostředí svým zákazníkům, 

dodavatelům, orgánům státní správy a veřejnosti,  

 udržovat a zlepšovat systém péče o ŽP,  

 být bezproblémový vůči kontrolním orgánům [2]. 
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3.4.2 Dokumentace EMS 

Dokumentace systému environmentálního managementu je rozlišena do čtyř úrovní.  

V nejvyšší úrovni je „Příručka“ v níž je definován procesní přístup a odpovědnost 

podniku v této oblasti pro plnění stanovené politiky, cílů a cílových hodnot  

V další úrovni je „Směrnice“, která definuje účel a předmět určité činnosti, které mají 

charakter technicko-organizačních řídících postupů. Rozděluje a specifikuje základní 

úkony pro daný proces s detailním rozpracováním organizační struktury 

Předposlední úroveň stanovuje „Pracovní a zkušební postupy“, které v sobě zahrnují 

podrobné, písemné postupy pro administrativu, technický, technologický, kontrolní, 

zkušební rámec pracovních činností. 

„Externí dokumenty“ jsou na poslední úrovni a zahrnují ostatní interní i externí 

dokumentaci. Jde především o legislativu, jako jsou zákony, normy, vyhlášky, souhlasy, 

rozhodnutí, opatření. Viz Obrázek 1 Struktura dokumentace EMS 

 

 

 

Obrázek 1 Struktura dokumentace EMS 
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4 Charakteristika analyzované společnosti 

Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice 

i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. ČEZ je největším výrobcem elektřiny 

v České republice, dále dodává svým zákazníkům plyn a teplo. 

Společnost ČEZ je jádrem rozsáhlé skupiny firem – Skupiny ČEZ, jejíž aktivity 

zahrnují pestré spektrum činností od těžby surovin, přes výrobu, distribuci a obchod až po 

oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby 

energetických zařízení nebo zpracování vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ 

se věnuje i dalším činnostem souvisejících s výrobou elektřiny. Je aktivní na poli vědy 

i inovací, kdy je v celém regionu lídrem v rozvoji chytrých sítí a elektromobilů. 

Základ dnešní podoby Skupiny ČEZ byl položen v roce 2003, kdy se energetická 

společnost ČEZ spojila s distribučními společnostmi. Dnes se Skupina ČEZ řadí 

k 10 největším energetickým uskupením v Evropě, a to jak z hlediska instalovaného 

výkonu, tak podle počtu zákazníků. Ve středoevropském regionu zaujímá přední pozici 

i na trhu s elektřinou. V poslední době se Skupina ČEZ v zahraničí zaměřuje zejména 

na obnovitelné zdroje, a to hlavně v oblasti větrných a vodních elektráren – v posledních 

dvou letech např. v Polsku, Rumunsku nebo v Bulharsku. 

V průběhu své novodobé historie investovala energetická společnost ČEZ do svého 

rozvoje a ekologických opatření více než 200 mld. Kč. Největší dosavadní investicí 

do životního prostředí bylo uskutečnění rozsáhlého programu odsíření uhelných elektráren 

v letech 1992–1998, do něhož společnost přímo investovala cca 46 mld. Kč. Program 

ekologizace umožnil oproti úrovni na počátku 90. let snížit emise SO2 o 92 %, pevných 

částic popílku o 95 %, emise oxidů dusíku o 50 % a oxidu uhelnatého o 77 %. Od konce 

roku 1998 jsou všechny uhelné elektrárny energetické společnosti ČEZ vybaveny 

zařízeními na snižování emisí látek znečišťujících ovzduší. Technologie pro snížení emisí 

látek znečišťujících ovzduší a jejich parametry, které se dnes v ČR používají, odpovídají 

úrovni nejlepších dostupných technologií doporučovaných Evropskou unií a umožňují 

plnit mezinárodní požadavky nových právních předpisů pro ochranu ovzduší. Kromě toho 

téměř 90 % vedlejších energetických produktů z procesu odsíření již nepatří do kategorie 

odpadů, ale lze je prakticky využít. V okolí uhelných elektráren došlo k řadě technických 
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a biologických rekultivací, které mají odstranit následky ukládání zbytku nevyužitých 

vedlejších energetických produktů a revitalizovat krajinu. 

Ve všech uhelných elektrárnách probíhá od roku 2005 obnova techniky měření emisí 

a bylo zahájeno soustavné měření emisí CO2. Ekologickou investicí mimořádného 

významu je program obnovy uhelných elektráren Skupiny ČEZ, který přinese další snížení 

objemu emisí SO2 a NOx o více než 50 %. Významné je snížení emisí CO2, a to zejména 

v souvislosti s plněním závazku z Kjótského protokolu, který stanovil ambiciózní cíl snížit 

do roku 2012 oproti úrovni roku 1990 emise tohoto skleníkového plynu o 8 %. Energetická 

společnost ČEZ je první společností v zemích Evropské unie, která přistupuje 

ke komplexní obnově zdrojů podle nových směrnic EU. 

Významné environmentální investice se uskutečnily i v případě využití alternativních 

paliv a při zavádění systému řízení ochrany životního prostředí EMS. Díky investicím 

do ekologie, které jsou v případě energetické společnosti ČEZ největší ze všech podniků 

v ČR, plní zdroje Skupiny ČEZ nejpřísnější standardy dané legislativou Evropské unie. 

Podporujeme výrobu z obnovitelných zdrojů. V rámci Skupiny ČEZ jsou z obnovitelných 

zdrojů nejvíce využívány vodní elektrárny, své uplatnění nachází i produkce větrných 

elektráren a solární energie. Energetická Skupina ČEZ hodlá v následujících letech 

využívání obnovitelných zdrojů výrazně rozšířit. 

Vítr 

V současnosti je Skupina ČEZ aktivní zejména v Rumunsku, kde provozuje největší 

evropský přímořský větrný park. 

Slunce 

Sluneční elektrárny, které provozují členové Skupiny ČEZ, mají v současnosti 

celkový instalovaný výkon více než 125 MW. 

Biomasa 

Perspektivním obnovitelným zdrojem energie je biomasa. Směs uhlí a biomasy ve 

formě dřevních štěpků nebo otrub se spaluje ve fluidních kotlích elektráren Hodonín, 

Poříčí, Ledvice a Tisová a v roštových kotlích Teplárny Dvůr Králové. Kromě toho 

energetická společnost ČEZ testuje i jiná vhodná paliva rostlinného původu. Od konce 

roku 2009 spaluje jeden z bloků hodonínské elektrárny výhradně čistou biomasu. 
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Voda 

Vodní elektrárny jako významný zdroj ekologické elektřiny Skupiny ČEZ 

se soustřeďují převážně na tocích řek Vltavy, Labe a Moravy. Jejich celkový instalovaný 

výkon je více než 1 900 MW. Pružným pokrýváním spotřeby elektřiny a schopností 

akumulace energie v přečerpávacích elektrárnách zvyšují vodní elektrárny efektivnost 

provozu elektrizační soustavy. [8] 
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5 Metodika prováděného průzkumu 

Za základní metodiku pro analýzu EMS ve vybraných společnostech byla vybrána 

systematická činnost a specifikace hledisek, jejichž cílem bylo získání ověřitelných 

a dostupných dat jednotlivých firem. Využité parametry objektů uváděné v jednotlivých 

fázích sloužily k porovnání a analýze. 

Tento průzkum se zaměřuje na skupinu ČEZ a její uhelné elektrárny v České 

Republice. Vybráno bylo 10 uhelných elektráren, které v roce 2001 dosáhli certifikace ISO 

14001 a aktivně se podílí na rekultivaci okolí po dopadu jak důlní tak své vlastní činnosti.   

Průzkum je zde proveden ve dvou kritériích.  

První kriterium se zabývá využitím vedlejších energetických produktů jakou jsou 

popílek a energosádrovec. Tyto produkty nejsou zpracovávány jako klasické odpady, což 

úzce souvisí se zavedením ISO 14001, jelikož společnost při zpracování musí dodržovat 

pravidla stanovená tímto systémem. Dále jsou u každé z elektráren vypsána data 

o vynaložení prostředků na rekultivaci své i důlní činnosti ve svém okolí.  

Druhé kritérium se týká emisí SO2 ve vybraných uhelných elektrárnách. Jelikož 

emise SO2 mají přímý dopad na životní prostředí a zároveň na člověka jako takového. 

Data získaná z ověřitelných a uvedených zdrojů jsou vždy sestavena dle jednotlivých 

elektráren a to abecedně. V závěru analýzi jsou elektrárny očíslovány a označeny na mapě. 
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6 Analýza zavedení environmentálních manažerských 

systémů ve vybraných společnostech 

6.1 Zavedení ISO 14001ve skupině ČEZ 

Všechny plně provozované elektrárny, patřící společnosti ČEZ, již vlastní 

mezinárodní certifikát systému řízení ochrany životního prostředí EMS (Environmental 

Management System). Dne 26.6.2002 ČEZ převzal certifikát od nezávislé auditorské 

firmy, s více jak 140 letou tradicí, DET NORSKE VERITAS Certification B.V. 

The Netherlands. Byl tak završen více než čtyřletý proces zavádění systému řízení ochrany 

životního prostředí v ČEZ, a. s. Dílčí výsledky byly dosaženy již v roce 2001, kdy 

certifikát EMS obdrželo 5 uhelných elektráren, včetně elektrárny Počerady a Jaderná 

elektrárna Dukovany. Jadernou elektrárnu Temelín bude čekat certifikace po ukončení 

zkušebního provozu. Systém řízení a provozování všech plně provozovaných elektráren 

ČEZ, a. s., je tak v souladu s normou ISO 14001. 

Cituji Tamaru Spílkovou vedoucí oddělení EMS v úseku klasická energetika 

a vedoucí projektu Řízení ochrany životního prostředí!: “Smyslem EMS a jeho certifikace 

je zavést v elektrárnách taková opatření, která umožní stálé hodnocení jejich vlivu na 

životní prostředí. Konkrétním přínosem těchto opatření je nižší zátěž životního prostředí 

v okolí provozů, ale také úspora materiálů a energií či zvyšování kvality výroby.“ Získané 

certifikáty potvrzují, že vnitřní procesy v uvedených elektrárnách jsou plně ve shodě 

s normou ISO 14001, která je mezinárodním standardem pro systémy řízení ochrany 

životního prostředí." Certifikát EMS se vztahuje na celou správu Úseku klasických 

elektráren i na jednotlivé uhelné elektrárny Dětmarovice, Hodonín, Chvaletice, Ledvice, 

Mělník, Počerady, Poříčí, Prunéřov, Tisová a Tušimice a na vodní elektrárny Lipno, 

Hněvkovice, Kořensko, Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice, Vrané, Mohelno, Dlouhé Stráně, 

Kořensko, Želina a Dalešice. Držitelem certifikátu je i Jaderná elektrárna Dukovany. 

Certifikát EMS prokazuje, že firma skutečně naplňuje politiku v ochraně životního 

prostředí a odpovědný postoj managementu a všech pracovníků společnosti k dané oblasti. 

Vlastní certifikaci předcházela na elektrárnách řada činností, které jsou k zavedení EMS 

nezbytné, zejména proškolení vrcholového a středního managementu, evnironmentální 
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přezkoumání, vypracování vlastní evnironmentální politiky a požadované řídicí 

dokumentace, aktualizace místních provozních předpisů, havarijních plánů, provedení 

interních auditů EMS, nezávislé ověření funkčnosti systému v elektrárně a jeho 

připravenosti k certifikaci. 

Funkčnost certifikace, spolehlivost EMS a jeho shoda s požadavky normy bude 

ověřována periodickými audity v následujících dvou letech a tzv. recertifikačním auditem, 

který bude proveden třetí rok po úvodní certifikaci. 

Fungující systém řízení ochrany životního prostředí podle normy ISO 14001 patří 

v současnosti mezi hlavní podmínky prosperity velkých průmyslových podniků v zemích 

Evropské unie i jinde ve světě. Představenstvo ČEZ rozhodlo již v roce 1997 o jeho 

postupném zavedení ve všech organizačních jednotkách. V případě uhelných elektráren je 

certifikace EMS důstojným završením rozsáhlého ekologického programu, který proběhl 

v letech 1992 – 1998, vyžádal si investice téměř 50 miliard korun a zahrnoval mimo jiné 

odsíření provozů. [9]  

6.2 Využití vedlejších energetických produktů v souladu s ISO 14001 

Při nakládání s odpady se ČEZ, a. s., řídí příslušnými zákony ČR a rozhodnutími 

orgánů státní a veřejné správy. Hlavními energetickými produkty ČEZ, a. s., jsou vyrobená 

elektřina a teplo, vedlejšími energetickými produkty jsou odpady z jejich výroby. Většinu 

těchto vedlejších produktů ČEZ, a. s., k využití jako certifikované výrobky nebo je sám 

využívá. Rozsah využití vedlejších energetických produktů mimo ČEZ, a. s., závisí 

zejména na poptávce po těchto produktech. 

6.3 Vedlejší energetické produkty 

Uhlí, které se spaluje v elektrárnách Skupiny ČEZ, po sobě zanechává nespalitelný 

podíl v hodnotě 25–30 % původního objemu paliva. Ten je třeba z elektrárny odstranit. 

Nikoli však jako klasické odpady, ale jako tzv. vedlejší energetické produkty. Ty našly 

v souvislosti s odsířením kouřových spalin v 90. letech minulého století velké uplatnění 

jako cenné druhotné energetické suroviny. Suchý popílek se po částečné úpravě – 

a za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek – může použít na výrobu 

betonu nebo umělého kameniva, zčásti se používá na vyplňování prázdných prostor ve 
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vytěžených dolech. Největší uplatnění však nachází při výrobě tzv. stabilizátu 

a aglomerátu. Stabilizát je směs produktů spalování energetického uhlí a odsíření s vodou 

v různém poměru. Je vhodný pro sanaci důlních výsypek a k revitalizaci krajiny. Je 

chemicky velmi stálý a nemá žádné negativní vlivy na životní prostředí. Některé popílky se 

používají jako účinné náplně filtrů pro čistění odpadních vod (životnost náplní je 10–20 

let). Čištění je vysoce účinné při likvidaci patogenních bakterií, těžkých kovů a PCB. 

Produkt odsíření – energosádrovec – je vhodnou surovinou pro výrobu sádrokartonových 

desek, které se uplatňují ve stavebnictví. 

Popílek ze spalovacích procesů uhelných elektráren ČEZ, a. s., je vhodný též 

k využití při úpravách terénu po těžbě uhlí, ke tvarování reliéfu krajiny, i k rekultivaci 

odkališť. 

Změny v nakládání s odpady z provozu uhelných elektráren, resp. získání statutu 

vedlejších energetických produktů, jsou pro společnost a její akcionáře i ekonomicky 

výhodné: promítají se totiž do úspor za nerealizované poplatky, které musel ČEZ dříve za 

ukládání odpadů platit. [7] 

6.4 Analýza jednotlivých uhelných elektráren  

Z hlediska využití vedlejších energetických produktů 

Elektrárna Dětmarovice vyprodukuje ročně cca 250 000 tun vedlejších 

energetických produktů. Z tohoto množství je 80 % jemného popele, který je certifikován 

a ze 70 % využíván ve stavebnictví jako přísada do cementu nebo betonu. Zbytek je 

ukládán na úložiště jako odpad. Struska, jíž je z celkové produkce popelovin okolo 10 %, 

je využívána k výrobě cihel a přebytky jsou rovněž ukládány, stejně jako energosádrovec. 

Na rekultivace úložišť Zimný důl a Kašpárkovice elektrárna vynaložila do roku 2011 více 

než 20 mil. Kč. 

V Elektrárně Hodonín se vyrábí tři druhy vedlejších energetických produktů, z toho 

dva certifikované. První certifikovaným produktem je suchý ložový popel, který pod 

názvem RESAN EHO částečně nahrazuje písek a zeminu a dá se využít pro zásypy 

výkopů, obsypy inženýrských sítí, podkladové vrstvy komunikací, výrobu betonových 

směsí a jako přídavek rekultivačního substrátu. Druhým certifikovaným produktem je 

stabilizát REHAS EHO a REHAS II EHO. Jde o popelovou maltu (zvlhčená popelová 
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směs), kterou lze využít pro výstavbu hrázových těles, vyrovnávání terénních nerovností 

před rekultivací skládek, jako podložní materiál silnic, umělé kamenivo, přídavná směs pro 

výrobu cihel a podkladový materiál pod základy při stavbě domů. Dosud necertifikovaným 

– i když zcela bezpečným – produktem je úletový popílek; ten je možné využít pro výrobu 

betonových směsí, cemento-popílkové suspence a jako přídavek do surovin k výrobě hurd. 

Na rekultivace úložišťě Zbrod – skládka stabilizátu elektrárna vynaložila do roku 2011 

ročně okolo 23 mil. Kč. 

Vedlejší energetické produkty vznikající v Elektrárně Chvaletice jsou využívány ve 

stavebnictví jako materiál pro základy staveb, silnic a železnic, pro úpravy krajin, terénů 

a stavby protizáplavových valů. Využíváním těchto certifikovaných produktů dochází 

k nezanedbatelným úsporám přírodních surovin, hlavně pro stavebnictví (kamenivo, 

cihlářská hlína, přírodní sádrovec, písky). Stabilizát je ukládán na složiště, kde je 

rozhrnován a hutněn. Nepropustnost a nízká vyluhovatelnost stabilizátu umožňuje jeho 

ekologické ukládání v rámci vlastního projektu „Krajinotvorba“, který vrací krajinu, 

zdevastovanou těžbou pyritu v Mangano-kyzových závodech ve Chvaleticích, do původní 

podoby. Elektrárna Chvaletice se stala z tohoto hlediska „bezodpadovou elektrárnou“, 

neboť všechny certifikované suroviny jsou obchodně využívány. Na rekultivace úložišť 

elektrárna vynaložila do roku 2011 více než 300 mil. Kč. V rámci rekultivace 

manganokyzového dolu se uskutečňuje výsadba na pokusných plochách a ve spolupráci 

s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půd Praha probíhají pokusy s homogenizací 

substrátů. 

V Elektrárně Ledvice se odpady z procesu spalování a odsíření také přepracovávají 

na druhotnou surovinu – stabilizát – využitelnou zejména ve stavebnictví. Kromě jiného 

slouží i pro rekultivaci vytěženého lomu Fučík. Na rekultivace úložišť Fučík a Eleonora 

elektrárna vynaložila do roku 2011 asi 13,5 mil. Kč. 

Vedlejší energetické produkty vznikající v Elektrárně Mělník slouží především při 

výrobě sádrokartonových desek (energosádrovec) a dále jako surovina při výrobě 

stavebních hmot (popílek) a jako podkladový materiál pro stavbu silnic a zpevněných 

ploch (aglomerát). Použití těchto výrobků ve stavebnictví snižuje náklady na výstavbu 

v sektoru stavebnictví. Mezi výrobky Elektrárny Mělník počítáme energosádrovec, 

popílek, aglomerát a v blízké budoucnosti i strusku. Na rekultivace úložiště Panský les 



Marie Trgalová: Analýza zavedení environmentálního manažerského systému ve 

společnosti 

2014 19 

elektrárna bylo do roku 2011 vynaloženo více než 200 mil. Kč. Ve hře je volba způsobu 

odvodnění strusky a zvětšení kapacity úložiště. 

V Elektrárně Počerady se z energosádrovce produkuje briketovaný sádrovec, který 

se prodává do cementáren pro výrobu cementu, a sypaný sádrovec, který je možné použít 

také pro výrobu cementu a navíc se zkouší jeho využití při výrobě průmyslových hnojiv. 

Dalším produktem je sádra, ze které se vyrábějí ve společném podniku s firmou KNAUF 

sádrokartonové desky. Dále se sádra ve velké míře přidává do omítkových směsí. Popílek 

je základní surovinou pro výrobu stabilizátu a granulátu, který se využívá k rekultivaci 

odkaliště a dále se odváží do Mostecké uhelné, a. s., která ho využívá jako výplňkový 

materiál do vyuhlených šachet. Popílek v menší míře slouží i jako přísada při výrobě 

betonových směsí. Na rekultivace úložišť Itálie a Třískolupy elektrárna vynaložila do roku 

2011 více než 200 mil. Kč. 

Jedním z příkladů užití přepracovaných odpadů z Elektráren Poříčí je 

struskopopílkové odkaliště Debrné. Tam, kde dříve existovalo pouze odkaliště s černou 

směsí vody a popílku, je dnes dopravován popílek z fluidních kotlů potrubím ve formě 

zahuštěné směsi, která ve styku s ovzduším homogenizuje a tuhne v nepropustný stabilizát. 

Certifikovaný stabilizát se zde používá pro tvarové úpravy krajiny. Na rekultivace úložišť 

Debrné a Dvůr Králové elektrárna vynaložila do roku 2011 zhruba 50 mil. Kč. 

Jedním z vedlejších certifikovaných výrobků Elektráren Prunéřov je tzv. stabilizát, 

který se používá jako zásypový materiál pro vyplňování vytěžených důlních prostor 

a tvarové úpravy reliéfu krajiny při rekultivacích. Na rekultivace úložišť A II, A III louka, 

Ušák, Letiště, Severní lom a Vernéřov elektrárna byly do roku 2011 vynaloženy stovky 

milionů korun. V současné době se jedná o termínu dokončení biologické rekultivace. 

Dořešit je třeba problematiku lokality Severní lom, konkrétně nestabilitu kazet sádrovce 

a celého území a znečištění spodní vody bórem. v jednání je výběr technického řešení 

dokončení uzavření úložiště. 

Elektrárna Tisová je v současné době držitelem tří platných certifikátů: na stabilizát 

z fluidního popela k vyplňování vytěžených povrchových důlních prostor, na stabilizát 

z popela a energosádrovce a na stabilizát z fluidního popela k užití pro zemní konstrukce 

a podkladové vrstvy staveb pozemních komunikací. Na rekultivace úložišťě Silvestr 

elektrárna vynaložila do roku 2011 více než 30 mil. Kč. 
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Vedlejší energetické produkty vznikající v Elektrárnách Tušimice jsou 

certifikované výrobky, které lze využít ke stavebním účelům (popílek, struska a deponát). 

Deponát je dopravován do vytěžených prostor k revitalizaci krajiny po důlní činnosti, 

certifikovaná struska bude využívána i k asanaci bývalého složiště Tušimice a samotný 

certifikovaný popílek je nabízen ke komerčnímu využití. V případě provozu úložiště 

Vysočany projevila obec Hrušovany zájem na jiném způsobu rekultivace, konkrétně 

na vybudování golfového hřiště. Na rekultivace úložišť Vysočany, Tušimice a Stodola 

elektrárna bylo do roku 2011 vynaloženo více než 200 mil. Kč. [7] 

Elektrárna  
Náklady na rekultivace 
do roku 2011 (mil. Kč) 

Dětmarovice 20 

Hodonín 23 

Chvaletice 300 

Ledvice 13,5 

Mělník 200 

Počerady 200 

Poříčí 50 

Prunéřov 100 

Tisová 30 

Tušimice 200 

Tabulka 1 Náklady na relkutivace 

 

Obrázek 2 Graf nákladů 

Z uvedeného grafu můžeme usoudit, že elektrárna Chvaletice vynaložila nejvíce 

finančních prostředků na zahlazení své činnosti. Viz lánek výše, kde najdeme přesný popis 

nákladů.  
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6.5 Analýza jednotlivých uhelných elektráren  

Z hlediska k emisím SO2  

V letech 1992 až 1999 byla v elektrárnách ČEZ, a. s., realizována opatření, jejichž 

cílem bylo zajistit podmínky provozu odpovídající požadavkům české legislativy. 

Elektrárna  Tepelný příkon (kw) Limit pro SO2 (t) 

Dětmarovice 2180 500 

Hodonín 292 1200 

Chvaletice 2299 500 

Ledvice 596 1700 

Mělník 632 1200 

Počerady 2831 500 

Poříčí 217 1700 

Prunéřov 1233 400 

Tisová 292 1600 

Tušimice 2342 500 

Tabulka 2 Limit SO2 

V souhrnném přehledu o množství emisí jsou uvedeny emise z provozovaných 

zvláště velkých a velkých stacionárních spalovacích zdrojů ČEZ, a. s. v klasických 

elektrárnách. V souhrnném přehledu nejsou uvedeny emise ze záložních a najížděcích 

kotelen a havarijních kotlů. [10] 
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V Elektrárně Dětmarovice byla provedena primární opatření ke snížení emisí oxidů 

dusíku a oxidu uhelnatého u kotlů K 1, K 2, K 3 a K 4 vybudováno odsiřovací zařízení pro 

všechny kotle elektrárny. 

 

Obrázek 3 Emise SO2: Elektrárna Dětmarovice 

V Elektrárně Hodonín došlo k náhrad šesti granulačních kotlů dvěma fluidními kotli, 

každý o výkonu 170 t/hod (palivo lignit), v roce 1998 uveden do provozu havarijní kotel 

o výkonu 13 MWt (palivo lehký topný olej). 

 

Obrázek 4 Emise SO2: Elektrárna Hodonín 
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V Elektrárně Chvaletice bylo u všech čtyř kotlů instalováno zařízení na snižování 

emisí oxidů dusíku, dále byla provedena generální oprava elektroodlučovačů u všech kotlů 

a vybudováno odsiřovací zařízení s odvodem spalin do chladicích věží. 

 

Obrázek 5 Emise SO2: Elektrárna Chvaletice 

V Elektrárně Ledvice byly rekonstruovány elektroodlučovače u kotlů K 2 a K 3, 

(mechanické odlučovače byly nahrazeny elektroodlučovači, splňujícími požadavky zákona 

č. 309 / 1991 Sb., na emisní limity pro nové zdroje) Dále pak došlo ke snížení koncentrace 

tuhých znečišťujících látek zavedeno kondicionování spalin systémem Apollo u kotle K 1. 

V roce 1996 byl snížen dosažitelný výkon bloku B 1 z 200 MW na 185 MW a vybudováno 

odsiřovací zařízení pro kotle K 2 a K 3 a uvedeno do provozu ve stejném roce. 

V prosinci 1998 byl ukončen provoz kotle K 1, postaven fluidní kotel na místě zrušeného 

kotle K 4 a uveden do provozu. 

 

Obrázek 6 Emise SO2: Elektrárna Ledvice 
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V Elektrárně Mělník byla provedena opatření ke snížení obsahu oxidů dusíku a oxidu 

uhelnatého ve spalinách u kotlů K 9 a K 10 a vybudováno odsiřovací zařízení u kotlů K 9 a 

K 10. V roce 1999 příprava na demontáž kotlů K 7 a K 8. 

 

Obrázek 7 Emise SO2: Elektrárna Mělník 

V Elektrárně Počerady byl v roce 1994 ukončen provoz bloku B 1. Dále byl 

vyměněn elektroodlučovač u kotle bloku B 2 s garantovanou koncentrací tuhých 

znečišťujících látek za odlučovačem 50 mg.m-3.. Byla provedena výměna 

elektroodlučovače u kotle bloku B 3, B 5 a B 6 a vybudováno odsiřovací zařízení pro kotle 

bloků B 2, B 3, B 4, B 5 a B 6 zároveň došlo k úpravě kotlů bloků B2, B3 a B4 ke snížení 

emisí oxidu uhelnatého a oxidů dusíku na 500 mg/m3. 

 

Obrázek 8 Emise SO2: Elektrárna Počerady 
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 V Elektrárně Poříčí bylo instalováno semipulzní napájení elektroodlučovače u kotlů 

K 3 a K 4, dále byl pak vybudován atmosférický fluidní kotel FK 7 (1994 -- 1996). 

Zrušeny byly kotle K 5 a K 6 a na jejich místě postaven fluidní kotel FK 8. V roce 1997 

provedena rekonstrukce kotlů K 3 a K 4 k dosažení předepsaných emisních limitů pro 

oxidy dusíku a oxid uhelnatý. Koncem roku 1998 ukončen provoz kotlů K 1 a K 2. 

 

Obrázek 9 Emise SO2: Elektrárna Poříčí 

 

V Elektrárně Prunéřov byly rekonstruovány elektroodlučovače u kotlů K 3, K 4, K 5 

a K 6. Došlo také k výměně hořáků a úpravy spalovacího prostoru u kotlů K 3, K 4, K 5 

a K 6 a také ke snížení emisí oxidů dusíku a oxidu uhelnatého (primární opatření). 

V poslední řadě bylo také vybudováno odsiřovací zařízení pro kotle K 3, K 4, K 5 a K 6 

 

Obrázek 10 Emise SO2: Elektrárna Prunéřov 
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V Elektrárně Tisová došlo k vybavení kotle K 9 (B 6) novými třísekcovými 

elektroodlučovači v roce 1992. Dále byly odstaveny kotle K 5, K 6 v roce 1992 a K 4 

v roce 1993 a následně demontovány. V roce 1996 byl vybudován 1. fluidní kotel (K 11) 

a uveden do provozu. 

 

Obrázek 11 Emise SO2: Elektrárna Tisová 

V Elektrárně Tušimice  byl ukončen provoz bloku B 6 v roce 1991, provoz bloku B 1 

v roce 1992 a provoz bloku B 2 v roce 1993. Dále pak byly utěsněny elektroodlučovače 

a rekonstruovány řídicí skříně pro ovládání elektroodlučovačů u kotlů elektrárny.  V roce 

1998 došlo k odstavení bloků B 3, B 4 a B 5. [10] 

 

Obrázek 12 Emise SO2: Elektrárna Tušimice 



Marie Trgalová: Analýza zavedení environmentálního manažerského systému ve 

společnosti 

2014 27 

6.6 Přehled analyzovaných elektráren 

1. Dětmařovice 

2. Hodonín 

3. Chvaletice 

4. Ledvice 

5. Mělník 

6. Počerady 

7. Poříčí 

8. Prunéřov 

9. Tisová 

10. Tušimice 

Obrázek 13 Mapa elektráren  
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Závěr 

Bakalářská práce si kladla za cíl popsat dobrovolný nástroj environmentální politiky 

v hospodářské praxi, který řeší problematiku životního prostředí, systém 

environmentálního managementu. 

Následně analyzovat zavedení environmentálních manažerských systémů ve vybrané 

společnosti. 

Cíl 1. Popsání přístupu podniku k ochraně ŽP  

Ve druhé kapitole je popsán přístup podniků hospodářské sféry k problematice 

životního prostředí. Jednotlivé oblasti environmentální ekonomie, které eliminují přístup 

podniků k EMS. 

Cíl 2. Popsání environmentálního manažerského systému  

Ve třetí kapitole této práce je popsán legislativní rámec environmentálního 

manažerského systému. Jeho základní principy, dokumentace. A další aspekty vztahující se 

k této problematice. A současně integrovaný systém jednotné prevence. 

Cíl 3. Provedení analýzy zavedení environmentálních manažerských systému ve 

vybraných společnostech 

V šesté kapitole jsou teoreticky popsány, analyzovány a zhodnoceny jednotlivá 

kritéria vztahující se k analýze zavedení environmentálních manažerských systémů dle ISO 

14001ve vybrané společnosti.  

Na závěr lze konstatovat, že zavedení environmentálního manažerského systému 

a dodržování stanovených pravidel a principů má velice pozitivní vliv na celou společnost, 

jak v oblasti ekonomické, organizační, tak i legislativní. Vybraná společnost má velmi 

velké postavení na českém trhu a tím i velkou prestiž, zároveň její činnost má velký dopad 

na životní prostředí, i když je nezbytnou součástí naší ekonomiky a proto tento nástroj 

musí mít v každém případě. Velkým přínosem pro společnost je, že její činnost slouží pro 

další společnosti, které zpracovávají vedlejší energetické produkty.  
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