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ANOTACE 

P edložená diplomová práce je zam ena na systém EMS a jeho fungování ve 

spole nosti MSA, a. s. Práce nabízí p ehled o jednotlivých prvcích tohoto systému tak, jak 

jsou stanoveny v norm SN EN ISO 14001:2004, a podle nichž si firma stanovila svou 

environmentální politiku, environmentální cíle a závazek dodržování platné legislativy. První 

ást práce je teoretická, vycházející z literatury a zabývající se danou problematikou. Druhá 

ást je v nována samotné spole nosti, je zde uvedena její charakteristika a také n co z její 

historie. V další kapitole jsou již popsány jednotlivé prvky systému a je provedena jejich 

analýza. Záv r práce se zabývá vyhodnocením celého systému, jeho možnými nedostatky 

a navrhnutými doporu eními pro zlepšení a zkvalitn ní systému.  

Klí ová slova: EMS, jakost, norma, certifikace, životní prost edí, audit 

SUMMARY 

The aim of this thesis is EMS system and its functionality in company MSA. This 

work gives overview of particular areas of this system as it is mentioned per SN EN ISO 

14001:2004 and as per environmental politics, environmental targets and obligation to follow 

valid legislative. First part of the work is theoretical, it’s based on the literature and deals with 

respective topics. Second part is dedicated to company MSA itself, it characterizes the 

company and describes its history. Next chapter comes to the elements of the system and their 

analysis is done. The conclusion of the work evaluates the whole system, its possible 

deficiencies and suggested recommendation for improvement the quality of the system.  

Keywords: EMS, quality, standard, certification, environment, audit
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Seznam použitých zkratek 

API   American Petroleum Institute - Americký ropný výzkumný institut 

ANSI   American National Standards Institute - Americký národní  

   standardiza ní ústav 

BOZP   Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

a.s.   Akciová spole nost 

CENIA  Czech Environmental Information Agency - eská informa ní  

   agentura životního prost edí 

CP   Cleaner Production - istší produkce 

IŽP   eská inspekce životního prost edí 

OV   istírna odpadních vod 

R   eská republika 

SN    eská státní norma 

TPZ   eljabinskij truboprokatnyj závod - Ruská spole nost vyráb jící  

   roury a ropovody 

DIN    Deutsche Industrie Norm - N mecká pr myslová norma 

EHS   Evropské hospodá ské spole enství 

EM   Environmentální management 

EMAS   Eco Management and Audit Scheme - Systém environmentálního  

   ízení a auditu 

EMS   Enivironmental Management System - Environmentální manažerský 

   systém 

EN    Evropská norma 

EOQC European Organization for Quality Control - Evropská organizace 

pro kvalitu a kontrolu 

ES Evropské spole enství 



EU Evropská unie 

GOST   Gosstandard – Ruská norma 

G    Generální editel 

ISO International Organization for Standardization - Mezinárodní 

organizace pro standardizaci 

KÚ MSK Krajský ú ad Moravskoslezského kraje 

MF Ministerstvo financí 

MSA Moravskoslezské armatury 

MŽP Ministerstvo životního prost edí 

NAB Nová administrativní budova 

NCPC National Crime Prevention Centre - Národní centrum istší produkce 

NS Neutraliza ní stanice 

NVH Náhradní výrobní hala 

PED Pressure Equipment Directive - Sm rnice pro tlaková za ízení 

RVA Rozší ená výroba armatur 

Sb.  Sbírky 

SH Stará hala 

SMVaK Severomoravské vodovody a kanalizace 

SÚJP Státní ú ad pro jadernou bezpe nost 

TVH T žká výrobní hala 

UNEP United Nations Environment Programme - Program organizace 

spojených národ  pro životní prost edí 

UNIDO United Nations Industrial Development Organization - Organizace 

spojených národ  pro pr myslový rozvoj 

ŽP Životní prost edí 



1 Úvod 

V sou asné dob  roste zájem o ochranu životního prost edí, vycházející z nutnosti 

chránit jeho jednotlivé složky, tvo ící systém podmínek pot ebných pro existenci 

organism  a lov ka a který je p edpokladem pro jejich další vývoj.  Stav životního 

prost edí je pravideln  sledován a hodnocen. Hodnotící zprávy1 obsahují informace o stavu 

životního prost edí, zahrnuty jsou zde aktuální poznatky o stavu a vývoji jednotlivých 

složek životního prost edí, vlivu hospodá ských sektor  na životní prost edí, nástrojích 

politiky životního prost edí a v neposlední ad  informace o dopadech sou asného stavu 

životního prost edí na lidské zdraví a ekosystémy.  

Tém  všechna odv tví lidské innosti p icházejí do styku se životním prost edím, 

proto je nezbytné zajistit dodržování ur itých norem, které umožní využívání životního 

prost edí v takovém mí e, aby nedocházelo k jeho poškozování a vedlo k udržitelnému 

rozvoji pro další generace. Nejv tší dopady na životní prost edí p edstavují pr myslové 

a jiné výroby, energetika, výstavba dálni ních sítí apod. S tím souvisí zne iš ování 

ovzduší, vod, p d, ale i nap íklad vznikající hluk a nep im ená t žba nerostných surovin.  

Environmentální management znamená systematický p ístup k ochran  životního 

prost edí, jehož prost ednictvím podnik za le uje pé i o životní prost edí do své 

podnikatelské strategie i b žného provozu. Environmentální management je nedílnou 

sou ástí systému managementu celého podniku. Zavedený systém environmentálního 

managementu v podniku jednak p ispívá k trvalému ekonomickému r stu a prosperit

podniku a sou asn  také vede ke snižování negativních dopad  jeho inností, výrobk

nebo služeb na životní prost edí. Tato strategie spole ensky odpov dného chování podnik

vychází ze zásady udržitelného rozvoje, který zajiš uje pot eby sou asné generace, aniž by 

omezoval uspokojování pot eb generací p íštích. [1], [2], [9] 

Téma práce jsem si vybrala z d vodu, že mne zajímá problematika ochrany 

životního prost edí a to, jak mohou k její ochran  podniky a organizace p isp t. Cht la 

jsem tak nahlédnout do konkrétn  zavedeného systému EMS ve spole nosti, která si ho ve 

své strategii vybrala jako dobrovolný nástroj ochrany životního prost edí. Zajímalo mne 

                                                
1 Komplexní hodnotící dokument MŽP o stavu ŽP a související problematice  



tedy, jak systém funguje v praxi a na jaká úskalí mohou pop ípad  podniky narazit. 

Cílem mé diplomové práce je, jak již vyplývá z názvu, analýza sou asného stavu 

systému environmentálního managementu ve spole nosti MSA, a. s., nacházející se 

v Dolním Benešov . 

V první kapitole se budu v novat teoretické ásti týkající se systém ízení, do 

kterých jako dobrovolný nástroj ochrany životního prost edí spadá také EMS. Zabývat se 

budu problematikou zavedení tohoto systému, normami ISO 14001 a ISO 14004, 

souvisejícími pojmy, udržitelným rozvojem apod.  

Druhá kapitola pat í spole nosti samotné, tzn., že zde uvedu její charakteristiku, 

také n co z její historie, ale zejména to, ím se spole nost zabývá, jaký je její hlavní 

p edm t podnikání a kterými normami se ídí. 

T etí kapitola je již chápána jako praktická. V této kapitole budu popisovat 

a analyzovat konkrétní prvky systému EMS ve spole nosti.  

V poslední kapitole se budu snažit zhodnotit zavedený systém. Zabývat se budu 

p edevším tím, jak se celý systém osv d il v praxi a zda firma splnila, pop ípad  nesplnila 

své stanovené cíle. Uvedu zde také návrhy a doporu ení pro zlepšení a zkvalitn ní 

systému. 



2 Systémy ízení 

2.1 Trvale udržitelný rozvoj 

Za hlavní cíl dnešní moderní pr myslové výroby m žeme pokládat zabezpe ení 

požadované jakosti výrobk  p i sou asném pln ní všech požadavk  maximální efektivity 

výroby, ale p edevším také p i dodržování všech p íslušných ekologických charakteristik 

výrobk  a technologií. 

Rychlý rozvoj techniky, který nastal v posledních letech, vedl k významným 

a podstatným zm nám v koncepci ešení, konstrukci, technologii a organizaci provozu, 

zam eným na vyšší provozní parametry, p edevším pak na výkony. V sou asnosti dochází 

k rostoucí složitosti výrobk  v d sledku vyššího podílu hydrauliky, elektroniky, 

automatiza ní a regula ní techniky a také k vyšším náklad m, spojeným s jejich 

zavedením do výroby, výrobou samotnou, provozem, ale i poruchovostí. Spole n  s výše 

uvedeným rozvojem stroj  a za ízení dochází k prudkému nár stu t žby nerost  a erpání 

p írodních zdroj , k rozsáhlému zne iš ování vod odpadními látkami, ke zne iš ování 

atmosféry exhalacemi plyn , únikem nejr zn jších nebezpe ných látek, k nadm rné 

hlu nosti dopravních a výrobních za ízení a k dalším negativním jev m, ohrožujícím ve 

stále v tší mí e zdraví a bezpe nost lidí a podmínky života v bec. Tyto vedlejší jevy 

v decko-technického rozvoje jsou zp sobeny hlavn  proto, že nejsou v dostate né mí e 

respektovány požadavky a pot eby životního prost edí.  

V 60. letech byla hlavní pozornost up ena p edevším na zlepšení jakosti výrobk . 

V 80. letech se snahy v této oblasti p esunuly do oblasti služeb. V sou asném pojetí však 

jakost výrobk , resp. služeb p edstavuje pouze díl í stupe  v hierarchii jakosti, 

prezentovanou na kongresu EOQC profesorem Seghezzim, kdy si na vrcholu pyramidy 

m žeme p edstavit jakost života, o stupe  níž jakost spole nosti, poté jakost podniku, dále 

jakost proces  a až na spodní hranici jakost výrobk  a služeb. 

Je nutné si uv domit, že dochází ke kvalitativnímu posunu i systém  jakosti, jež 

rozši ují svou p sobnost i na dosud nezahrnované sféry legislativy, spole enských formací, 

ekologii atd. 



V oblasti ekologie se situace prudce zhoršuje a ochrana životního prost edí se stává 

jedním z klí ových problém  mnoha národních ekonomik, v etn  té naší. Poškozování 

životního prost edí je d sledkem ne ízené lidské innosti a je nej ast ji poznamenáno 

úsilím o nep im ené využívání p írodních zdroj , nep íznivými vedlejšími produkty 

novodobých výrobk  a nejnov jších výrobních technologií. Pr myslové výrobky jsou tedy 

jako výsledek moderní techniky sou ástí životního prost edí, které také významn

ovliv ují.  

Pro uplatn ní zásad, že je nezbytné chránit životní prost edí preventivn  a nikoliv 

pouze následn  odstra ovat negativní dopady, se nabízí systémové ešení problematiky 

zajišt ní životního prost edí podle zásad komplexního ízení jakosti s maximálním 

využitím všech dostupných moderních metod m ící, kontrolní, regula ní a zkušební 

techniky, matematické statistiky a p íslušných v deckých forem organizace a ízení. 

Do pov domí v tšiny ídících pracovník  nov  vznikajících akciových spole ností, 

ale i soukromých podnikatel  se dostává skute nost, že modern ízený podnik musí být 

tržn  orientován. Pro podniky, a  už samostatné nebo jako sou ást velkých podnikových 

celk , po léta orientované výrobn , kdy prodej kone ných výrobk  nevyžadoval zvláštní 

úsilí a kdy se výroba orientovala p edevším na to, aby byla racionální, bude p echod na 

tržní orientaci doprovázet ada úskalí. 

Mají-li se naše výrobní odv tví dlouhodob  udržet a rozvíjet, pak je nezbytností co 

nejrychleji ešit dva z nejvýznamn jších faktor  o ekávané prosperity: 

1) více zd raz ovat jakost vyráb né produkce; 

2) v co nejv tší mí e respektovat celosv tové ekologické standardy 

a p izp sobit se tak ekologické koncepci dlouhodob  udržitelného rozvoje. 

Oboje ešení však vedou ke zvýšení náklad  a také, pokud se nezrealizují technické 

inovace, k r stu cen vyráb né produkce. 

Mnoho let byla jakost tém  výhradn  spojována s hmotnými výstupy výrobních 

podnik . Obvykle bývá jakost definována jako souhrn charakteristik a znak  výrobku, 

vyjad ující jeho schopnost uspokojovat požadavky uživatel , což znamená, že jakost 

výrobk  nelze slu ovat pouze se souborem špi kových technických parametr  nebo se 

schopností dodržovat stanovené tolerance apod. Uživatelský p ístup k jakosti výrobk  totiž 



v dnešní dob  zahrnuje i mnohé další aspekty, jako nap .: 

- rovnom rnost jakosti v ase; 

- finalitu dodávek; 

- provozní spolehlivost; 

- design; 

- dostatek informací; 

- snadné využití a údržba; 

- nenáro ná likvidace, resp. recyklace; 

- efektivní servis; 

- ekologický standard. 

Poslední z uvedených znak  – ekologický standard – byl do pojmu jakost výrobku 

za azen v roce 1983 na jednání výrobní konference Evropské organizace pro kvalitu 

a kontrolu (EOQC). Ekologický standard chápeme jako nepoškozování životní prost edí 

v pr b hu výroby a využívání výrobku.  

Bohužel ekologický standard není u celé ady výrobk , proces  i služeb dosahován, 

dochází k trvalému zhoršování životního prost edí jakožto složky, která vytvá í jakost 

života. Lze tedy jen odhadnout, že spole enské náklady na jakost by z celkových náklad

na jakost mohly tvo it neoby ejn  závažnou ást. 

V d sledku své veškeré innosti, zejména pr myslové, se lidstvo jako celek dostalo 

do stavu, kdy si pro sv j další ekonomický rozvoj tvo ilo silná ekologická omezení 

(celkové zne išt ní všech složek životního prost edí, obrovská vy erpanost obnovitelných 

i neobnovitelných p írodních zdroj , ohrožení ekologických funkcí p írody s vlivy 

na zdraví a samotnou existenci lov ka). Pokud chceme jako lidstvo p ežít, musíme 

usm r ovat své p edstavy o neomezeném ekonomickém rozvoji opat eními ve prosp ch 

ekologických pot eb svých i budoucích generací. Tento nový p ístup k rozvoji lidstva, 

chápaný jako jediná možnost jeho další existence, je nazýván termínem trvale udržitelný 

rozvoj. Tato koncepce zd raz uje, že rostoucí pot eby sou asné spole nosti i budoucích 

generací je možno naplnit pouze za p edpokladu, že tempo hospodá ského r stu bude 

odpovídat produktivnímu potenciálu ekosystém . 



Trvale udržitelný rozvoj, který dokáže naplnit pot eby sou asné generace, aniž by 

ohrozil napln ní pot eb generací p íštích, má být založen na šet ení p írodních zdroj , 

moderních technologiích a na ú inné ochran  všech složek životního prost edí. 

Zástupci sv tové ve ejnosti ze 178 stát  sv ta se sešli a p ijali Koncepci trvale 

udržitelného rozvoje za sou ást sv tové politiky na nejvyšší úrovni. Konference Spojených 

národ  prob hla v Rio de Janeiru v ervnu 1992. Výsledkem bylo 5 d ležitých dokument , 

kterými jsou Rámcová úmluva o zm n  klimatu, Úmluva o ochran  biologické 

r znorodosti, Zásady obhospoda ování les , Agenda 21 a Deklarace z Rio de Janeira. 

Základním dokumentem je Deklarace z Rio de Janeira obsahující 27 princip , z nichž 

nejd ležit jší je požadavek na zahrnutí náklad  na ochranu životního prost edí do cen 

výrobk  a využívání r zných ekologických nástroj  a dále požadavek d sledn  provád t 

hodnocení vlivu inností na životní prost edí p ed tím, než jsou tyto innosti v bec 

zahájeny. 

V roce 1991 schválila Mezinárodní komora tzv. Podnikatelskou chartu trvale 

udržitelného rozvoje obsahující 16 základních ekologických princip  podnikového 

managementu. Jedná se o tyto principy: 

1) spole ná priorita podniku – „uznat ekologický management za jednu 

z nejvyšších priorit spole nosti a klí ový nástroj trvale udržitelného rozvoje. 

Stanovit politiku, programy a postupy pro provád ní operací ekologicky 

zdravým zp sobem“ 

2)  integrovaný management – „pln  integrovat tuto politiku, programy 

a postupy do každého podniku jako základní prvek managementu ve všech 

jeho funkcích“ 

3) proces zdokonalování – „neustále zdokonalovat politiku podniku, programy 

a efektivnost z hlediska životního prost edí v souladu s technickým rozvojem, 

v deckým poznáním, pot ebami spot ebitel , o ekáváním ve ejnosti 

a vycházet p itom z právních p edpis . Používat jednotlivá kritéria ochrany 

životního prost edí na mezinárodní úrovni“ 

4) vzd lávání zam stnanc  – „vzd lávat, školit a motivovat zam stnance tak, 

aby své innosti provád li ekologicky odpov dným zp sobem“ 



5) p edb žné posouzení – „posoudit vlivy na životní prost edí p ed zahájením 

nové innosti nebo projektu nebo p ed zrušením za ízení nebo opoušt ním 

lokality“ 

6) výrobky a služby – „vyvíjet a poskytovat výrobky nebo služby, které mají 

negativní vliv na životní prost edí a jsou bezpe né pro jejich zamýšlené 

použití, efektivní z hlediska spot eby energie a p írodních zdroj  a které lze 

recyklovat, znovu používat nebo bezpe n  likvidovat“

7) rady zákazník m – „poskytovat rady a je-li to relevantní vzd lávat zákazníky, 

distributory a ve ejnost v oblasti bezpe ného používání, p epravy, skladování 

a likvidace poskytovaných výrobk  a aplikovat podobné zásady 

na poskytování služeb“ 

8) závody a za ízení – „vyvíjet, projektovat za ízení a provád ní innosti 

s ohledem na efektivní využití energie a materiál , trvale udržitelné využití 

obnovitelných zdroj , minimalizace negativního vlivu na životní prost edí 

a tvorby odpad  a bezpe né a odpov dné odstra ování zbytkových odpad “ 

9) výzkum – „provád t nebo podporovat výzkum vliv  surovin, výrobk , 

postup , emisí a odpad  souvisejících s podnikem na životní prost edí 

a výzkum metod minimalizace t chto negativních vliv “ 

10) preventivní p ístup – „modifikovat výrobu, prodej a užití výrobk  nebo služeb 

nebo provád ní inností v souladu s v deckými a technickými informacemi, 

bránit vážné nebo nezvratné degradaci životního prost edí“ 

11) dodavatelé – „podporovat p ijetí t chto zásad mezi dodavateli podniku 

povzbuzováním tak, aby tyto p ístupy byly v souladu s politikou podniku. 

Podporovat širší p íjímání zásad mezi dodavateli“ 

12) p íprava na mimo ádné události – „kde existují významná rizika, vyvinout 

a udržovat plány p ípravy na mimo ádné události ve spolupráci se službami 

pro tyto události, relevantními ú ady a místní komunitou s ohledem na možné 

vlivy p esahující hranice“ 

13) transfer technologií – „p isp t k transferu ekologicky zdravých technologií 

a metod ízení v celých pr myslových a ve ejných sektorech“ 



14) p ísp vek ke spole nému úsilí – „p isp t k rozvoji ve ejné politiky 

a k podnikatelským, vládním a mezivládním program m a vzd lávacím 

iniciativám, jež podpo í v domí pot eb a ochranu životního prost edí“ 

15) otev enost v otázkách vyvolávajících znepokojení – „podporovat otev enost 

a dialog se zam stnanci a ve ejností a o ekávat, že mohou být znepokojení 

možnými riziky a vlivy operací, výrobk , odpad  nebo služeb v etn  t ch, 

které jsou p edm tem mezinárodního nebo globálního významu“ 

16) soulad s požadavky a informovanost – „m it ekologickou efektivnost, 

provád t pravidelné ekologické audity a hodnocení shody s požadavky 

spole nosti, právními požadavky a t mito zásadami a periodicky poskytovat 

p íslušné informace správní rad , akcioná m, zam stnanc m, ú ad m 

a ve ejnosti.“  

V roce 1990 založil významný švýcarský pr myslník Stephan Schmidheiny 

tzv. Podnikatelskou radu pro trvale udržitelný rozvoj. Dv  klí ové koncepce, na které se 

chce Rada zam it, jsou: 

1) eko-efektivnost - cílem je zv tšit p idanou hodnotu p i sou asné 

minimalizaci využití zdroj  a zne išt ní; 

2) technologická spolupráce v oblasti istých technologií. 

P ístupy managementu se p i prosazování eko-požadavk  vyvíjely v jednotlivých 

zemích Evropy rozdíln . V sou asnosti existují dv  základní linie ur ující podobu EMS 

a formy ov ování: 

1) EMAS, vyplývající z Na ízení Rady EHS . 1836/93; 

2) normy ISO ady 14000. [5] 

2.2 Dobrovolné nástroje ochrany životního prost edí 

Tyto nástroje p edstavují aktivity, tzn. metody, postupy, zp soby chování apod., 

které jsou propracované, pop . normalizované na mezinárodní úrovni a podniky je zavád jí 

dobrovoln  a nad rámec legislativních požadavk . Cílem výše zmi ovaných aktivit je 

umožnit podnik m získat nesporné konkuren ní výhody, zefektivnit systémy ízení 

a výrobní postupy nebo využívat další komunika ní a marketingové strategie a nástroje.  



Mezi dobrovolné nástroje pat í hodnocení možností istší produkce, environmentální 

systémy ízení (podle ISO 14001 i EMAS), ekozna ení, ekodesign, environmentální 

manažerské ú etnictví i environmentální benchmarking2.  

 V rámci odd lení dobrovolných nástroj  ochrany životního prost edí p i CENIA 

existují t i odborná pracovišt , která poskytují poradenství, informace, propaga ní 

materiály, pop ípad  i asistenci p i zavád ní t chto nástroj  do praxe. T mito pracovišti 

jsou Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby, Agentura EMAS a Národní 

centrum istší produkce (NCPC).  

 Národní centrum istší produkce zabezpe uje Národní program istší produkce. 

V rámci mezinárodní spolupráce s organizacemi UNIDO a UNEP se centrum podílí 

na propagaci strategie istší produkce, jakožto preventivního nástroje ochrany životního 

prost edí. NCPC úzce spolupracuje s Asociací udržitelné výroby a spot eby, sdružující 

konzultanty odborného vedení projekt  CP. Mezi partnery Národního centra zaujímá 

prioritní postavení Centrum istší produkce Brno. [6] 

2.2.1 istší produkce 

istší produkce (CP) p edstavuje preventivní strategii podporující efektivn jší 

využívání vstupních zdroj  a snižující rizika v i lov ku i životnímu prost edí. Jedná se 

o ekonomicky výhodný zp sob snižování negativních dopad  výroby i poskytování 

služeb na životní prost edí.  

 CP chrání životní prost edí, spot ebitele i zam stnance a zárove  také zlepšuje 

efektivitu, rentabilitu a konkurenceschopnost podniku i organizace. Tato strategie tedy 

není pouze environmentální, ale zabývá se také ekonomickou stránkou výroby.  

 Strategie CP nahlíží na odpad jako na draze nakoupené suroviny, které se 

nedokázalo prom nit na kone ný produkt. Jedná se o univerzáln  použitelný p ístup pro 

všechna pr myslová odv tví i pro sektor služeb, nezávislý na velikosti ani charakteru 

podniku i organizace.  

                                                
2 Nep etržitý a systematický proces porovnávání a m ení produkt , proces  a metod vlastní 

organizace za ú elem definování cíl  zlepšování vlastních aktivit 



 Definice podle UNEP íká, že „ istší produkce je stálá aplikace integrální 

preventivní strategie na procesy, výrobky a služby s cílem zvýšit jejich efektivnost a omezit 

rizika jak v i lov ku, tak i životnímu prost edí.“

 Ve výrob  zahrnuje istší produkce efektivn jší využívání surovin, materiál

a energií, vylou ení toxických a nebezpe ných materiál  a prevenci vzniku odpad  a emisí 

p ímo u zdroje. 

 U produkt  se strategie istší produkce zam uje na snížení jejich dopad  na životní 

prost edí, a to v rámci jejich celého životního cyklu, tzn. od vývoje až po jejich využití. 

 Hlavními výhodami a p ínosy CP tedy jsou: 

- úspora finan ních prost edk ; 

- pozitivní vliv na životní prost edí; 

- možnosti praktického využití; 

- zapojení vedení a pracovník  podniku do ešení problém ; 

- zvyšování informovanosti a pov domí o ochran  životního prost edí; 

- pozitivní reakce orgán  státní správy; 

- zvýšení bezpe nosti práce; 

- výhodné propojení s dalšími dobrovolnými nástroji. 

Jednotlivé kroky procesu zavád ní istší produkce: 

1. P íprava projektu

- získání podpory vedení podniku; 

- vyhlášení environmentální politiky; 

2. P edb žné hodnocení

- sb r dat o materiálových a energetických tocích; 

- výb r zam ení projektu; 

3. Organizace projektu

- ustavení projektových tým ; 



- stanovení cíl  a ukazatel ; 

- identifikace p ekážek; 

- stanovení asového harmonogramu; 

4. Fáze analýzy

- analýza vstup  a výstup ; 

- podrobné sledování vybraných tok ; 

- identifikace p í in vzniku odpad  a ztrát; 

5. Fáze návrhu variant

- navrhování variant možných ešení; 

- výb r variant pro další analýzu; 

6. Analýza proveditelnosti 

- technické, environmentální a ekonomické posouzení variant; 

- výb r opat ení k realizaci; 

7. Fáze realizace

- zpracování projektové dokumentace; 

- realizace neinvesti ních opat ení; 

- získání prost edk  pro investi ní opat ení; 

8. Za len ní postup istší produkce

- vyhodnocení výsledk  projektu; 

- pokra ování istší produkce. [3], [6] 

2.2.2 Environmentální systémy ízení 

- Norma ISO 14001 

Jedním z nástroj , sloužícím k zavedení systému environmentálního managementu, 

je norma ISO 14001. Tato norma byla vydána v roce 1996 Mezinárodní organizací pro 

normalizaci (ISO) a slouží, stejn  jako EMAS, pro certifikaci podniku nezávislou t etí 



stranou. Lze ji použít jak v soukromých, tak i ve ve ejných organizacích a jejích ástech, 

ve firmách, na ú adech i institucích. Oba dva zp soby zavedení systému 

environmentálního managementu, tzn. jak dle normy ISO 14001, tak i EMAS, si jsou 

v mnoha ástech podobné – environmentální politika, neustálé zlepšování, cíle a cílové 

hodnoty, programy, zavedení systému a jeho provoz, monitorování a p ezkoumání 

vedením. 

Norma ISO 14001, stejn  jako EMAS, funguje na tzv. dobrovolném principu., 

tzn., že záleží na každé organizaci, resp. na jejím vedení, zda systém p ijme a bude tak 

postupovat v souladu s jeho ustanoveními. Základním p edpisem je na ízení Evropského 

Parlamentu a Rady . 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné ú asti organizací 

v systému Spole enství pro environmentální ízení podnik  a auditu, tzv. EMAS III, 

jakožto revize p vodního Na ízení Evropského parlamentu a Rady . 761/2001 ze dne 

19. b ezna 2001 o dobrovolné ú asti organizací v systému ízení podnik  a auditu 

z hlediska ochrany životního prost edí (EMAS II). V eské republice byl zaveden Program 

EMAS, jehož sou ástí je i registr spole ností, které si systém EMAS zavedly. 

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém EM tak, aby organizaci 

umožnila vyvinout a zavést politiku a stanovit cíle, které budou zahrnovat požadavky 

právních p edpis  a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují a informace 

o významných environmentálních aspektech, které organizace identifikovala a které m že 

ídit a t ch, na které m že mít vliv. Norma sama o sob  nestanovuje specifická kritéria 

environmentálního profilu. 

Tuto mezinárodní normu lze aplikovat pro jakékoli organizace, které cht jí: 

a) uplat ovat, udržovat a zlepšovat systém EM; 

b) ubezpe it se o shod  se svou environmentální politikou; 

c) prokazovat tuto shodu ostatním; 

d) požádat o certifikaci i registraci svého EMS; 

e) vypracovat své vlastní rozhodnutí a prohlášení o shod  s touto mezinárodní 

normou. 



Pro ú ely této normy platí následující definice: 

- neustálé zlepšování – „opakující se proces zlepšování systému 

environmentálního managementu, jimž se dosahuje zlepšení celkového 

environmentálního profilu v souladu s environmentální politikou 

organizace“ 

- životní prost edí – „prost edí, ve kterém organizace provozuje svou innost 

a zahrnující ovzduší, vodu, p du, p írodní zdroje, rostliny a živo ichy, lidi 

a jejich vzájemné vztahy“ 

- environmentální hledisko (aspekt) – „prvek innosti nebo výrobk  nebo 

služeb organizace, který m že ovliv ovat životní prost edí“

- environmentální dopad – „jakákoli zm na v životním prost edí, 

a  nep íznivá, i p íznivá, která zcela nebo áste n  vyplývá 

z environmentálních aspekt “ 

- prov rka EMS – „systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro 

získávání d kaz  z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit 

rozsah spln ní kritérií auditu systému environmentálního managementu 

stanovených organizací“ 

- environmentální cíl – „celkový environmentální zám r, který je v souladu 

s environmentální politikou a jehož dosažení si organizace sama stanoví“ 

- environmentální politika – „celkové zám ry a zam ení organizace ve 

vztahu k jejímu environmentálnímu profilu, oficiáln  vyjád ené vrcholovým 

vedením“ 

- environmentální cílová hodnota – „podrobný požadavek na výkonnost, 

vztahující se na organizace nebo její ásti, který vychází 

z environmentálních cíl  a který musí být stanoven a spln n, aby t chto cíl

bylo dosaženo“ 

- zainteresovaná strana – „osoba nebo skupina, která se zajímá 

o environmentální profil organizace nebo je jím ovlivn ná“ 

- organizace – „spole nost, sdružení, firma, podnik, orgán nebo instituce nebo 



jejich ást nebo kombinace uvedené nebo neuvedené v rejst íku, ve ejné 

nebo soukromé, které mají své vlastní funkce a správu“ 

- prevence zne iš ování – „používání proces , praktik, technik, materiál , 

výrobk , služeb nebo energie k zabrán ní, snížení nebo regulování vzniku 

emisí nebo energie k zabrán ní, snížení nebo regulování vzniku emisí nebo 

vypoušt ní jakéhokoli druhu zne iš ující látky nebo odpadu tak, aby se 

snížily negativní environmentální dopady“ [5], [7] 

- Norma ISO 14004 

Tato mezinárodní norma je sou ástí souboru norem pro environmentální 

management. Popisuje jednotlivé prvky systému environmentálního managementu 

a poskytuje organizacím návod na vytvo ení, zavedení, udržování a zlepšování systému 

environmentálního managementu. Takovýto systém pak m že zásadn  zlepšit schopnost 

organizace p edvídat, identifikovat a ídit své interakce s životním prost edím a dosahovat 

tak svých cíl  a zajistit, aby byly neustále ve shod  s p íslušnými právními požadavky 

a dalšími požadavky, kterým organizace podléhá. 

Organizace mohou použít tuto normu nezávisle na jejím typu, velikosti a úrovni 

rozvoje a ve všech odv tvích a geografických lokalitách. Norma zahrnuje speciální pot eby 

malých a st edních podnik  a tyto pot eby uspokojuje a podporuje používání systému EM 

v t chto organizacích.  

Pro ilustrativní ú ely jsou v této norm  uvedeny p íklady a postupy. [10], [11] 

- EMAS  

Systém environmentálního managementu podle EMAS p edstavuje jeden 

z možných zp sob , kterým organizace m že p istoupit k zavedení systému 

environmentálního ízení (EMS). Ten lze definovat jako sou ást celkového systém ízení 

organizace, jejímž cílem je zahrnutí požadavk  na ochranu životního prost edí do celkové 

strategie organizace a jejich každodenních inností. EMAS p edstavuje motivaci 

organizace k odpov dnému p ístupu a ke zlepšování environmentální výkonnosti 

nad rámec legislativních požadavk . Zavedení tohoto systému se tedy dotýká organiza ní 

struktury, zp sobu rozd lení odpov dností, technologických postup , proces , zdroj  pro 

stanovení a zavedení politiky životního prost edí apod.  



Systémy EMS p edstavují v sou asné dob  jeden z nejrozší en jších zp sob , 

kterým m že organizace prokázat, že ve své innosti dbá na ochranu životního prost edí  

a že p i produkci svých výrobk  nebo poskytování služeb také zvažuje jejich možné 

dopady na životní prost edí. EMS je nedílnou sou ástí systému managementu celého 

podniku. P ispívá k trvalému ekonomickému r stu a prosperit  podniku a sou asn  se 

zam uje na takové innosti, výrobky i služby podniku, které m ly, mají nebo mohou mít 

vliv na životní prost edí. Cílem je p edevším ochrana a snižování spot eby p írodních 

zdroj , snižování vypoušt ní zne iš ujících látek do ovzduší, snižování rizika 

environmentálních nehod i havárií a v neposlední ad  také klade d raz na ochranu zdraví 

pracovník  a obyvatel.  

EMAS byl z ízen Evropskou unií za ú elem zjiš ování a sledování vlivu inností 

organizací na životní prost edí a zve ej ování informací formou jednotlivých 

environmentálních prohlášení. K zavedení EMS m že organizace využít bu  n který 

ze standardizovaných p ístup  (mezinárodní norma ISO 14001, Program EMAS), nebo 

zavést EMS pouze neformáln , tzn. bez certifikace nezávislou t etí stranou. Je ur en pro 

organizace provozující innost v soukromé sfé e (akciové spole nosti, spole nosti 

s ru ením omezeným ad.), ale i pro organizace státní a ve ejné správy (ministerstva, 

m stské ú ady ad.), nebo jejich ásti (nap . detašovaná pracovišt ). 

P ínosy systému EMS

- získání certifikátu ISO 14001 i registrace v programu EMAS; 

- zamezení ukládání pokut za nedodržování environmentální legislativy; 

- v mnoha p ípadech je tento zavedený systém p edpokladem k získání 

státních zakázek; 

- redukce provozních náklad , úspora energií, surovin a dalších zdroj ; 

- snížení rizika environmentálních havárií, za n ž nese podnik odpov dnost; 

- zvýšení podnikatelské d v ryhodnosti pro investory, pen žní ústavy, 

pojiš ovny a ve ejnou správu; 

- firmy se zavedeným EMS up ednost ují jako své obchodní partnery 

spole nosti s pozitivním p ístupem k životnímu prost edí; 



- rozší ení možností v exportní oblasti (obzvlášt  v zemích EU) a v oblasti 

ve ejných zakázek a podpor podnikání; 

- dobré vztahy s ve ejností; 

- zavedení po ádku (v provozu, v dokumentaci, v organiza ní struktu e 

a v environmentálních odpov dnostech); 

- dosažení úplného souladu s právními požadavky; 

- zlepšení vztah  s ve ejností a ve ejnou správou. [2], [3], [9] 

2.3 Požadavky na systém EM dle normy ISO 14001 

2.3.1 Všeobecné požadavky 

„Organizace musí vytvo it, dokumentovat, zavést, udržovat a neustále zlepšovat 

systém EM v souladu s požadavky této mezinárodní normy a ur it, jakým zp sobem bude 

tyto požadavky plnit.“ [7] 

2.3.2 Environmentální politika 

Environmentální politika p edstavuje prohlášení podniku o jeho zám rech 

ve vztahu k jeho celkovému chování v i životnímu prost edí. Vrcholové vedení musí 

stanovit svou environmentální politiku a ujistit se, že: 

a) je p im ená povaze, rozsahu a environmentálnímu dopadu na její innosti, 

výrobky nebo služby; 

b) obsahuje závazek neustálého zlepšování a prevence zne iš ování; 

c) obsahuje závazek vyhov t p íslušným zákon m, na ízením a jiným 

požadavk m, kterým organizace podléhá; 

d) uskute uje rámcový systém pro sestavení a p ezkoumání 

environmentálních cíl  a cílových hodnot; 

e) je dokumentována, uplatn na, udržována a sd lena všem zam stnanc m; 

f) je dostupná ve ejnosti. [5], [7] 



2.3.3 Plánování 

Environmentální politika

Organizace musí vytvo it a udržovat postupy identifikace environmentálních 

hledisek svých inností, výrobk  a služeb, které umí ídit a na které m že mít ur itý vliv 

tak, aby se vymezily ty hlediska, které mají, nebo mohou mít významný dopad na životní 

prost edí. Organizace musí zajistit, aby se tato hlediska brala v úvahu p i sestavování 

environmentálních cíl . Organizace navíc musí udržovat tuto informaci v aktuálním stavu.  

Právní a jiné požadavky

Organizace musí vytvo it a udržovat postupy identifikace, mít p ístup k právním 

a jiným požadavk m, kterým podléhá a které jsou p ímo použitelné na environmentální 

hlediska jejich inností, výrobk  nebo služeb. 

Cíle a cílové hodnoty

Organizace musí vytvo it a udržovat dokumentované environmentální cíle a cílové 

hodnoty pro každou p íslušnou funkci a úrove  uvnit  organizace.  

P i vytvá ení a p ezkoumání svých cíl  musí organizace zvažovat právní a jiné 

požadavky, svá významná environmentální hlediska, technologické podmínky a své 

finan ní a obchodní požadavky spolu s názory zainteresovaných stran.  

Cíle a cílové hodnoty musí být v souladu s environmentální politikou organizace, 

v etn  závazku na prevenci zne iš ování.  

Programy environmentálního managementu

Organizace musí vytvo it a udržovat programy na dosažení svých cíl  a cílových 

hodnot a musí zahrnovat: 

a) navrhování odpov dnosti za dosažení cíl  a cílových hodnot pro každou 

p íslušnou funkci a úrove  organizace; 

b) asový rámec a prost edky, kterými mají být dosaženy. 



Pokud se projekt týká nového vývoje i nové nebo pozm n né innosti, výrobk

i služeb, musí být programy pozm n ny všude tam, kde je to vhodné, aby tak bylo 

zajišt no, že se environmentální management na tyto projekty vyžaduje. [5], [7] 

2.3.4 Uplat ování a provoz 

Struktura a odpov dnost

Organizace musí stanovit, dokumentovat a sd lovat úlohy, odpov dnost 

a pravomoci tak, aby byl environmentální management efektivní.  

Vedení musí poskytnout zdroje podstatné pro uplatn ní a ízení systému 

environmentálního managementu. Ty zahrnují lidské zdroje a specializované dovednosti, 

technologii a finan ní zdroje.  

Výcvik, pov domí a kompetence

Organizace musí ur it pot eby v oblasti výcviku. Musí být zajišt no, aby všichni 

zam stnanci, jejichž práce m že mít závažný vliv na životní prost edí, byli odpovídajícím 

zp sobem vyškoleni.    

Organizace musí stanovit a používat postupy, které by její zam stnance i leny 

v každé jednotlivé funkci a na každé úrovni pou ily o: 

a) d ležitosti souladu s environmentální politikou a postupy a s požadavky 

EMS; 

b) významných hlediscích jejich pracovních inností na životní prost edí, 

skute ných nebo potenciálních a o ekologických p ínosech zlepšeného 

osobního chování; 

c) jejich úlohách a odpov dnosti za dosažení souladu s environmentální 

politikou a postupy a s požadavky EMS v etn  havarijních plán

a požadavk  na reakce v p ípad  havárie; 

d) možných následcích p i nedodržení stanovených provozních postup . 

Zam stnanci provád jící úkony, které mohou mít výrazný dopad na ŽP, by m li být 

oprávn ní na základ  svého odpovídajícího vzd lání, školení a zkušeností.  



Komunikace

Organizace musí vytvo it postupy pro: 

a) interní komunikaci mezi r znými úrovn mi a funkcemi organizace; 

b) p ijímání, dokumentování a odezvu na podn ty od externích 

zainteresovaných stran, týkající se ekologických hledisek a systému EMS. 

„Organizace musí zvážit postupy pro externí komunikaci týkající se významných 

environmentálních hledisek a zaznamenávat svá rozhodnutí v této v ci.“ 

Dokumentace EMS

Organizace získá a bude evidovat informace bu to na papíru nebo v elektronické 

form . Tyto informace: 

a) budou popisovat jednotlivé prvky systému a jejich vzájemnou sou innost; 

b) poskytnou odkaz na p íslušnou dokumentaci. 

ízení dokument

Organizace musí vytvo it a udržovat postupy ízení vyžadovaných dokument  tak, 

aby zajistila, že: 

a) budou snadno p ístupné; 

b) budou ur ena místa jejich uložení; 

c) jsou pravideln  p ezkoumávány, revidovány podle pot eby a jejich 

správnost je schvalována pov enými pracovníky; 

d) aktuální verze p íslušných dokument  jsou k dispozici na všech místech, 

kde jsou provád ny operace d ležité pro efektivní fungování systému; 

e) zastaralé dokumenty budou okamžit  vy azeny z veškerého použití na všech 

p íslušných místech nebo jinak zajišt ny proti neúmyslnému chybnému 

použití; 

f) všechny zastaralé dokumenty, které byly uschovány pro právní ú ely nebo 

za ú elem zachování informací, byly vhodn  ozna eny. 



Dokumentace musí být itelná, s daty revize, snadno identifikovatelná, udržovaná 

ízeným zp sobem a na ur enou dobu také uložena. Musí se vytvo it a udržovat postupy 

a odpov dnosti týkající se vypracování a pozm ování t chto dokument . 

Provozní ízení

Organizace musí identifikovat ty operace a innosti, které se vztahují k ur eným 

významným environmentálním hledisk m v souladu s politikou, cíli a cílovými hodnotami 

organizace. Organizace musí plánovat tyto innosti v etn  údržby tak, aby bylo zajišt no 

jejich provád ní podle specifikovaných podmínek: 

a) ustavením a udržováním dokumentovaných postup  pro situace, kde by 

jejich absence mohla vést k odchýlení se od environmentální politiky, cíl

a cílových hodnot; 

b) sjednocením provozních kritérií pro tyto postupy; 

c) vytvo ením a udržováním postup  ve vztahu k identifikovatelným 

významným environmentálním hledisk m zboží a služeb, používaných 

v organizaci a sd lením p íslušných postup  a požadavk  dodavatel m. 

Havarijní p ipravenost a reakce

Organizace musí vytvo it a udržovat postupy k identifikování možností vzniku 

havárií, reakcí na havárie i havarijní situace, prevence a zmírn ní dopad  na životní 

prost edí, které mohou zp sobit. 

Organizace musí p ezkoumávat a revidovat své havarijní plány a postupy akcí, a to 

p edevším po výskytu havárií nebo havarijních situací. Organizace musí rovn ž tyto 

postupy pravideln  p ezkoušet. [5], [7] 

2.3.5 Kontrola a opat ení k náprav

Monitorování a m ení

Organizace musí vytvo it a udržovat dokumentované postupy pro sledování 

a m ení klí ových znak  na základ  podklad  ze svého provozu a inností, které mohou 

mít významný vliv na ŽP. Toto zahrnuje zaznamenávání informací sledujících úrove

stavu, p íslušné nástroje provozního ízení a shodu s cíli a cílovými hodnotami organizace.  



Monitorovací za ízení se musí pravideln  kalibrovat a udržovat a záznamy tohoto 

procesu se musí uchovávat podle postup  stanovených organizací.  

Organizace musí vytvo it a udržovat dokumentovaný postup pro pravidelné 

vyhodnocování souladu s p íslušnými zákony a na ízeními na ochranu životního prost edí.  

Neshoda a opat ení k náprav  a prevenci

Organizace musí vytvo it a udržovat postupy pro definování odpov dností 

a pravomocí pro sledování a vyšet ování neshody, za akce vedoucí ke zmírn ní vzniklých 

škod, zahájení a dokon ení nápravných a preventivních opat ení.  

Všechna nápravná i preventivní opat ení, která budou uskute n na pro odstran ní 

p í in skute né i potenciální neshody musí odpovídat závažnosti vzniklého problému 

a musí být soum itelná se vzniklými následky na životním prost edí.  

Záznamy

„Organizace musí vytvo it a udržovat postupy identifikace, udržování a likvidace 

záznam  souvisejících s ŽP. Tyto záznamy musí obsahovat i záznamy o výcviku 

a výsledcích prov rek a p ezkoumání.“ 

Prov rka EMS

Organizace musí vytvo it a udržovat programy a postupy pro provád ní 

periodických prov rek EMS tak, aby se ur ilo, zda se EMS shoduje s plánovanými kroky 

EMS, zda je systém správn  uplatn n a udržován a aby se ur ilo, zda poskytuje informace 

pro vedení o výsledcích prov rek.  

„Program prov rek, v etn  p ípadného harmonogramu, musí vycházet 

z environmentálního významu dané innosti a z výsledk  p edešlých prov rek. Aby byly 

všechny prov rky vy erpávající, musí sm rnice pro provád ní prov rky obsahovat 

p edm t, etnost a metodologii prov rky, stejn  jako odpov dnosti a požadavky 

na provád ní prov rky a vedení zpráv o jejich výsledcích.“ [5], [7] 



2.3.6 P ezkoumání vedením 

Vrcholové vedení organizace musí v ur ených intervalech p ezkoumávat systém 

EM tak, aby byla zajišt na jeho trvalá vhodnost, p im enost a efektivnost. Proces 

p ezkoumání vedením musí zajistit, že shromážd né informace dovolují vedení provést 

vyhodnocení. Toto p ezkoumání je nutné dokumentovat.  

Vedení musí ur ovat možnou pot ebu zm n politiky, cíl  nebo jiných prvk  EMS 

s ohledem na výsledky prov rky systému EM, m nící se okolnosti a závazek 

k soustavnému zlepšování. [5], [7] 



3 Charakteristika spole nosti MSA, a.s. 

Tato akciová spole nost byla zapsána do obchodního rejst íku dne 30. dubna 1992. 

Sídlo spole nosti se nachází na adrese Hlu ínská 41, Dolní Benešov, 747 22, eská 

republika. Základní kapitál spole nosti iní 351 172 170,- K . Hlavní inností spole nosti 

je výroba armatur. 

Areál MSA, a. s. zaujímá plochu 25 ha. V rámci transformace spole nosti n které 

pozemky, budovy a za ízení byly odprodány dce iným spole nostem nebo jiným 

podnikatelským subjekt m (nap . ARMATURY Group). V areálu se nachází výrobní haly, 

skladovací prostory, správní budovy, sociální p ístavky, komunikace, kanalizace 

s podnikovou OV a 2 studny s ochranným pásmem pro odb r pitné vody. Mapa areálu 

MSA, a. s. viz p íloha . 1. [4] 

Obrázek 1 Sídlo spole nosti MSA, a. s. v Dolním Benešov

Zdroj: [4]

3.1 Historie 

Po átky výroby armatur v regionu se datují až k roku 1885, kdy zde dva 

podnikatelé, Julius Dango a Otto Dienenthal,  vybudovali pobo ku n mecké firmy 

SIEGENN, která se zabývala výrobou armatur již od roku 1865. Po átek vlastní historie 

spole nosti spadá do roku 1890. Místní podnikatel Jan Holuscha zakládá firmu, na jejichž 

základech vyrostla dnešní spole nost, která se adí mezi p ední sv tové výrobce 



pr myslových armatur. 

1890 - založení firmy Holuscha - závodu na zpracování d eva a kulatiny  

1910 - rozší ení o kovárnu a slévárnu  

1915 - zavedení záme nické výroby  

1920 - výstavba strojírny, po átek výroby parních erpadel pro doly  

1923 - zavedení výroby radiátor , etážových kamen, kotl   

1939 - p evedení výroby na vále ný program  

1947 - zahájení výroby pr myslových armatur  

1955 - zprovozn ní nových výrobních prostor  

1975 - zahájení výroby armatur pro jadernou energetiku 

1979 - za len ní podniku do koncernu SIGMA se sídlem v Olomouci  

1983 - po átek výroby pr myslových erpadel  

1992 - privatizace státního podniku, vznik MSA, a.s. Dolní Benešov  

1995 - certifikace dle norem API a ISO 9001  

2000 - ukon ení výroby pr myslových erpadel  

2006 - spole nost MSA, a.s. se stala lenem skupiny TPZ [4] 

3.2 Sou asnost 

Spole nost MSA, a.s. se dnes adí mezi p ední sv tové výrobce a dodavatele 

armatur pro pr myslové použití. Je úsp šným pokra ovatelem dlouhodobé a úsp šné 

historie výroby armatur v regionu moravskoslezského kraje. Svými výsledky se tak adí 

k p edním exportér m v oblasti pr myslové výroby v eské republice. 

Výrobní program spole nosti tvo í kulové kohouty, šoupátka, klapky a ventily 

vyráb né dle norem SN, API, ANSI, DIN a GOST. Speciální armatury z produkce MSA, 

a.s. jsou ur ené p edevším pro odv tví:  

- p epravy a zpracování ropy; 

- p epravy, distribuce a zpracování plynu;  



- jaderné i klasické energetiky, teplárenství a tepelných sítí; 

- vodárenství. 

Spole nost se dále zabývá:

- obráb ním kov

- projektováním a konstrukcí stroj  a za ízení; 

- technickým testováním, m ením a analýzou; 

- tlakovými zkouškami za ízení - hydraulickými, parními a vzduchovými. [4] 

Tabulka 1 Základní výrobní sortiment armatur spole nosti MSA, a.s. 

Produkt Charakteristika Využití 

šoupátka, ventily, 

zp tné klapky 

Uzavírací armatury vyráb né z litých polotovar . P ipojení 

k potrubí je p írubové nebo p iva ovací. V závislosti na 

požadavku zákazníka konstrukce odpovídá normám API, ANSI, 

SN, EN nebo GOST 

petrochemie, 

plynárenství, 

energetika, 

vodárenství 

kulové kohouty 

Uzavírací armatury, které mají pr tokovou ztrátu stejnou jako 

potrubí. Jsou vyráb ny pouze z kovaných polotovar

v celosva ovaném nebo šroubovaném provedení. P ipojení 

k potrubí p írubové nebo p iva ovací. V závislosti na požadavku 

na zákazníka konstrukce odpovídá normám API, ANSI, SN, 

EN nebo GOST 

p eprava plynu, ropy 

nebo jiných 

pracovních látek, 

petrochemie, 

plynárenství, 

vodárenství 

šoupátka, ventily, 

zp tné klapky, 

uzavírací klapky 

Uzavírací nebo regula ní armatury vyráb né z kovaných 

polotovar . P ipojení k potrubí je p írubové nebo p iva ovací. 

Konstrukce je provedena zpravidla podle speciálních požadavk

p íslušného zákazníka. 

klasická a jaderná 

energetika 

desková šoupátka 

Uzavírací armatury, které mají pr tokovou ztrátu stejnou jako 

potrubí. Jsou vyráb na jak z litých, tak kovaných polotovar . 

Uzavírací armatury, které mají pr tokovou ztrátu stejnou jako 

potrubí. 

p eprava ropy a jejich 

produkt , 

petrochemie 

Zdroj: [4] 



Obrázek 2 Ukázka výrobního sortimentu - kulové kohouty

  Zdroj: [4] 

Obrázek 3 Ukázka výrobního sortimentu - šoupátka

 Zdroj: [4]  

  Obrázek 4 Ukázka výrobního sortimentu – zp tné klapky

 Zdroj: [4]  



3.2.1 Kvalita 

Pr myslové armatury vyrobené spole ností MSA, a.s. nacházejí uplatn ní v celém 

sv t . Klí ovou vlastností je jejich vysoká spolehlivost, která umož uje aplikace 

v extrémních podmínkách a garantuje bezproblémový provoz s minimálními požadavky na 

údržbu po mnoho let. 

Certifikace

Nedílnou sou ástí obchodních požadavk  je nutnost vlastnit systémové 

a výrobkové certifikace, které umož ují vyráb t a dodávat výrobky na zahrani ní 

a tuzemské trhy. 

Mezi výrobkové certifikace navazující na systém návrhu, výroby a zkoušení 

dle API Spec Q1 pat í p edevším Licence dle API Spec 6D-0239. 

Dovozní certifikace jsou spojené s konkrétními produkty MSA, a.s. a legislativou 

zem  vývozu. Do této kategorie spadají certifikace ur ené pro Ruskou federaci 

(nap . GOST R), Ukrajinu a Kazachstán, N mecko, atd. Problematika systému jaderné 

bezpe nosti armatur pro jadernou energetiku z produkce MSA, a.s. je ešena pro tuzemský 

trh formou prokázání shody modulovým schvalováním dokumentace a inspekcemi, pro 

ruský trh formou produktových licencí rovn ž spojených s jednotlivými inspekcemi 

v MSA, a.s. Direktivy Evropského spole enství jsou respektovány p edevším v podob

prokazování shody s požadavky sm rnice na tlakové nádoby (PED) 97/23/ES, pro kterou 

spole nost vlastní certifikaci ov ení shody dle modulu H. 

V roce 2010 pokra oval také proces zajišt ní ú elových certifikací, u kterých jsou 

výrobky a související systém tvorby dokumentace, výroby a zkoušení podporovány audity 

a zkouškami za p ítomnosti nezávislých organizací. Do této kategorie se adí certifika ní 

audity Státního ú adu pro jadernou bezpe nost (SÚJB).  

Kvalita armatur je podložena certifikacemi systému jakosti, výrobk  a pracovník

a rovn ž certifikacemi vybraných postup . MSA, a.s. vlastní systémy certifikace podle EN 

ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 a API Spec. Q1 Specification 6D. Dále je vlastníkem 

celé ady certifikací, vycházející z požadavk  zákazník  dle jednotlivých teritorií a stát , 

do kterých MSA, a.s. vyváží své výrobky. Dané certifikace odpovídají tuzemské 

i zahrani ní legislativ  v etn  sm rnic Evropské unie. 



Ochrana životního prost edí

Cíle akciové spole nosti v oblasti ekologie jsou z dlouhodobého hlediska zam eny 

na dodržování všech požadavk  zákonných norem a p edpis  týkajících se 

environmentální politiky, minimalizace dopad  z výroby v areálu spole nosti a blízkém 

okolí na životní prost edí a na trvalé zlepšování kvality životního a pracovního prost edí.  

V pr b hu roku 2008 byla zapo ata p íprava na zavedení a certifikaci systému 

environmentálního managementu (EMS). 

V roce 2010 provedla inspek ní a certifika ní spole nost TÜV NORD kontrolní 

ekologický audit pro obor inností „Vývoj a výroba armatur“ a „Zavedení a používání 

systému environmentálního managementu“, který odpovídá SN EN ISO 14001:2004. 

Audit prob hl úsp šn  a MSA, a.s. obdržela certifikát s platností do roku 2012.  

V roce 2012 byl v MSA, a.s. proveden sdružený audit pro EN ISO 9001:2008 

pro oblast systému kvality a EN ISO 14001:2004 pro environmentální systém ízení 

spole nosti. V oblasti staré ekologické zát že probíhaly v pr b hu roku 2010 p ípravy 

na vyhlášení ve ejné zakázky s názvem „Opat ení vedoucí k náprav  ekologických závazk

v areálu MSA, a.s. Dolní Benešov“ Ministerstvem financí R. Ze strany MSA, a.s. byl MF 

R p edán aktualizovaný projekt sanace a veškerá zadávací dokumentace odsouhlasená 

MŽP R a IŽP Ostrava pro zadání ve ejné zakázky. V roce 2011 bylo uskute n no 

výb rové ízení a v sou asnosti dochází k postupné náprav .  

„V rámci integrovaného systému jakosti ochrany životního prost edí byla 

provedena kontrola ochrany životního prost edí podle EN ISO 14001. Tato analýza, 

spole n  s ov ením podle mezinárodních bezpe nostních norem, bude tvo it ást 

integrovaného systému jakosti a pokrývat požadavky norem ISO a API.“ [4] 

3.2.2 Servis 

Servisní služby v MSA, a.s. zajiš uje interní útvar servisu armatur. V rámci 

záru ního servisu, ale i po celou dobu životnosti výrobk , poskytuje útvar  SERVIS 

ARMATUR MSA, a.s. komplexní servisní služby, jejichž cílem je zajišt ní maximální 

spokojenosti zákazník . 



Záru ní servis

- technický dozor u montáže a uvedení nových výrobk  do provozu; 

- dodate né úpravy armatur dle požadavk  zákazník ; 

- reklamace zákazník . 

Pozáru ní servis  

- revize, údržba, montáže, úpravy – opravy a se izování armatur u zákazník ; 

- opravy a se ízení armatur ve vlastních dílnách; 

- provád ní defektoskopických a t snících zkoušek u opravovaných armatur; 

- dodávky náhradních díl ; 

- technická pomoc (i potencionálním zákazník m); 

- školení a instruktáže k obsluze a údržb  výrobk . [4] 

Graf 1 Kvalifika ní struktura zam stnanc  k 31. 12. 2010

Zdroj: [4] 



Graf 2 V ková struktura zam stnanc  k 31. 12. 2010 

Zdroj: [4] 



Obrázek 5 Schéma organiza ní struktury MSA, a. s. 

Zdroj: [8]



4 Analýza stavu EMS ve spole nosti  

4.1  Všeobecné požadavky 

Vedení spole nosti vytvá í, udržuje a zlepšuje systém environmentálního ízení 

v souladu s požadavky SN EN ISO 14001:2005 v návaznosti na systém ízení jakosti 

podle SN EN ISO 9001:2001 a v souladu s celkovým systémem ízení spole nosti.  

Za pln ní t chto požadavk  odpovídá samotné vedení spole nosti a zmocn nec 

vedení pro environmentální systém ízení. [8] 

4.2 Environmentální politika 

Environmentální politiku spole nosti MSA, a. s. schvaluje p edseda p edstavenstva 

spolu s vedením spole nosti. Tato politika navazuje na Politiku jakosti a m žeme ji 

naleznout v P íru ce environmentálního systému ízení a v P íru ce systému kvality.  

Environmentální politika spole nosti MSA, a. s. je dostupná ve ejnosti 

prost ednictvím internetových stránek spole nosti a bývá také uve ej ována v závodním 

asopise Klapka. Dále je environmentální politika p edávána jednotlivým editel m úsek , 

kte í jí umis ují tam, kde je to vhodné.  



Obrázek 6 Environmentální politika spole nosti MSA, a. s. 

Zdroj: [8] 



4.3 Plánování 

4.3.1 Environmentální aspekty 

Ve spole nosti jsou vytvo eny ízené dokumenty sloužící k identifikaci 

environmentálních aspekt  svých inností, služeb a výrobk  a vedení spole nosti v souladu 

s nimi zajiš uje hodnocení a posuzování t ch aspekt , které by mohly mít významný dopad 

na životní prost edí. Výsledky hodnocení t chto dopad  jsou brány v úvahu p i 

stanovování, zavád ní a udržování systému environmentálního ízení. 

Hodnocení ve spole nosti je provád no obvykle jednou za rok, a to podle rozsahu 

zm n, stavu daného za ízení a podle rozhodnutí generálního editele.  

Z hlediska dopadu jednotlivých environmentálních aspekt  a jejich hodnocení je 

a. s. rozd lena na 12 pracoviš , na kterých je provád no hodnocení podle stanovených 

kritérií. T mito pracovišti jsou: 

1) Strojírenský provoz 1 

2) Strojírenský provoz 3 

3) Strojírenský provoz 5 

4) Kotelna 

5) Zkušebna 

6) Energetika 

7) Centrální vzduchotechnika 

8) Nová administrativní budova 

9) Stará administrativní budova + jídelna 

10) Sociální p ístavky 

11) Sklady 

12) istírna odpadních vod 



Hodnocení kritérií

Hodnocení závažnosti možného ohrožení životního prost edí daným 

environmentálním aspektem a jeho dopadem p i innosti ve spole nosti s ohledem na 

legislativu je hodnoceno následovn : 

Kritérium K1

0 – nevýznamný vliv na životní prost edí 

1 – mén  významný vliv na životní prost edí  

2 – významný vliv na životní prost edí  

3 – velmi významný vliv na životní prost edí 

Kritéria hodnocení skute ného dopadu environmentálních aspekt :  

Kritérium K2

0 – dopad není žádný 

1 – dopad je velmi malý 

2 – dopad je trvale velmi malý (do 20 % stanoveného limitu) 

3 – dopad je ve stanoveném limitu 

4 – dopad je trvale ve stanoveném limitu 

Co se tý e kritérií hodnocení rozsahu možného dopadu, pak: 

Kritérium K3

1 – pouze v míst  výskytu dopadu a není p enášen dále 

2 – p sobí negativn  na blízké okolí podniku 

3 – projevuje se daleko od zdroje 

Kritéria hodnocení náklad  spojených s možným dopadem: 

Kritérium K 4

1 – mén  než 10 000 K /rok 

2 – 10 000 - 200 000 K /rok  



3 – nad 200 000 K /rok 

Kritéria hodnocení stížností jsou rozd lena následovn : 

Kritérium K5

1 – stížnosti jsou ob asné ( asto neoprávn né) 

2 – stížnosti jsou mén asté 

3 – stížnosti jsou asté (závažné a oprávn né) 

Dále spole nost ur uje kritérium vlivu na image organizace: 

Kritérium K6

1 – není nebo je nevýznamný 

2 – existuje, není však zásadní 

3 – je zásadní 

Posledním kritériem je kritérium technického stavu za ízení ovliv ující daný 

environmentální dopad a jeho spolehlivost a rozd lení je:  

Kritérium K7

1 – za ízení je nové, podle nejnov jších poznatk  v dy 

2 – za ízení je nové 

3 – za ízení je vyhovující 

4 – na za ízení je nutná menší oprava 

5 – na za ízení jsou nutné díl í opravy více skupin 

6 – na za ízení je nutná st ední oprava 

7 – za ízení vyžaduje opravu v tšího rozsahu 

8 – za ízení vyžaduje generální opravu, p ípadn  modernizaci 

9 – za ízení se blíží k hranici své životnosti 

10 – za ízení je za hranicí své životnosti 



Vyhodnocení výsledk

Pokud je kritérium . 7 hodnoceni sedmi body nebo pokud je celkový výsledek 

hodnocení jednotlivého objektu v tší než 20, je nutno p ijmout opat ení ke snížení dopadu 

daného aspektu v daném objektu. P i analýze výsledk  musí souhrnné pr m rné bodové 

vyhodnocení být vždy menší než 16 a pokud tomu tak není, je nutno p ijmout opat ení 

ke snížení dopadu daného aspektu a tak ke snížení tohoto bodového hodnocení.  

Ve své  innosti se spole nost zam uje nejv tší m rou na dodávky pro 

plynárenský, ropný a chemický pr mysl, ale jsou zde vyráb ny také armatury ur ené pro 

vodní hospodá ství a ostatní pr mysl. Ve výrobním procesu pro danou technologii výroby 

nejsou používány látky ovliv ující vodní hospodá ství, ovzduší a zdraví pracovník

a pouze v minimální mí e jsou používány látky nebezpe né. 

Výše uvedená specifikace výrobní innosti a výrobního programu dává p edpoklad 

k tomu, že inností spole nosti není v žádné rozhodující mí e negativn  ovliv ováno 

životní prost edí. P es tyto skute nosti je periodicky provád na identifikace 

environmentálních aspekt  a jejich možných dopad  na: 

- ovzduší; 

- ochranu vod a vodní hospodá ství; 

- nakládání s látkami škodlivými vodám; 

- kontaminaci p dy a podzemních vod; 

- odpadové hospodá ství; 

- využívání p írodních zdroj  a energií; 

- vliv provozu na obyvatele; 

- bezpe nost a ochranu zdraví p i práci. 

Ovzduší

Emise do ovzduší jsou ve spole nosti zp sobovány z následujících zdroj : 

- z vytáp ní; 

- z povrchových úprav – lakování; 



- sva ovaní, broušení; 

- pálení a tryskání odlitk ; 

- pecí pro tepelné zpracování a z lokálních etážových kotl  pro vytáp ní; 

- z klimatizací; 

- ostatních zdroj . 

Emise z t chto zdroj  jsou sledovány, m eny a vyhodnocovány podle 

požadavk  p íslušných právních p edpis  a podle výsledk  jsou pak zjiš ována opat ení 

k jejich snižování a platby podle sazebníku pro stanovené emisní limity. Identifikace emisí 

podle pracoviš  a proces  a hodnocení závažnosti dopadu viz p íloha . 2. 

V oblasti ochrany ovzduší musí být dodržovány emisní limity pro tyto zne iš ující 

látky:  

- tuhé zne iš ující látky (TZL); 

- oxid uhelnatý (CO); 

- oxidy dusíku (NOX);

- oxid si i itý (SO2);

- celkový organický uhlík (TOC); 

- oxid dusi itý (NO2). 



Tabulka 2 Seznam velkých zdroj  zne iš ování ovzduší v MSA, a.s. a jejich emisní limity 

Po adové íslo 

zdroje 
Název zdroje Škodlivina Emisní limit (mg/m3) 

001 Plynová kotelna  

CO 100 

NOx 200 

SO2 35 

002 Plynová kotelna  

CO 100 

NOx 200 

SO2 35 

101 Lakovna Stará hala 
TOC 50 

TZL 3 

110 Lakovna Nová hala 
TOC 50 

TZL 3 

120 Lakovna T žká hala 
TOC 50 

TZL 3 

130 Lakovna RVA3 hala 
TOC 50 

TZL 3 

Zdroj: [8] 

                                                
3 RVA – Rozší ená výroba armatur 



Tabulka 3 Seznam st edních zdroj  zne iš ování ovzduší v MSA, a. s. a jejich emisní limity 

Po adové íslo 

zdroje 
Název zdroje Škodlivina Emisní limit (mg/m3) 

005 Parní plynová zkušebna 

CO 100 

NOx 200 

SO2 35 

010 
Plynová kotelna Náhradní 

výrobní hala (NVH) 

CO 100 

NOx 200 

SO2 35 

015 
Plynová kotelna T žká 

výrobní hala 

CO 100 

NOx 200 

SO2 35 

020 
Plynový oh ev lakovny a 

sušící kabiny RVA 

CO 100 

NOx 200 

SO2 35 

025 Plynová kotelna Stará hala 

CO 100 

NOx 200 

SO2 35 

200 
Tryskací kabina a 

p ípravný box 
TZL 50 

500 Žíhací pec NVH 

CO 800 

NO2 400 

SO2 500 

600 Mo ící a pasiva ní linka 
TZL 50 

NO2 1500 

Zdroj: [8] 



Vodní hospodá ství

- dodávky vody

Dodávky vody v areálu spole nosti jsou zabezpe ovány dv ma zdroji. Prvním 

zdrojem je p ípojka ve ejného vodovodu SMVaK - Kružberský p ivad . Dodávky vody 

jsou ešeny smlouvou, která je sjednána na ur ité maximální odebrané množství za rok 

a maximální množství odebrané pitné vody za m síc. Dodávka vody z ve ejného vodovodu 

není v sou asné dob  limitovaná, je možné i 100% zvýšení odb ru za rok. Druhým 

zdrojem vody je voda z vlastních zdroj . V areálu se nacházejí 2 studn .  

Celkový vn jší rozvod vody v areálu MSA, a. s. je zásobován z Kružberského 

p ivad e. Vlastní zdroje (studny) slouží jako náhradní zdroje pitné vody pro areál MSA 

a zdroje pitné vody pro kotelnu a p ilehlé objekty. Voda z vlastních zdroj  je upravována 

v úpravn  vody MSA, a. s. a akumulována v nádržích 3 x 100 m3. Kvalita upravované 

vody je sledována chemickými rozbory.  

- objekty pro odvád ní odpadní vody

Odpadní vody jsou tvo eny vodou deš ovou, a to ze st ech, zpevn ných ploch 

a komunikací, vodou splaškovou ze sociálních za ízení jednotlivých hal a kancelá í (šatny, 

umývárny) a z kuchyn . Technologická voda se používá v uzav ených okruzích pro 

chlazení, pro zkoušení armatur a je vypoušt na do splaškové kanalizace.   

Spole nost má vlastní mechanicko-biologickou istírnu odpadních vod. V nové 

ásti areálu je vybudována oddílná kanalizace, kde jsou splaškové vody vedeny na p ítok 

do istírny odpadních vod a deš ové vody jsou odvád ny do deš ové zdrže, odkud p es 

nornou st nu a p epadovou hranu odtékají p ímo do recipientu - vodního toku Opusta. 

Stará ást areálu má spole nou kanalizaci (deš ovou i splaškovou) a je zaúst na p es hlavní 

kanaliza ní sb ra  o pr m ru 1000 mm do istírny odpadních vod.  

- odlehlost a umíst ní

Dodávky vody z ve ejného vodovodu jsou plynulé. Ve vzdálenosti cca 5 km je 

akumula ní nádrž SMVaK v Háji - Smolkov  s kapacitou 1500 m3 a zaru uje stabilitu 

tlaku  p ivád né pitné vody z ve ejného vodovodu. Tato voda pochází z p ehradní nádrže 

Kružberk, což je jeden ze strategických zdroj  pitné vody pro pr myslový region Ostrava. 



Kvalita vypoušt né vody z istírny odpadních vod je dána vodohospodá ským 

Rozhodnutím a je sledována p edepsanými rozbory 4 x ro n  s tím, že p edepsané limity 

kvality vypoušt né vody jsou pln ny. V p ípad  zvýšení vypoušt ného zne išt ní, bez 

p ekro ení limit  pro vypoušt ní, by MSA, a.s. platila poplatky za vypoušt né zne išt ní 

a v p ípad  p ekro ení stanovených limit  pro zne išt ní by byla placena pokuta 

za zne iš ování vodního toku. V sou asné dob  kvalita vypoušt né vody a její množství 

umož uje neplatit poplatky ani za objem ani za kvalitu vypoušt né vody. 

Zdroje možného zne išt ní vod, vodního hospodá ství, p dy a spodních vod jsou: 

- pr myslová odpadní voda z odmaš ovny; 

- pr myslová odpadní voda z vodních zkušeben; 

- úkapy z chladících emulzí; 

- pr myslová odpadní voda z chlazení kompresor  a ostatních 

technologických za ízení; 

- splašková voda ze sociálních za ízení; 

- možný únik chemických látek p i manipulaci ve sklad . 

Kontaminace p dy a podzemních vod

V sou asné dob  nedochází ke zne iš ování p dy a podzemních vod, tohoto je 

bezpe n  dosahováno vybudovanými záchytnými jímkami, sloužícími k zachycení 

uniklých kapalin. Co se tý e staré ekologické zát že, týkající se zne išt né zeminy 

ropnými látkami, v letošním roce jsou naplánovány sana ní práce, zne išt ná zemina tak 

bude odt žena a nahrazena zeminou inertní. 

Identifikace dopadu na vody a p du podle pracoviš  a proces , identifikace látek 

škodlivým vodám, kontaminace p dy a podzemních vod a hodnocení závažnosti jejich 

dopadu viz p íloha . 3. 

Odpadové hospodá ství

Za zabezpe ování inností související s problematikou odpadového hospodá ství 

odpovídá ekolog spole nosti. P i své innosti zajiš uje vedení evidence odpad , 

zpracovávání údaj  o produkci, uložení, využití nebo zneškodn ní odpad , uzavírání 



smluv s firmami provád jícími dopravu a p epravu, využití a zneškodn ní odpad

a jednání s orgány státní správy.  

Odpady jsou ve spole nosti d leny na dv  známé kategorie - odpad nebezpe ný 

a odpad ostatní. Spole nost je oprávn ná na základ  Rozhodnutí Krajského ú adu nakládat 

s nebezpe nými odpady. Jedná se nap íklad o tyto odpady: 

- pevné soli a roztoky obsahující t žké kovy; 

- odpady obsahující rtu ; 

- odpadní látky a laky obsahující organická rozpoušt dla nebo jiné 

nebezpe né látky; 

- vodné roztoky vývojek a aktivátor ; 

- roztoky ustalova ; 

- kaly z fosfátování; 

- oplachové vody obsahující nebezpe né látky; 

- upot ebené vosky a tuky; 

- kaly z obráb ní obsahující nebezpe né látky; 

- syntetické hydraulické oleje; 

- olej z odlu ova  oleje; 

- obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek nebo obaly t mito látkami 

zne išt né; 

- olov né akumulátory; 

- odpady obsahující ropné látky; 

- izola ní materiál s obsahem azbestu; 

- kaly z fyzikáln -chemického zpracování obsahující nebezpe né látky; 

- zá ivky a jiný odpad obsahující rtu ; 

- d evo obsahující nebezpe né látky a jiné. 



 Celý seznam nebezpe ných odpad  produkovaných spole ností MSA, a. s. s jejich 

katalogovými ísly, v etn  uvedeného místa vzniku odpadu, místa shromážd ní, místa 

uložení p ed zneškodn ním a zp sobu zneškodn ní viz p íloha . 4. 

Mezi odpad ostatní pat í krom  komunálního odpadu, papíru a plast  také ostatní 

odpady z výroby, nap .: 

- d ev né obaly; 

- sklen né obaly; 

- beton; 

- keramika; 

- m , bronz, mosaz; 

- kaly z išt ní komunálních odpadních vod; 

- železné kovy; 

- uli ní smetky a jiné. 

Seznam ostatních odpad  produkovaných spole ností MSA, a. s. s jejich 

katalogovými ísly, místem vzniku odpadu, místem shromaž ování, místem uložení p ed 

zneškodn ním a v etn  zp sobu zneškodn ní viz p íloha . 5. 

Recyklovatelný výrobní odpad produkovaný MSA, a.s. jsou p edevším t ísky 

z obráb ní a odpadní šrot, menší množství odpadního papíru aj. Odpadní t ísky, šrot 

a papír jsou recyklovány v regionu (hut  Ostrava, papírny Žimrovice - Opava). 

Identifikace odpad  podle pracoviš  a proces  a hodnocení závažnosti dopadu viz 

p íloha . 6. 

Využívání p írodních zdroj

Všechny nakupované suroviny a materiály jsou ve spole nosti evidovány 

a sledovány i z hlediska jejich možného vlivu na životní prost edí p i jejich použití nebo 

zpracování. P i p evzetí materiálu nebo suroviny do skladové evidence je nebezpe ný 

materiál zat íd n do skupiny podle jeho nebezpe nosti v souladu s platnou vyhláškou, 

ozna en na skladové kart erveným písmenem „N“ a uložen na vyhrazeném míst  ve 

sklad . Dále je doložen bezpe nostními listy, ze kterých jsou pot ebné údaje o zp sobu 



jeho použití p eneseny do p íslušného technologického postupu nebo návodky pro výrobu.  

Vliv provozu na obyvatele a zam stnance

S ohledem na hodnocení dopad  a také na to, že se ve spole nosti vyskytují 

v minimální mí e riziková pracovišt , je jejich vliv na obyvatele a zam stnance minimální. 

Vedení spole nosti se rozhodlo, že nebude o svých environmentálních aspektech extern

komunikovat. Pro seznámení ve ejnosti s celkovou zna n  pozitivní situací v oblasti vlivu 

innosti spole nosti na životní prost edí, jsou skute nosti z environmentálních dopad

v daném roce publikovány podle pot eb a rozhodnutí vedení v závodním asopise. Pro 

p ípadné p ipomínky obyvatel, zam stnanc  a okolních firem k p sobení 

environmentálních aspekt  MSA a.s. na okolí je u podnikového ekologa zavedena 

eviden ní kniha p ipomínek k EMS, v níž jsou zaznamenávány všechny p ipomínky v etn

preventivního opat ení nebo opat ení k náprav . 

Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci

Dodržování bezpe nosti a hygieny práce je sou ástí pracovní nápln  zam stnanc

a je uvedeno v popisu jednotlivých pracovních funkcí a v pracovních smlouvách. Kontrola 

dodržování podmínek BOZP je provád na pr b žn  na jednotlivých pracovištích 

vedoucími pracovníky a p íslušnými editeli úsek  spolu s bezpe nostním technikem. 

Zjišt ní a nápravná opat ení jsou specifikována v zápise a kontrola pln ní na porad

vedení. 

Žádný z výše popsaných environmentálních aspekt  nevytvá í podmínky, resp. 

rizika, která by mohla vést k havarijním situacím ve smyslu zákonných ustanovení ochrany 

životního prost edí. Skladovaná množství nebezpe ných látek nenapl ují stanovená 

množství pro prevenci závažných havárií ve smyslu zákonných ustanovení. [8] 

4.3.2 Právní a jiné požadavky 

Ve spole nosti jsou vytvo eny a udržovány postupy identifikace a zajišt ní p ístupu 

k právním a jiným požadavk m, kterým podléhá a které jsou p ímo uplatnitelné 

na environmentální aspekty jejich inností, výrobk  nebo služeb.  

Ve spole nosti jsou zákony, na ízení vlády, vyhlášky, metodické pokyny a sd lení 

z oblasti ochrany životního prost edí, které jsou d ležité pro innosti spole nosti, 



sledovány podnikovým ekologem. ízení t chto dokument  je rovn ž zajiš ováno 

podnikovým ekologem, ten zabezpe uje jejich sledování a dopady na jednotlivé innosti 

zajiš ované ve spole nosti a ve spolupráci s výkonným editelem a p edstavitelem vedení 

pro EMS zajiš uje p enášení t chto požadavk  do ídících dokument  a jejich 

implementaci do jednotlivých inností.  

Krom  výše uvedeného spole nost dodržuje také soulad s jinými než právními 

požadavky, mezi které se adí nap . v oblasti ovzduší Rozhodnutí KÚ MSK o schválení 

provozního ádu lakoven, Rozhodnutí o stanovení výše poplatk  za velké a st ední zdroje 

zne iš ování ovzduší, v oblasti ochrany vod Rozhodnutí eské inspekce životního 

prost edí Ostrava o poplatku za odebrané množství podzemní vody, o poplatcích 

za vypoušt ní odpadních vod do vod povrchových, v oblasti nakládání s odpady a obaly se 

pak jedná nap íklad o Souhlas KÚ o nakládání s nebezpe nými odpady i obnovenou 

smlouvu o sdruženém pln ní mezi autorizovanou obalovou spole ností EKO-KOM 

a spole ností MSA, a.s. a nebo v oblasti nakládání s chemickými látkami o schválení 

Pravidel o bezpe nosti, ochran  zdraví a ochran  životního prost edí p i práci 

s nebezpe nými chemickými látkami a p ípravky v lakovnách. [8] 

4.3.3 Cíle, cílové hodnoty a programy 

Spole nost vytvá í, udržuje a aktualizuje dokumentované environmentální cíle pro 

jednotlivé environmentální aspekty, u nichž je možný výskyt významných dopad

na životní prost edí v jednotlivých úrovních a organiza ních funkcích spole nosti. P i 

jejich stanovování a p ezkoumávání bere v úvahu: 

- požadavky právních a jiných p edpis ; 

- zjišt né hodnoty dopad  environmentálních aspekt  na životní prost edí; 

- technologické možnosti k jejich zlepšení; 

- finan ní, provozní a podnikatelské požadavky; 

- názory a podn ty zainteresovaných stran a kontrolních institucí. 

Environmentální cíle jsou stanovovány vedením spole nosti spole n  s cíly jakosti 

pro daný rok tak, aby byly v souladu s environmentální politikou, v etn  závazku 

p edcházet zne iš ování a v souladu s p íslušnými právními a jinými požadavky, kterým 



podléhá, a závazku neustálého zlepšování. Po ukon ení roku jsou cíle vyhodnocovány 

a aktualizovány na rok další.   

Pro dosažení stanovených cíl  a cílových hodnot jsou v souladu s výsledky 

monitorování a m ení environmentálních dopad , s výsledky kontrol inspek ními 

organizacemi, s výsledky audit  environmentálního managementu stanoveny programy 

k jejich dosažení. 

Programy jsou sou ástí stanovených cíl  a obsahují: 

- odpov dnosti za dosažení cíl ; 

- cílové hodnoty; 

- prost edky; 

- asový rámec pro jejich dosažení.  

Spole nost si stanovila tyto cíle a asový rámec jejich spln ní pro rok 2012 – 2013:

1) Pro zp esn ní m ení množství odpadní vody odtékající do vodote e 

zajistit instalaci a kalibraci nového pr tokom ru odpadních vod 

- termín instalace nového pr tokom ru na odtoku OV a kalibrace 

pr tokom ru je naplánována na 01/2012 

- kontrolní kalibrace pr tokom ru je naplánována na 12/2013 

Odpov dná osoba: ekolog spole nosti 

2) Pro využití vlastních zdroj  podzemní vody ze dvou studní provést 

rekonstrukci a modernizaci úpravny pitné vody, což by umožnilo 

zásobovat celý areál MSA, a. s. pitnou vodou z 93 % a 7 % by p ipadlo 

na zásobení areálu z ve ejné vodovodní sít

- realizace provád cího projektu je naplánována na 01/2012 

- provedení jednotlivých etap dle realiza ního projektu 12/2013 

Odpov dná osoba: ekolog spole nosti a vedoucí správy majetku 

3) Pro zlepšení pracovního prost edí, zefektivn ní spot eby tepla a snížení 

energetické náro nosti p i vytáp ní zajistit instalaci nového topení 

do nové administrativní budovy (NAB) 



- vypracování projektu instalace nového topení v NAB 05/2013 

- instalace nového topení je naplánována na 09/2013 

Odpov dná osoba: vedoucí správy majetku 

4) Pro snížení spot eby energie k vytáp ní a zlepšení pracovního prost edí 

zajistit pokra ování rekonstrukce sv tlíku a zateplení st echy 

strojírenského provozu  

- zpracování projektu a výb rové ízení má prob hnout 30. 6. 2012 

- zahájení stavby 30. 8. 2012 

- p evzetí a ukon ení díla 31. 12. 2012 

Odpov dná osoba: vedoucí správy majetku 

Vyhodnocení environmentálních cíl  z minulých let (2010 – 2011)

1) Pro snížení energie k vytáp ní a zlepšení pracovního prost edí zajistit 

pokra ování rekonstrukce sv tlík  a zateplení st echy strojírenského 

provozu 

- vedení spole nosti z d vodu nezískání dostate ných finan ních 

prost edk  nevy lenilo zdroje ke spln ní tohoto cíle, tento cíl byl proto 

p eveden do environmentálních cíl  na období 2012 - 2013 

2) Pro snížení spot eby energie a zvýšení produktivity práce p i realizaci 

produktu pokra ovat v zajišt ní strojního za ízení pro opracování 

dílc . Snížit spot ebu elektrické energie cca o 5 % 

-  tento cíl je momentáln  ve fázi jeho realizace. Byla podepsána kupní 

smlouva na nákup dvou kus  nových obráb cích center, s tím, 

že plánovaná dodávka 1 ks prob hla v lednu 2012 a další 1 kus má být 

dodán v kv tnu roku 2012, na základ  výpo tu p íkonu nahrazovaných 

stroj  dojde ke snížení spot eby elektrické energie o podstatn  vyšší 

procento, než bylo požadováno (cca 43 %) 



3) Snížení emisí do ovzduší zajistit nové ú inn jší st íkací za ízení pro 

nanášení Protegolu4

-  dne 20. 12. 2010 bylo p edáno nové st íkací za ízení XM 50 pro 

aplikaci materiálu Protegol od Firmy Media Liberec, které nahradilo 

starší st íkací za ízení Profimex 2000 od firmy BMS Nitra.  

-  nové za ízení spl uje podmínky pro nanášení materiálu Protegol, 

kvalita nást iku, jakož i mechanické a fyzické parametry nanášeného 

materiál , pln  odpovídají technickým parametr m výrobce Protegolu 

- podle výpisu spot ebovaného Protegolu a edidla odebraného 

z hlavního skladu pro provoz TVH a srovnání spot eby barvy a edidla 

v roce 2010 a 2011 bylo v roce 2011 spot ebováno o 12,5 % mén

edidla na použité množství Protegolu, než v roce 2010, kdy bylo 

používáno ješt  starší st íkací za ízení 

4) Pro zvýšení limit  vypoušt ných odpadních vod (množství, kvalita 

a etnost m ení odpadních vod) požádat KÚ MSK o nové rozhodnutí 

o vypoušt ní odpadních vod z OV 

- cíl byl spln n, KÚ MSK vydal Rozhodnutí o nových limitech pro 

vypoušt ní odpadních vod s platností do roku 2015, provozní ád OV 

bude aktualizován v pr b hu roku 2012 

5) Pro zvýšení efektivnosti p i monitorování prost edí pracovišt

s ionizujícím zá ením zajistit nový m icí p ístroj odpovídající 

požadavk m sou asné legislativy 

- bylo rozhodnuto o zakoupení moderního p ístroje na m ení radiace 

Isotrak AD6, realizace bude zajišt na do konce roku 2011

6) Ke snížení spot eby energie k vytáp ní zajistit vým nu stávajících 

vjezdových k ídlových vrat za rolovací pr myslová vrata ze 

zateplených profil   
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- v pr b hu roku 2010 bylo provedeno výb rové ízení na dodávku 

pr myslových rolovacích vrat. Byla vybrána firma Itas Opava 

a vystavena objednávka na dodání vrat v etn  montáže. Dodávka však 

nebyla uskute n na vzhledem k plánovanému budoucímu prodeji 

objektu úst edního skladu materiálu [8] 

4.4 Uplat ování a provoz 

4.4.1 Struktura a odpov dnost 

Vedení spole nosti stanovuje pro jednotlivé innosti pravomoci a odpov dnosti, 

které specifikuje v organiza ním ádu. S tímto ádem jsou seznámeni všichni pracovníci 

podílející se na innosti firmy.  

Pro zajišt ní správné funkce systému ízení jakosti a environmentálního systému 

ízení jmenuje generální editel zmocn nce pro environmentální management. Jeho 

pravomoci a odpov dnosti jsou tyto: 

- „vede p ípravu tvorby environmentálního systému ízení, zajiš uje jeho 

udržování a rozvoj a odpovídá, že systém je vytvo en v souladu s SN EN 

ISO 14 001:2005” 

- „p edkládá zprávy vedení spole nosti o funkci environmentálního systému 

ízení a navrhuje pot eby pro jeho zlepšování“ 

- „zajiš uje podporování v domí závažnosti požadavk  zákazník  a p edávání 

poznatk  vlivu možných dopad  environmentálních aspekt  vyplývajících 

z jednotlivých inností, které mají, nebo mohou mít vliv na životní prost edí 

v celé spole nosti v etn  spolupracujících firem“ 

- „je oprávn n ukládat úkoly související s environmentálním systémem ízení, 

jeho udržováním a rozvojem a v souvislosti s tím zajiš uje i pot ebnou 

spolupráci s externími firmami a kontrolními orgány.“ 

editel ur uje pot ebu lidských zdroj , dovedností, technologií a finan ních zdroj

pro innost spole nosti, ízení jakosti a environmentální management. Ve finan ním plánu 

na p íslušný rok a v souladu s t mito pot ebami ur uje pot ebné obraty v obchodním plánu 



k jejich zajišt ní. 

Do plánu náklad  na p íslušný rok, mimo náklady pot ebné k zajišt ní stanoveného 

obratu zahrnuje: 

- náklady na uplat ování a udržování systému jakosti, environmentálního 

managementu a jeho zlepšování; 

- náklady na zvyšování spokojenosti zákazník  podle analýz hodnocení jejich 

spokojenosti; 

- náklady na výcvik a školení pracovník  podle stanovené zp sobilosti 

a požadavk ; 

- náklady na údržbu budov, pracovních prostor  a technického vybavení; 

- náklady na hardware a software pro zajiš ované výrobní procesy;  

- náklady na podp rné služby nap . p epravu, komunikaci apod.; 

- náklady na zlepšení pracovního prost edí s ohledem na výrobky a lidský 

faktor. [8] 

4.4.2 Výcvik, pov domí a kompetence 

Vedení spole nosti ur uje pot eby v oblasti výcviku tak, aby všichni zam stnanci, 

jejichž práce m že mít významný dopad na životní prost edí, byli odpovídajícím zp sobem 

proškoleni a vycvi eni. Výcvik je provád n na základ  plánu výcviku a vzd lávání 

na p íslušný rok, který zpracovává editel pro lidské zdroje ke všem p edepsaným druh m 

výcviku a školení v souvislosti s výkonem provád né innosti v etn  pot ebných záznam . 

P i výcviku k environmentálnímu ízení jsou pracovníci pou eni o: 

- d ležitosti shody provád né innosti s environmentální politikou, s postupy 

a požadavky systému environmentálního managementu; 

- významných environmentálních aspektech a dopadech jejich pracovních 

inností, skute ných, nebo potenciálních, a o environmentálních p ínosech 

zlepšeného osobního chování; 

- o jejich úlohách a odpov dnosti za dosažení shody s environmentální 



politikou a postupy, a požadavky systému environmentálního managementu 

v etn  havarijních plán  a požadavk  na reakce v p ípad  havárie; 

- potenciálních následcích vzniklých nedodržením stanovených provozních 

postup . 

Ve spole nosti jsou všichni zam stnanci školeni z problematiky vlivu jejich 

vykonávané práce ( innosti) na životní prost edí. Výcvik je realizován ve dvou úrovních: 

- pro vedoucí zam stnance - školí ekolog spole nosti; 

- pro ostatní zam stnance - školí vedoucí zam stnanci, kte í se zú astnili 

školení ur ené pro vedoucí zam stnance. 

Cílem školení EMS je seznámit zam stnance s normou SN EN ISO 14001 a její 

aplikací v MSA, a. s. 

Pro pracovníky z provozu znamená environmentální systém ízení dodržování 

základních pravidel ochrany životního prost edí, zejména však: 

- d sledné t íd ní odpad  a ukládání odpad  na vyhrazená místa v provozu; 

- snižování množství vyprodukovaných odpad  - zejména odpad

nebezpe ných; 

- dbaní na prevenci p i úniku látek nebezpe ným vodám; 

- okamžité likvidování únik  olej  a emulzí ze stroj  na halách; 

- zamezení únik  barev a edidel do kanalizace nebo p dy; 

- omezení emisí organických látek do ovzduší uzavíráním nádob s edidly; 

- dbaní na pravidelnou údržbu a vým nu filtr  u za ízení zne iš ující ovzduší; 

- znalost informací o tok m, že dochází k vyhodnocování provoz  z hlediska 

jejich vliv  na životní prost edí; 

- dodržování požadavk  uvedených v provozním ádu na pracovištích, kde se 

nakládá s nebezpe nými chemickými látkami a prost edky - lakovny, 

mo ení a pasivace, sklad barev a olej . 



Pro ostatní pracovníky je pak d ležité znát p íru ku EMS a seznámit se s p edpisy 

QP-EMS a s povinnostmi pro n  plynoucími. Pro oblast EMS se jedná o p edpisy týkající 

se: 

- environmentálních aspekt , jejich identifikací, hodnocením a ízením, 

právních požadavk  a havarijních plán ; 

- nakládání s odpady a evidence odpad ; 

- nakládání s chemickými látkami a p ípravky; 

- interních audit  EMS; 

- havarijních plán  pro nakládání se závadnými látkami vodám; 

- ochrany ovzduší. 

Zam stnanci provád jící úkony, které mohou mít významné environmentální 

dopady, musí být k tomu zp sobilí na základ  odpovídajícího vzd lání, výcviku nebo 

zkušeností. [8] 

4.4.3 Komunikace 

Podle jednotlivých druh  environmentálních aspekt  a k systému 

environmentálního managementu stanovuje vedení spole nosti zp sob komunikování. 

Interní komunikace je stanovena:

- v organiza ním ádu spole nosti; 

- v provád cích sm rnicích k systému ízení jakosti a environmentálnímu 

systému ízení; 

- v provozních ádech; 

- na výrobních poradách a poradách vedení. 

Externí komunikaci zajiš ují:

- generální editel; 

- výkonný editel; 

- editel nákupu; 



- výrobní editel; 

- ekonomický editel; 

- zmocn nec pro EMS; 

- technický editel; 

- editel pro lidské zdroje; 

- editel zabezpe ování jakosti; 

- marketingoví editelé; 

- kaizen manager5. 

P ijímání a záznamy o podn tech od interních pracovník  a externích 

zainteresovaných stran zajiš uje sekretariát G  v eviden ní knize (kniha pošty). [8] 

4.4.4 Dokumentace systému environmentálního managementu 

Dokumentace systému environmentálního managementu v podniku zahrnuje: 

- environmentální politiku, cíle a cílové hodnoty; 

- popis rozsahu systému environmentálního managementu v P íru ce EMS; 

- popis hlavních prvk  EMS a jejich vzájemné sou innosti s odkazem 

na navazující dokumentaci -  p íru ka EMS; 

- dokumenty v etn  záznam  požadované normou SN EN ISO 

14 001:2005; 

- p íru ku EMS; 

- sm rnici EMS a systému jakosti; 

- záznamy systému jakosti a záznamy EMS;   

- dokumenty, v etn  záznam  ur ených vedením spole nosti jako nezbytné 

k ízení významných environmentálních aspekt  podle pot eb; 

- organiza ní ád firmy; 

                                                
5 kaizen - z japonštiny, "zlepšení" nebo "zm na k lepšímu" 



- p íkazy editele; 

- organiza ní sm rnice; 

- provozní ády; 

- havarijní plány. [8] 

4.4.5 ízení dokument

Veškerá dokumentace EMS je ízená, v etn  záznam  EMS. 

Pro ízení dokument  je zpracována provád cí sm rnice, kde je mimo jiné ešeno: 

- schvalování správnosti dokument  p ed jejich vydáním; 

- pravidelné p ezkoumávání a aktualizace dokument  podle pot eb 

a potvrzení jejich platnosti pov enými pracovníky; 

- zajišt ní identifikace zm n a stavu po poslední revizi dokument ; 

- zajišt ní dostupnosti pot ebných dokument  na všech místech, kde jsou 

provád ny operace pro ú inné fungování environmentálního systému ízení; 

- zajišt ní itelnosti a snadné identifikovatelnosti; 

- archivování a vhodné zna ení již neplatných dokument  pro právní ú ely, 

nebo pro zachování informací. [8] 

4.4.6 Provozní ízení 

Environmentální aspekty, jejich identifikace, hodnocení a ízení, právní požadavky 

a havarijní plány jsou zajiš ovány tak, aby byly ve shod  se stanovenou environmentální 

politikou a cíly. 

innosti s environmentálními aspekty jsou plánovány v souladu s plánováním 

výrobní innosti a jsou zajiš ovány podle stanovených provád cích sm rnic systému ízení 

jakosti a EMS, jako jsou provozní a manipula ní ády, kde jsou stanoveny podmínky 

pro jejich provád ní s tím, že ur eno: 

- používání stanovených a udržovaných postup  pro situace, kde by bez 

t chto postup  mohlo dojít k odklonu od environmentální politiky a jejich 



cíl ; 

- stanovením kriterií pro provád né innosti dle t chto postup ; 

- v p ípad , že používané dodávky a služby vyžadují z hlediska 

environmentálních aspekt  a jejich dopad  zvláštní pozornost, pak pro 

jejich použití jsou stanoveny dokumentované postupy a tyto projednány 

s jejich dodavateli a smluvními partnery. [8] 

4.4.7 Havarijní p ipravenost a reakce 

Z hlediska právních p edpis  je ve spole nosti zpracován na základ  požadavk

§39 zákona . 254/2001 o vodách v platném zn ní „Havarijní plán nakládání se závadnými 

látkami pro látky ohrožující jakost, nebo zdravotní nezávadnost podzemních a povrchových 

vod“

Možnosti havarijního úniku závadných látek a zp sob jejich zachycování:

a) sklad olejového hospodá ství, sklad chemikálií a žíravin 

- do záchytných jímek v prostoru skladu 

- mimo prostor skladu do kanalizace ústící do lapolu6

Havarijními prost edky jsou bedna s pískem, lopata, kalové erpadlo a ut sn ní 

kanálové vpust . Tyto prost edky jsou umístn ny ve skladu oleje.  

b) sklad nebezpe ných odpad

- do záchytných jímek v prostoru skladu 

- mimo prostor skladu do kanalizace, zachycení v kanaliza ních 

šachticích ve sm ru toku splaškových vod na OV v MSA, a. s 

c) neutraliza ní a deemulga ní7 stanice 

- do záchytných jímek v prostrou stanice 

- mimo prostor deemulga ní stanice do splaškové kanalizace, 

                                                
6 lapa e tuk

7 deemulgace - proces rozkladu použité ezné emulze zp t na olejový podíl a vodu. 



zachycení na norné st n istírny odpadních vod - hlási e ropných 

látek, dále na norné st n  na odtoku z OV 

d) strojírenský provoz, kalení - olej a sm s oleje s vodou 

- do prostoru záchytné jímky 

- do prostoru haly a dále v šachticích v kanalizaci ve sm ru toku na 

OV 

e) vstupní trafostanice - transformátorový olej 

- do záchytných jímek pod transformátory 

- do prostoru trafostanice - zachycení v centrální jímce celé 

trafostanice 

f) t ískové hospodá ství - úložišt  t ísek na provozech, emulze z úkap

t ísek 

- do záchytných jímek kovových palet - pro t ísky p i okapávání 

- použití bezúkapových dvoupláš ových kontejner  s t ískami pro 

skladování i pro p epravu 

g) p íru ní sklady lakoven - RVA, TVH a SH 

- p íru ní sklady jsou vybaveny nepropustnou podlahou se záchytnou 

jímkou. V jímce se shromáždí p ípadné možné úniky barev a edidel. 

Pr nik do kanalizace není možný.  

h) p íru ní sklady ropných látek na provozech  

200 litrové sudy s ropnými látkami jsou umíst ny v nepropustných záchytných 

vanách. V p íru ních skladech jsou také umíst ny prázdné sudy pro použité ropné látky. 

P ípadné úniky ropných látek se shromáždí v záchytných vanách, v tší úniky do prázdných 

sud . Z p íru ních sklad  nehrozí únik ropných látek.  

P i p eprav  a manipulaci z hlavního skladu do skladu p íru ního nebo ze skladu 

p íru ního p ímo ke stroj m p i neopatrné manipulaci je možnost úniku ropných látek 

na cestu v areálu nebo na podlahy hal a odtud pak do kanalizace, která ústí na OV MSA, 

a. s. P ítok odpadní vody i deš ové vody na istírn  odpadních vod je opat en idlem pro 



ropné látky p ed nornou st nou a v p ípad  jejich výskytu vydává akustický signál 

a upozorní obsluhu OV na výskyt ropných látek.  

i) p íprava a míchání emulzí na jednotlivých provozech 

- únik do záchytných van pod sudy s emulzním olejem. P i hrubém 

zanedbání pracovních pokynu na podlahu jednotlivých hal a odtud 

do kanalizace.  

Žádný další z environmentálních aspekt , které se vyskytují p i výrobní innosti 

spole nosti, nevytvá í podmínky, resp. rizika, která by mohla vést k havarijním situacím 

ve smyslu zákonných ustanovení ochrany životního prost edí. Skladovaná množství 

nebezpe ných látek nenapl ují stanovená množství pro prevenci závažných havárií 

zp sobených vybranými chemickými látkami a prost edky ve smyslu zákonných 

ustanovení podle zákonu . 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.  

Preventivní opat ení pro vznik havárie

Za ú elem zamezení vzniku ropné havárie vod chemickými látkami a chemickými 

p ípravky mají všechna místa, kde se vyskytují nebo užívají ropné produkty nebo 

chemické látky a p ípravky nebezpe né vodám závazné provozní a bezpe nostní p edpisy, 

kde jsou uvedeny mimo jiné pokyny pro kontrolu t snosti za ízení. V souladu se zákonem 

. 254/2001 Sb., o vodách vedoucí st edisek kontrolují t snost za ízení, ve kterých se 

nakládá se závadnými látkami (nádrže, p epravní nádoby, potrubí, jímky, podlahy) 

v termínu 1x za 6 m síc  a písemné údaje o výsledcích kontrol a provedených opat eních 

jsou uchovávány min. po dobu 5 let.  

Pracovníci st ediska vodního a odpadového hospodá ství provádí denn  vizuální 

kontrolu odpadních vod na p ítoku a také provádí pravideln  kontrolu pracoviš , zda se 

dodržují provozní p edpisy o nakládání s ropnými a chemickými látkami nebezpe nými 

pro vody. Zodpov dní pracovníci jsou 1x ro n  p ezkušováni ze znalosti t chto p edpis .  

Okamžitá opat ení - povinnosti p i havárii

Ten, kdo zp sobil havárii je povinen init bezprost ední opat ení k odstra ování 

p í in a následk  havárie, p itom se ídí havarijním plánem, pop . pokyny vodoprávního 

ú adu a eské inspekce životního prost edí. Dále má povinnost havárii neprodlen  hlásit 

Hasi skému záchrannému sboru R nebo jednotkám požární ochrany, pop ípad  také 



správci povodí. Dojde-li k havárii mimo ádného rozsahu, která m že závažným zp sobem 

ohrozit životy nebo zdraví lidí nebo m že zp sobit zna né škody na majetku, platí p i 

zabra ování škodlivým následk m havárie ustanovení o ochran  p ed povodn mi uvedené 

v Povod ovém plánu m sta Dolního Benešova.  

Každý, kdo zp sobil nebo zjistil únik ropných látek nebo látek nebezpe ným 

vodám v areálu MSA, a. s. je povinen toto neprodlen  hlásit svému p ímému nad ízenému 

pracovníkovi, ten ihned vyrozumí ekologa, vedoucího správy majetku a bezpe nostního 

technika, kte í po obdržení zprávy provedou pat i né kroky pro zjišt ní rozsahu úniku 

ropných nebo chemických látek a v p ípad  ohrožení istoty podzemních a povrchových 

vod v rozsahu havárie nahlásí tuto skute nost p íslušným orgán m. [8] 

4.5 Kontrola a nápravná opat ení 

4.5.1 Monitorování a m ení 

Pro hodnocení závažnosti možného ohrožení životního prost edí jednotlivými 

druhy environmentálních aspekt  vyskytujících se p i výrobní innosti firmy, 

pro hodnocení jejich trend  a potvrzení jejich skute ného vlivu na životní prost edí a jako 

d kaz že spole nost neovliv uje negativn  životní prost edí, zajiš uje vedení spole nosti 

jejich monitorování a m ení, viz kapitola 4.3.1 Environmentální aspekty.  

Monitorování a m ení dopad  environmentálních aspekt

Monitorování a m ení zajiš uje podnikový ekolog a energetik se zmocn ncem 

pro EMS ve spolupráci s odbornými pracovníky. V p ípad  zvýšení hodnot p i m ení 

t chto dopad  a inností provádí vedení spole nosti analýzu údaj  a následn  p ijímá 

opat ení k náprav  k zlepšení situace. Monitorování a m ení je zajiš ováno kalibrovaným 

m ícím za ízením s udržovanými a dokumentovanými záznamy o kalibraci 

dle stanovených zásad a postup . 

Monitorování a m ení dopad  z jednotlivých environmentálních aspekt innosti 

firmy se zam uje na následující innosti: 

- sledování množství spot ebovaných surovin a energií: voda, elektrická 

energie, odpady;  



- sledování zákonem stanovených požadavk  v etn  emisí u všech zdroj

zne išt ní ovzduší; 

- sledování chemismu odpadních vod; 

- nakládání s chemickými látkami a chemickými p ípravky (skladová 

evidence); 

- hospoda ení s odpady – shromaž ování, využití, zneškodn ní a platby; 

- kontrola pln ní Politiky EMS, stanovených cíl  EMS a program  jejich 

realizace. [8] 

4.5.2  Neshoda a opat ení k náprav  a prevenci 

Ve spole nosti jsou vytvo eny provád cí sm rnice pro sledování p sobení 

environmentálních aspekt  organizace na životní prost edí a zárove  stanoveny pravomoci 

a odpov dnosti za sledování dodržování stanovených limit  pro jejich environmentální 

dopady na životní prost edí. V p ípad  zjišt ní neshody oproti stanoveným požadavk m 

a limit m je vedoucí úseku, na kterém neshoda vznikla, povinen zajistit následující postup: 

- identifikace neshody a nápravné opat ení k zmírn ní jejího 

environmentálního dopadu; 

- ur ení p í iny neshody a p ijetí opat ení k zabrán ní jejího opakování; 

- posouzení nutnosti p ijetí preventivního opat ení k zamezení jejich výskytu; 

- záznam výsledk  p ijatých nápravných a preventivních opat ení; 

- p ezkoumání ú innosti p ijatých opat ení. 

Každou neshodu je p íslušný vedoucí povinen ihned po zjišt ní nahlásit 

výkonnému editeli. Nápravné opat ení musí odpovídat rozsahu problému a být 

soum itelné se vzniklým environmentálním dopadem. Na základ  posouzení neshody 

a p ijatých nápravných opat ení rozhoduje vedení spole nosti o p ijetí preventivních 

opat ení k zamezení možného vzniku obdobných potenciálních neshod. Na základ

p ijatých nápravných a preventivních opat ení posuzuje výkonný editel a zmocn nec pro 

EMS dopln ní p íslušných provád cích sm rnic o innosti vedoucí k zmenšení 

pravd podobnosti op tovného výskytu neshody. [8] 



4.5.3 Záznamy 

Ve spole nosti je zpracována provád cí sm rnice s názvem „Stanovení struktury 

systému managementu jakosti a EMS“ a „ ízení dokumentace a údaj “ k dokumentaci 

systému jakosti a environmentálnímu systému ízení, v etn  zpracovávání, vedení, 

uchovávání a likvidace záznam . Forma, obsah, zna ení a názvy formulá  a protokol  pro 

záznamy jsou dány jednotlivými sm rnicemi systému jakosti a environmentálního systému 

ízení, nebo v jejich p ílohách. 

Pracovníci odpov dní za zpracování a archivaci jednotlivých záznam  jsou povinni 

udržovat tyto záznamy v istot , itelnosti a dodržovat podmínky archivace. Musí 

je uchovávat tak, aby byly pohotov  k vyhledání v místech zamezujících poškození, 

zhoršení stavu nebo jejich ztrát . Je-li to smluvn  dohodnuto, nebo stanoveno zákonem, 

musí být záznamy o jakosti po sjednanou dobu dostupné pro hodnocení zákazníkem, nebo 

inspek ním orgánem. [8] 

4.5.4 Prov rka EMS 

Interní audit

P edstavitel vedení pro EMS zpracovává ro ní plány audit  environmentálního 

systému ízení. Audity provádí zmocn nec pro EMS s externím  auditorem tak, aby byla 

zajišt na objektivita a nestrannost auditu. O pr b hu a výsledcích audit  v etn  zjišt ní 

a stanovení nápravných opat ení vede záznamy tak, aby bylo ur eno, že systém EMS: 

- odpovídá plánovaným požadavk m a požadavk m SN EN ISO 14 001; 

- je správn  dokumentován, zaveden a udržován; 

- poskytuje vedení spole nosti informace o výsledcích. 

Program auditu je plánován podle prov ovaných proces , environmentálního 

významu a podle p edchozích výsledk . Výsledky jsou dokumentovány v etn  stanovení 

odpov dností za nápravné opat ení, nápravné opat ení, termíny pln ní, termíny a výsledky 

kontrol ú innosti p ijatých nápravných opat ení. 

Na základ  výsledk  interních audit  EMS zpracovává p edstavitel vedení 

pro EMS zprávu pro vedení firmy s návrhy na opat ení k zlepšování environmentálního 

systému ízení a k p ijetí stanoviska vedení k dalšímu rozvoji tohoto systému. 



Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.2.1, v roce 2010 byl proveden kontrolní 

ekologický audit pro obor inností „Vývoj a výroba armatur“ a „Zavedení a používání 

systému environmentálního managementu“ a jelikož audit prob hl úsp šn  a v souladu 

s normou EN ISO 14001:2004, obdržela spole nost certifikát s platností do roku 2012.  

Audity probíhaly následovn :

1997  1. audit podle ISO 9001 SMK (systému managementu kvality) 

1998  1. kontrolní audit po 1. auditu SMK 

1999  2. kontrolní audit po 1. auditu SMK 

2000  1. prodlužovací audit podle ISO 9001 SMK 

2001  1. kontrolní audit po 1. prodlužovacím auditu SMK 

2002  2. kontrolní audit po 1. prodlužovacím auditu SMK 

2003  2. prodlužovací audit podle ISO 9001 SMK 

2004  1. kontrolní audit po 2. prodlužovacím auditu SMK 

2005  2. kontrolní audit po 2. prodlužovacím auditu SMK

2006  3. prodlužovací audit podle ISO 9001 SMK 

2007  1. kontrolní audit po 3. prodlužovacím auditu SMK 

2008  2. kontrolní audit po 3. prodlužovacím auditu SMK 

2009  4. prodlužovací audit podle ISO 9001 SMK 

  1. audit EMS podle ISO 14001 

2010  1. kontrolní audit po 4. prodlužovacím auditu SMK

  1. kontrolní audit po 1. auditu EMS 

2011  2. kontrolní audit po 4. prodlužovacím auditu SMK 

  2. kontrolní audit po 1. auditu EMS 

V roce 2012 byl v MSA, a.s. proveden sdružený audit pro EN ISO 9001:2008 

pro oblast systému kvality a EN ISO 14001:2004 pro environmentální systém ízení 

spole nosti a spole nost tak obdržela nový certifikát.  



D ležitá zjišt ní z posledního sdruženého auditu jsou tato:

- záznamy o vstupním školení pracovníka na daném pracovišti jednozna n

nedokazují zaškolení na konkrétní pracovišt  a strojního za ízení; 

- u n kterých chemických látek nejsou uvedeny bezpe nostní listy nebo tyto 

chemické látky nejsou p íslušn  ozna eny; 

- pravidla o bezpe nosti, ochran  zdraví a ochran  ŽP nejsou vždy dostupná 

p íslušným provozním zam stnanc m, kte í s danou látkou nakládají; 

- zpracovaný a schválený havarijní plán není p ístupný provozním 

zam stnanc m v místech nakládání se závadnými látkami vodám 

(nap . zam stnanc m skladu); 

- provozním zam stnanc m skladu nejsou k dispozici osobní ochranné 

pracovní prost edky, tj. respirátory a masky, které jsou p edepsané 

provozním a bezpe nostním ádem skladu olejového hospodá ství, barev 

a chemikálií; 

- p epravní bedny využívané k manipulaci pomocí zdvihacích za ízení 

nepodléhají pravidelným kontrolám a posouzení technického stavu. [8] 



5 Návrhy a doporu ení 

Na základ  analýzy stavu EMS ve spole nosti MSA, a. s. m žu íci, že systém 

environmentálního managementu je ve spole nosti veden dob e, vyhovuje jejím pot ebám 

a také požadavk m legislativy a je tak ve shod  se specifikovanými požadavky normy. 

Na základ  sdruženého auditu pro EN ISO 9001:2008 pro oblast systému kvality a EN ISO 

14001:2004 pro environmentální systém ízení, který prob hl v letošním roce, byl 

spole nosti p id len certifikát, což dokazuje oprávn nost mé myšlenky.  

Co se tý e zjišt ní z tohoto auditu, navrhla bych pro jednotlivé body následující: 

- záznamy o vstupním školení pracovníka na daném pracovišti jednozna n

nedokazují zaškolení na konkrétní pracovišt  a strojního za ízení 

V tomto p ípad  je nezbytné provést vstupní školení pracovníka na dané pracovišt

a také zaškolení na konkrétní strojní za ízení.  

- u n kterých chemických látek nejsou uvedeny bezpe nostní listy nebo tyto 

chemické látky nejsou p íslušn  ozna eny 

Jedná se o opomenutí vyv šení bezpe nostních list , odpov dná osoba má 

povinnost tuto skute nost napravit a dodat k daným chemickým látkám bezpe nostní listy 

a p íslušná ozna ení.  

- pravidla o bezpe nosti, ochran  zdraví a ochran  ŽP nejsou vždy dostupná 

p íslušným provozním zam stnanc m, kte í s danou látkou nakládají 

Jelikož tato pravidla nejsou provozním zam stnanc m dostupná, m že snadno dojít 

k p ímému kontaktu, zejména nap . u zam stnanc  sklad  barev a proto je pot eba umístit 

tato pravidla na p íslušná pracovišt  a to v etn  pou ení t chto provozních zam stnanc , 

kte í s danou látkou nakládají.  

- zpracovaný a schválený havarijní plán není p ístupný provozním 

zam stnanc m v místech nakládání se závadnými látkami vodám 

(nap . zam stnanc m skladu) 

Nedostate né zp ístupn ní plánu m že mít za následek mnohé, proto je d ležité 

provést zp ístupn ní, a to p edáním havarijního plánu provozním zam stnanc m, kte í jej 



vhodn  umístí všude tam, kde se nakládá s n jakými závadnými látkami. 

- provozním zam stnanc m skladu nejsou k dispozici osobní ochranné 

pracovní prost edky, tj. respirátory a masky, které jsou p edepsané 

provozním a bezpe nostním ádem skladu olejového hospodá ství, barev 

a chemikálií a v provozním ádu nejsou uvedeny zcela aktuální související 

p edpisy 

Pokud nejsou provozním zam stnanc m skladu k dispozici osobní ochranné 

pom cky nebo jsou tyto pom cky nepoužitelné, je logické zajistit jejich okamžité p edání. 

Co se tý e nesrovnalostí v provozním ádu, je vhodné provést jeho aktualizaci.  

- p epravní bedny využívané k manipulaci pomocí zdvihacích za ízení 

nepodléhají pravidelným kontrolám a posouzení technického stavu 

P í inou tohoto m že být nepopsaný zp sob kontroly posouzení technického stavu 

p epravních beden, proto by m li být odpov dní pracovníci seznámeni s tímto zp sobem 

kontroly a kontrolu také pravideln  provád t.  

Pokud bude spole nost vhodn  reagovat na dané p ipomínky a provede p íslušná 

nápravná opat ení, v ideálním p ípad , pokud by v bec nedocházelo k situacím, které by 

mohly pozastavit návrh na ud lení certifikátu a pokud se systém bude celkov  rozvíjet 

a vykazovat tak známky ur ité pokro ilosti, myslím si, že bude i nadále vhodný a efektivní 

a bude tak schopen trvale dosáhnout svých cíl .  

Spole nost dbá na pln ní svých environmentálních cíl , dodržuje stanovenou 

environmentální politiku, dob e komunikuje se svými zam stnanci, zajiš uje pravidelné 

analýzy vliv  spole nosti na životní prost edí, reaguje na zm ny legislativy a v podstat

žádným vážným zp sobem neohrožuje životní prost edí a proto je m j dojem z tohoto 

pohledu na v c kladný. Vhodné i nadále je, aby se spole nost snažila o neustálé zlepšování 

a zkvalit ování systému a ne pouze na jeho udržování. Žádné jiné nesrovnalosti a p ekážky 

jsem v systému nezaznamenala.  



6 Záv r 

Každý podnik, který se rozhodne zavést systém EMS, nebo podnik s tímto 

systémem již zavedeným, by se m l podle mého názoru zajímat nejen o dodržování 

legislativních požadavk , ale také se aktivn  podílet na omezování negativních dopad

svých inností na ŽP a p ispívat tak k udržitelnému rozvoji, jelikož práv  toto je základní 

myšlenkou celého systému. Jedin  takto vedený systém v záv ru poukazuje na skute nou 

image podniku a m že tak p isp t k jeho prosperit  a trvalému ekonomickému r stu. Navíc 

by m lo být v zájmu každého podniku chovat se k ŽP ohledupln , chránit ho, snižovat 

spot ebu p írodních zdroj  a p i samotné výrob  snižovat množství vypoušt ných 

zne iš ujících látek a brát tak také ohled na zdraví obyvatel.  

Cílem mé diplomové práce byla analýza systému environmentálního managementu 

ve spole nosti MSA, a. s. a poukázání na možné nesrovnalosti v tomto systému. Ve své 

práci jsem se proto snažila postupn  co nejlépe zmapovat jednotlivé prvky systému EMS, 

tak jak je stanovuje norma ISO 14001 a na základ  t chto poznatk  pak vyhodnotit jak 

systém v této spole nosti funguje.  

Ve své práci jsem vycházela p edevším z interních materiál , které mi byly 

spole ností poskytnuty a informací z konzultací s ekologem spole nosti, které probíhaly 

b hem zpracovávání této diplomové práce. Podle výše uvedeného si myslím, že byl cíl 

diplomové práce spln n, systém byl vyhodnocen jako fungující a vyhovující, bez 

závažn jších nedostatk .  
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P íloha . 2 

Identifikace emisí podle pracoviš  a proces  a hodnocení závažnosti dopadu 

Název 

objektu 
Zdroj emisí 

Zp sob 

zabezpe ení a 

ochrana proti 

dopadu K
ri

té
ri

u
m

 K
1 

K
ri

té
ri

u
m

 K
2 

K
ri

té
ri

u
m

 K
3 

K
ri

té
ri

u
m

 K
4 

K
ri

té
ri

u
m

 K
5 

K
ri

té
ri

u
m

 K
6 

K
ri

té
ri

u
m

 K
7 

C
el

k
em

 b
od

Strojírenský 

provoz 1 

Topná t lesa 

Žíhací pece 

Odsávání 

z lakovny 

Odsávání 

Kontrola 

spalinových cest 

autorizovaným 

kominíkem  

Kontrola výduch

s filtrací, m ení 

emisí 

Kontrola výduch

a filtr , m ení emisí 

Kontrola výduch

a filtr , m ení emisí 

2 3 2 2 2 2 6 19 

Strojírenský 

provoz 3 

Topná t lesa 

Odsávání 

z lakovny 

Odsávání 

Kontrola 

spalinových cest 

autorizovaným 

kominíkem 

Kontrola výduch

a filtr , m ení emisí 

Kontrola výduch

a filtr , m ení emisí 

2 2 2 2 1 2 4 15 

Strojírenský 

provoz 5 

Topná t lesa 

Odsávání 

z lakovny 

Odsávání 

Odsávání 

Kontrola 

spalinových cest 

autorizovaným 

kominíkem 

Kontrola výduch

a filtr , m ení emisí 

Kontrola výduch

a filtr , m ení emisí 

2 3 2 2 2 2 4 17 



Kontrola výduch

a filtr , m ení emisí 

Kotelna 

Plynový 

kotel výkon 

17MW 

Kontrola emisí 2 2 2 2 1 2 5 16 

Zkušebna 

Plynový 

kotel  

Kompresor 

Kontrola emisí 

a spalinových cest 

Kontrola výduch

a filtr

2 2 2 1 1 1 0 9 

Energetika Kompresory 
Kontrola výduch

a filtr
1 2 2 1 1 1 5 13 

Centrální 

vzduchotech

nika 

Kompresory 
Kontrola výduch

a filtr
1 1 1 1 1 1 5 11 

Nová 

administrativ

ní budova 

- -        

Stará 

administrativ

ní 

budova+jídel

na 

- -        

Sociální 

p ístavky 
- -        

Sklady - -        

  Celkem body        100 

  Celkem pr m r        14.29 

Zdroj: [8] 



P íloha . 3 

Identifikace dopadu na vody a p du podle pracoviš  a proces , identifikace látek 

škodlivým vodám, kontaminace p dy a podzemních vod a hodnocení závažnosti 

jejich dopadu 

Název 

objektu 

Zdroj 

zne išt ní 

Zp sob 

zabezpe ení a 

ochrana proti 

dopadu K
ri

té
ri

u
m

 K
1 

K
ri

té
ri

u
m

 K
2 

K
ri

té
ri

u
m

 K
3 

K
ri

té
ri

u
m

 K
4 

K
ri

té
ri

u
m

 K
5 

K
ri

té
ri

u
m

 K
6 

K
ri

té
ri

u
m

 K
7 

C
el

k
em

 b
od

Strojírenský 

provoz 1 

Pr myslová 

odpadní 

voda z 

odmaš ovny 

Pr myslová 

odpadní 

voda z vodní 

zkušebny 

Splašková 

voda ze 

sociálního  

Za ízení 

Úkapy 

z chladících 

emulzí 

Uzav ený okruh, 

kontrola únik  do 

kanalizace 

Uzav ený okruh, 

kontrola únik  do 

kanalizace 

Kanaliza ní ád 

Úkapové vany, 

nádoby s vapexem 

2 2 1 2 1 1 4 13 

Strojírenský 

provoz 3 

Pr myslová 

odpadní 

voda z 

odmaš ovny 

Pr myslová 

odpadní 

voda z vodní 

zkušebny 

Splašková 

voda ze 

sociálního  

Uzav ený okruh, 

kontrola únik  do 

kanalizace 

Uzav ený okruh, 

kontrola únik  do 

kanalizace 

Kanaliza ní ád 

Úkapové vany, 

nádoby s vapexem 

2 2 1 2 1 1 4 13 



za ízení 

Úkapy 

z chladících 

emulzí 

Strojírenský 

provoz 5 

Pr myslová 

odpadní 

voda z 

odmaš ovny 

Pr myslová 

odpadní 

voda z vodní 

zkušebny 

Splašková 

voda ze 

sociálního  

Za ízení 

Úkapy 

z chladících 

emulzí 

Uzav ený okruh, 

kontrola únik  do 

kanalizace, 

Provozní ád pro 

odmaš ovnu 

a pasivaci 

Uzav ený okruh, 

kontrola únik  do 

kanalizace 

Kanaliza ní ád 

Úkapové vany, 

nádoby s apexem 

2 2 1 2 1 1 4 13 

Kotelna 

Odpadní 

vody 

pr myslové 

Kanaliza ní ád 2 2 1 2 1 1 4 13 

Zkušebna 

Kondenzát 

Pr myslová 

odpadní 

voda 

z chlazení 

kompresoru 

Olejové 

úkapy 

z mazání 

kompresoru 

Uzav ený okruh, 

kontrola úniku do 

kanalizace 

Úkapové vany 

2 2 1 2 1 1 4 13 

Energetika 
Pr myslová 

odpadní 
Uzav ený okruh,  2 2 1 2 1 1 3 12 



voda 

z chlazení 

kompresoru 

Olejové 

úkapy 

z mazání 

kompresoru 

kontrola úniku  

do kanalizace 

Úkapové vany 

Centrální 

vzduchotech

nika 

Pr myslová 

odpadní 

voda 

z chlazení 

kompresoru 

Olejové 

úkapy 

z mazání 

kompresoru 

Uzav ený okruh, 

kontrola úniku do 

kanalizace 

Úkapové vany 

2 2 1 1 1 1 3 11 

Nová 

administrativ

ní budova 

Splašková 

voda 
Kanaliza ní ád 1 1 1 1 1 1 2 8 

Stará 

administrativ

ní 

budova+jídel

na 

Splašková 

voda 
Kanaliza ní ád 2 1 1 1 1 1 3 10 

Sociální 

p ístavky 

Splašková 

voda 
Kanaliza ní ád 1 1 1 1 1 1 3 9 

Sklady 

Splašková 

voda 

Úkapy 

z chladících 

emulzí 

Kanaliza ní ád 

Úkapové vany 
2 2 1 1 1 1 3 11 

OV 

Odpadní 

voda, 

splašková 

Provozní ád OV        17 



voda, 

emulze 

  Celkem body        143 

  Celkem pr m r        11,91 

Zdroj: [8]



P íloha . 4 

Seznam nebezpe ných odpad  produkovaných v MSA, a. s. Dolní Benešov 

Kód 
druhu 

odpadu 
dle 

Katalogu 
odpad

Název druhu 
odpadu dle 
Katalogu 
odpad

Místo vzniku 
odpadu 

Místo 
shromaž -

ování 

V em 
jsou 

shromaž
-ovány 

Místo 
uložení 

p ed 
zneškodn -

ním 

Zp sob 
zneškod-

n ní 

060313 
pevné soli a 

roztoky obsah. 
t žké kovy 

neutraliza ní 
stanice (NS) 

sklad 
chemikálií 

igelitové 
pytle 

místo vzniku
p edání 

externí firm

060404 
odpady s 

obsahem rtuti 
zkušebna 

vodní  
zkušebna 

erpadel 

kovový sud 
s vodou 

sklad NO 
p edání 

externí firm

080111 
odpadní barvy a 
laky obsah. org. 

rozp. 
lakovny 

vyhraz. 
prostory u 
lakoven 

plechové 
nádoby 

sklad NO 
p edání 

externí firm

080117 

odpad z 
odstra ování 

barev obsah.org. 
rozp. 

lakovny 
vyhraz. 

prostory u 
lakoven 

plechové 
nádoby 

sklad NO 
p edání 

externí firm

090101 
vodný roztok 

vývojek 
zkušebna 

vyhraz. místo 
v provozu 

plastový 
sud 

zkušebna 
p edání 

externí firm

090104 roztok ustalova zkušebna 
vyhraz. místo 

v provozu 
plastový 

sud 
zkušebna 

p edání 
externí firm

110108 kal z fosfátování strojíren. provozy
vyhraz. místo 

v provozu 
kovový sud místo vzniku

p edání 
externí firm

110111 
oplachové vody 

obsahující 
nebezp. látky 

strojíren. provozy
vyhraz. místo 

v provozu 
plechové 
nádoby 

plechové 
nádoby 

deemulgace 
NS 

120107 

odpadní 
minerální. ezné 

oleje bez 
halogen   

strojíren. provozy
sudy 

umíst né v 
provozu 

kovové 
sudy 

NS-sudy 
p edání 

externí firm

120109 
odpadní ezné 

emulze bez 
halogen

strojíren. provozy
sudy 

umíst né v 
provozu 

kovové 
sudy 

NS - jímka 
p edání 

externí firm

120112 
upot ebené vosky 

a tuky 
strojíren. provozy

vyhraz. místo 
v provozu 

plechové 
nádoby 

sklad NO 
p edání 

externí firm

120114 
kaly z obráb ní 

obsahující 
nebezp. látky 

strojíren. provozy
vyhraz. místo 

v provozu 
plechové 
nádoby 

sklad u NS 
p edání 

externí firm

120116 
odpadní materiál 

z otryskávání obs. 
neb. látky 

strojíren. provozy
vyhraz. místo 

v provozu 
plechové 
nádoby 

místo vzniku
p edání 

externí firm

120118 
kovový kal z 
broušení a 

lapování obs. olej
strojíren. provozy

sb rné 
nádoby u 

stroj
kontejnery sklad NO 

p edání 
externí firm

120120 
upot ebené 

brusné nástroje 
obs. neb. látky 

strojíren. provozy
vyhraz. místo 

v provozu 
kontejnery místo vzniku

p edání 
externí firm



130110 
nechlorované 
hydraulické 

minerál. oleje 
strojíren. provozy

vyhraz. místo 
v provozu 

kovové 
sudy 

sklad NS 
p edání 

externí firm

130111 
syntetické 

hydraulické oleje 
strojíren. provozy

sudy 
umíst né v 

provozu 

kovové 
sudy 

NS-sudy 
p edání 

externí firm

130113 
jiné hydraulické 

oleje 
strojíren. provozy

sudy 
umíst né v 

provozu 

kovové 
sudy 

sklad NS 
p edání 

externí firm

130205 
nechlor.minerál.m

otor.,p evod. a 
maz. oleje 

strojíren. provozy
sudy 

umíst né v 
provozu 

kovové 
sudy 

sklad u NS 
p edání 

externí firm

130206 
syntet. motorové, 
p evod. a mazací 

oleje 
strojíren. provozy

sudy 
umíst né v 

provozu 

kovové 
sudy 

sklad u NS 
p edání 

externí firm

130208 
jiné motorové, 
p evodové a 
mazací oleje 

strojíren. provozy
sudy 

umíst né v 
provozu 

kovové 
sudy 

sklad u NS 
p edání 

externí firm

130502 
kaly z odlu ova

oleje 
deemulgace 

vyhrazené 
místo v NS 

kovové 
sudy 

sklad u NS 
p edání 

externí firm

130506 
olej z odlu ova

oleje 
trafostanice 

kompresorov
na 

kovové 
sudy 

NS - jímka 
deemulgace 

NS 

130507 
zaolejovaná voda 

z odlu ova
oleje 

trafostanice 
kompresorov

na 
kovové 
sudy 

NS - jímka 
deemulgace 

NS 

150110 
obaly obsahující 
zbytky neb.l. i 
jimi zne iš né 

všechna st ed. 
vyhraz. místo 

v provozu 

igelitové 
pytle, 
palety 

sklad NO 
p edání 

externí firm

150111 
kovové obaly 

obsah.n.l. v etn
tlakových nádob 

zkušebna 
vyhraz. místo 

v provozu 

igelitové 
pytle, 
palety 

místo vzniku
p edání 

externí firm

150202 

absorp ní 
inidla, istící 

tkaniny 
zne išt né neb.l. 

strojíren. provozy
vyhraz. místo 

v provozu 
igelitové 

pytle 
sklad NO 

p edání 
externí firm

160211 
vy azená 

za .obsah. 
chlorofluorovodíky 

strojíren. provozy místo vzniku kontejnery místo vzniku
p edání 

externí firm

160213 

vy az. 
za .obs.neb.l.,neu

v. v 160209 a 
160212 

všechna st ed. místo vzniku palety st ed. 1190 
p edání 

externí firm

160215 
nebezp. složky 

odstra . z vy az. 
za ízení 

všechna st ed. místo vzniku kontejnery st ed. 1190 
p edání 

externí firm

160507 

vy azené 
anorg.chemikálie 

s obsah. neb. 
látky 

všechna st ed. místo vzniku
igelitové 

pytle 
sklad NO 

p edání 
externí firm

160601 
olov né 

akumulátory 
strojíren. provozy trafostanice 

kovové 
kontejnery

trafostanice 
p edání 

externí firm

160602 
nikl-kadmiové 

baterie a  
akumulátory 

strojíren. provozy trafostanice 
kovové 

kontejnery
trafostanice 

p edání 
externí firm

160708 
odpady obsahující 

ropné látky 
skladové hosp. 

jednorázový 
odpad 

kovové 
sudy 

NS-jímka 
deemulgace 

NS 



170204 
sklo, plasty, d evo 

obsahující 
nebezp.látky 

všechna st ed. místo vzniku kontejnery sklad NO 
p edání 

externí firm

170503 
zemina a kamení 

obsahující 
nebezp.látky  

strojíren. provozy místo vzniku kontejnery místo vzniku
p edání 

externí firm

170601 
izola ní materiál s 
obsahem azbestu

strojíren. provozy místo vzniku
igelitové 

pytle 
sklad NO 

p edání 
externí firm

170603 
jiné izola .mater., 
které jsou nebo 
obs. neb.látky 

správa majetku místo vzniku kontejnery sklad NO 
p edání 

externí firm

170903 
jiné stavební a 
demol. odpady 
obs. neb. látky 

správa majetku místo vzniku kontejnery místo vzniku
p edání 

externí firm

190205 
kaly z fyzik.-

chem. zpracování 
obs. neb.látky 

neutral. stanice 
kalové pole 

.4 u OV 
kalové 
pole 

kal. pole 
p edání 

externí firm

190702 
pr saková voda 
ze skládek obs. 

neb. látky 
skládka Záb eh 

skládka 
Záb eh 

erpací 
jímky 

skládka 
zneškodn ní 

na OV 

190811 
kal z išt ní pr m. 

odpadních vod 
obs. neb.l. 

OV 
kalová pole 

.1až3 
kalová 
pole 

kalová pole 
p edání 

externí firm

190813 
kaly z jiných 

zp. iš .pr m odp. 
vod obs.neb.látky

neutral. stanice 
kalové pole 

.4 u OV 
kalové 
pole 

kal. pole 
p edání 

externí firm

200121 
zá ivky a jiný 

odpad obsahující 
rtu

osv tlení 
provoz

sklad elektro
v p v. 
balení 

místo vzniku
p edání 

externí firm

200123 
za ízení s obs. 

chlorfluorovodík
správa majetku místo vzniku

kovové 
kontejnery

místo vzniku
p edání 

externí firm

200135 
vy .elekt.za ízení,
obs.nebezp.látky 

informatika místo vzniku kontejnery místo vzniku
p edání 

externí firm

200137 
d evo obsahující 

nebezp.látky 
všechna st ed. 

vyhraz. místo 
v provozu 

kovové 
kontejnery

místo vzniku
p edání 

externí firm

Zdroj: [8] 



P íloha . 5 

Seznam ostatních odpad  produkovaných v MSA, a. s. Dolní Benešov 

Kód 
druhu 

odpadu 
dle 

Katalogu 
odpad

Název druhu 
odpadu dle 
Katalogu 
odpad

Místo vzniku 
odpadu 

Místo 
shromaž -

ování 

V em jsou 
shromaž o-

vány 

Místo 
uložení 

p ed 
zneškod -

ním 

Zp sob 
zneškod-

n ní 

080118 
jiné odpady z 
odstr. neuv.v 

080117 

post ik 
Protegolem 

vyhraz. 
místo v 
provozu 

plechové 
nádoby 

místo vzniku skládkování 

090107 
fotograf. film 
a/nebo papír 

zkušebna 
vyhraz. 
místo v 
provozu 

igelitové pytle zkušebna 
p edání 

externí firm

110112 
oplachové vody 

neuved. pod 
íslem 110111 

strojíren. provozy
vyhraz. 
místo v 
provozu 

plechové 
nádoby 

plechové 
nádoby 

zneškodn ní 
na OV 

110114 
odpady z 

odmaš ov. 
neuv.v 110113 

strojíren. provozy
vyhraz. 
místo v 
provozu 

plechové 
nádoby 

plechové 
nádoby 

p edání 
externí firm

120101 
piliny nebo 

t ísky železných 
kov

strojíren. provozy
vyhraz. 
místo v 
provozu 

plechové 
nádoby 

místo vzniku 
p edání 

externí firm

120102 
ostatní železný 
kov-železný šrot

strojíren. provozy
vyhraz. 
místo v 
provozu 

plechové 
nádoby 

mezisklad  SH
p edání 

externí firm

120103 
piliny a/nebo 

t ísky neželez. 
kov    

strojíren. provozy
vyhraz. 
místo v 
provozu 

plechové 
nádoby 

mezisklad SH 
p edání 

externí firm

120105 
plastové hobliny 

a t ísky 
strojíren. provozy

vyhraz. 
místo v 
provozu 

plechové 
nádoby 

místo vzniku 
p edání 

externí firm

120113 
odpad ze 
sva ování 

strojíren. provozy
vyhraz. 
místo v 
provozu 

plechové 
nádoby 

místo vzniku skládkování 

120117 

odpadní 
materiál z 

otrysk. 
Neuv.120116 

tryskací kabina 
vyhraz. 
místo v 
provozu 

plechové 
nádoby 

místo vzniku 
p edání 

externí firm

120121 
upot eb. brusné 
nástroje neuv.v 

120120 
strojíren. provozy

vyhraz. 
místo v 
provozu 

kontejnery místo vzniku skládkování 

150101 
papírové a 

lepenkové obaly 
všechna st ed. 

vyhraz. 
místo v 
provozu 

palety sklad TVH 
p edání 

externí firm

150102 plastové obaly všechna st ed. 
vyhraz. 
místo v 
provozu 

igelitové 
pytle, palety 

sklad TVH 
p edání 

externí firm

150103 d ev né obaly všechna st ed. 
vyhraz. 
místo v 
provozu 

palety sklad TVH 
p edání 

externí firm

150104 kovové obaly všechna st ed. 
vyhraz. 
místo v 
provozu 

palety sklad TVH 
p edání 

externí firm



150106 sm sné obaly všechna st ed. 
vyhraz. 
místo v 
provozu 

igelitové 
pytle, palety 

sklad TVH 
p edání 

externí firm

150107 sklen né obaly všechna st ed. 
vyhraz. 
místo v 
provozu 

palety sklad TVH 
p edání 

externí firm

160214 
vy azen. za . 
neuv.pod . 

160209,160213 
všechna st ed. 

místo 
vzniku 

palety místo vzniku 
p edání 

externí firm

160509 
vy az. chemik. 
neuv. v 160506 

507 508 
všechna st ed. 

místo 
vzniku 

igelitové pytle místo vzniku skládkování 

170101 beton správa majetku 
místo 
vzniku 

kontejnery místo vzniku skládkování 

170102 cihla správa majetku 
místo 
vzniku 

kontejnery místo vzniku skládkování 

170103 keramika správa majetku 
místo 
vzniku 

kontejnery místo vzniku skládkování 

170302 asfalt bez dehtu správa majetku 
místo 
vzniku 

kontejnery místo vzniku skládkování 

170401 
m , bronz, 

mosaz 
strojíren. provozy

místo 
vzniku 

kontejnery místo vzniku 
p edání 

externí firm

170602 
ostatní izola ní 

materiály 
správa majetku 

místo 
vzniku 

kontejnery sklad TVH skládkování 

190206 
kaly z fyzik.-
chem. zprac. 

neuv.v 190205 
neutral.stanice 

kalové pole 
.4 u OV 

kalové pole kalové pole skládkování 

190703 
pr saková voda 

ze skládek 
neuv.v 190702 

skládka Záb eh 
skládka 
Záb eh 

erpací jímky skládka 
zneškodn ní 

na OV 

190801 shrabky z eslí OV OV kontejnery OV skládkování 

190802 
písek z lapák

( OV, 
kanal.vpust ) 

OV OV kontejnery OV skládkování 

190805 
kaly z išt ní 

komunál. 
odp.vod 

OV OV kalová pole kalová pole skládkování 

190809 

sm s tuk  a 
olej  z 

odlu ova
obs.jedlé tuky 

správa majetku 
odlu ova e 
olej , lapoly

kovové sudy místo vzniku 
p edání 

externí firm

190812 
kal z iš . pr m. 

odpad. vod 
neuv.v 190811 

OV 
kalová pole 

.1až3 
kalová pole kalová pole 

p edání 
externí firm

191202 železné kovy strojíren.provozy
vyhraz. 
místo v 
provozu 

plechové 
nádoby 

mezisklad  SH
p edání 

externí firm

200101 odpadní papír všechna st ed. 
vyhraz. 
místo v 
provozu 

kovové 
kontejnery 

sklad NO 
p edání 

externí firm

200102 odpadní sklo všechna st ed. 
vyhraz. 
místo v 
provozu 

kovové 
kontejnery 

sklad TVH 
p edání 

externí firm

200125 jedlý olej a tuk správa majetku 
místo 
vzniku 

kovové 
kontejnery 

místo vzniku 
p edání 

externí firm



200135 
vy . elekt. 

za ízení,obsh. 
nebezp. látky  

informatika 
místo 
vzniku 

palety místo vzniku 
p edání 

externí firm

200136 
vy azené 
elektrické 
za ízení  

informatika 
místo 
vzniku 

palety místo vzniku 
p edání 

externí firm

200138 
d evo 

neuvedené pod 
. 200137 

všechna st ed. 
vyhraz. 
místo v 
provozu 

kovové 
kontejnery 

místo vzniku 
p edání 

externí firm

200139 plasty všechna st ed. 
vyhraz. 
místo v 
provozu 

kovové 
kontejnery 

místo vzniku 
p edání 

externí firm

200202 
zemina a/nebo 

kameny 
správa majetku 

místo 
vzniku 

voln  ložené místo vzniku skládkování 

200203 
jiný biologicky 
nerozložitelný 

odpad 
správa majetku 

místo 
vzniku 

kovové 
kontejnery 

místo vzniku skládkování 

200301 
sm sný 

komunální 
odpad 

všechna st ed. 
místo 
vzniku 

igelitové pytle sklad NO skládkování 

200303 uli ní smetky správa majetku 
místo 
vzniku 

kovové 
kontejnery 

místo vzniku skládkování 

200304 
kal ze septik

nebo žump 
správa majetku 

místo 
vzniku 

septik septik 
zneškodn ní 

na OV 

Zdroj: [8]



P íloha . 6 

Identifikace odpad  podle pracoviš  a proces  a hodnocení závažnosti dopadu 

Název 

objektu 
Druh odpadu 

Zp sob 

zabezpe ení  

a ochrana proti 

dopadu K
ri

té
ri

u
m

 K
1 

K
ri

té
ri

u
m

 K
2 

K
ri

té
ri

u
m

 K
3 

K
ri

té
ri

u
m

 K
4 

K
ri

té
ri

u
m

 K
5 

K
ri

té
ri

u
m

 K
6 

K
ri

té
ri

u
m

 K
7 

C
el

k
em

 b
od

Strojírenský 

provoz 1 

Komunální 

odpad, plasty, 

sklo, 

nebezpe né 

odpady 

Separované t íd ní 

odpad

Odvoz oprávn nou 

osobou 

3 3 2 2 1 2 4 17 

Strojírenský 

provoz 3 

Komunální 

odpad, plasty, 

papír, sklo, 

nebezpe né 

odpady 

Separované t íd ní 

odpad
3 3 2 2 1 2 4 17 

Strojírenský 

provoz 5 

Komunální 

odpad, plasty, 

papír, sklo, 

nebezpe né 

odpady 

Odvoz oprávn nou 

spole ností 
3 3 2 2 1 2 4 17 

Kotelna 

Komunální 

odpad, plasty, 

papír, sklo, 

nebezpe né 

odpady 

Separované t íd ní 

odpad

Odvoz oprávn nou 

spole ností 

3 3 2 2 1 2 4 17 

Zkušebna 

Komunální 

odpad, plasty, 

papír, sklo, 

nebezpe né 

odpady 

Separované t íd ní 

odpad

Odvoz oprávn nou 

spole ností 

2 1 1 1 1 1 3 10 

Energetika 

Komunální 

odpad, plasty, 

papír, sklo, 

nebezpe . 

Separované t íd ní 

odpad

Odvoz oprávn nou 

2 1 1 1 1 1 3 10 



odpady spole ností 

Centrální 

vzduchotech

nika 

komunální 

odpad, plasty, 

papír, sklo, 

nebezpe né 

odpady 

Separované t íd ní 

odpad

Odvoz oprávn nou 

spole ností 

2 1 1 1 1 1 3 10 

Nová 

administrativ

ní budova 

komunální 

odpad, plasty, 

papír, sklo, 

nebezpe né 

odpady 

Separované t íd ní 

odpad

Odvoz oprávn nou 

spole ností 

2 1 1 1 1 1 3 10 

Stará 

administrativ

ní 

budova+jídel

na 

komunální 

odpad, plasty, 

papír, sklo, 

nebezpe né 

odpady 

Separované t íd ní 

odpad

Odvoz oprávn nou 

spole ností 

2 1 1 1 1 1 3 10 

Sociální 

p ístavky 

komunální 

odpad, plasty, 

papír, sklo, 

nebezpe né 

odpady 

Separované t íd ní 

odpad

Odvoz oprávn nou 

spole ností 

2 1 1 1 1 1 3 10 

Sklady 

komunální 

odpad, plasty, 

papír, sklo, 

nebezpe né 

odpady 

Separované t íd ní 

odpad

Odvoz oprávn nou 

spole ností 

2 1 1 1 1 1 3 10 

OV Kaly 
Odvoz oprávn nou 

spole ností 
3 3 2 2 1 2 3 16 

  Celkem body        154 

  Celkem pr m r        12,83 

Zdroj: [8]


