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ABSTRAKT 
 

Tato diplomová práce se zabývá metodikou pro vypracování environmentálního 
profilu organizace. V práci jsou vysvětleny požadavky na environmentální systém 
managementu, je zde navržen postup analýzy aspektů, postup identifikace právních 
a jiných požadavků. V závěru je navrhovaná metodika prakticky ověřená ve vybrané 
organizaci. 
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Systém environmentálního managementu, environmentální profil, 
environmentální aspekt. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 

This diploma thesis deals with the methodology for the drawing up of the 
organization environmental performance. In the thesis are explained the 
environmental management system requirements and are proposed the aspects 
analysis procedure, legal and other requirements identifying procedure. In the 
conclusion the proposed methodology is practically proven in the selected 
organization. 
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1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
 

Péče o životní prostředí patří k aktuálním celosvětovým problémům. Dosavadní 
zkušenosti ukazují, že společenský rozvoj měl zpravidla negativní dopady na životní 
prostředí. K největším znečišťovatelům životního prostředí v současné době patří 
průmyslová sféra. Má-li se předejít vážnému ohrožení životního prostředí na Zemi, 
musí dojít k výrazným změnám ve vztahu k ochraně životního prostředí. 

 
Podnikové aktivity dotýkající se životního prostředí neovlivňují „pouze“ lokalitu, 

ve které se podnik nachází, důsledky jeho činnosti často nerespektují národní 
hranice (emise, znečištění vodních toků, vlivy na ozonovou vrstvu atd.). Z tohoto 
důvodu je ekologická tématika pod stále větším mezinárodním tlakem.  
 

Základní otázkou, kterou je třeba se zabývat, je to, zda lidská činnost 
nedevastuje životní prostředí v míře větší, než je přirozená regenerační schopnost 
přírody. Člověk jako biologický organismus je odkázán na přírodní zdroje a životní 
prostředí vůbec. Mezinárodní společenství proto začala přijímat opatření, která mají 
pomoci předcházet ekologickým škodám. Koncem osmdesátých let vydala Komise 
pro životní prostředí a rozvoj při OSN (organizace spojených národů) studii, ve které 
se konstatuje, že další vývoj společnosti, nemá-li dojít k celosvětovému ohrožení 
životního prostředí, musí probíhat na základě nového typu hospodářského rozvoje. 
Tento nový přístup byl označován jako trvale udržitelný rozvoj a lze jej chápat jako 
takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo 
splnění potřeb generací příštích a aniž by se to dělo na úkor jiných národů. 

 
Evropská unie se zavázala prosazovat trvale udržitelný rozvoj v rezoluci z 1. 

února 1993. Tedy zavázala se vést svůj hospodářský vývoj cestou, při které nebude 
docházet k ničení přírodních zdrojů, zhoršování životního prostředí a redukci 
bohatství přírody.  
 

Aby bylo zajištěno vzájemné porozumění všech, kdo se problematikou bude 
zabývat, byla přijata i speciální terminologie. Environment je mezinárodní termín pro 
životní prostředí, který byl převzat do české terminologie. [1] 
 
 

1.1 Vývoj manažerských p řístup ů zaměřených na ochranu 
životního prost ředí 

 
Již několik století dochází vlivem člověka k intenzivní likvidaci přírodních zdrojů, 

ovlivňování biologické rovnováhy, zatěžování životního prostředí produkty, které 
kontaminují půdu, vodu a ovzduší. Negativní vliv na životní prostředí se významně 
začal projevovat v době „průmyslové revoluce“, zejména pak po obou světových 
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válkách. S rostoucím vědomím nutnosti řešit ekologické problémy, které začaly 
ztrácet svůj regionální charakter, měnil se i přístup řešení ekologických problémů: 

 
- 50. – 60. léta – přístupy ředění (budování vysokých komínů), snahou bylo do 

přírody vnášet škodliviny v minimálních koncentracích, neboť se předpokládalo, 
že případné nižší koncentrace nejsou tolik škodlivé a že přírodu méně ohrozí; 

- 70. léta – zaměření na koncové účinky, cílem bylo k zpravidla instalované 
nedokonalé technologii přidat zařízení, které by na konci procesu zachycovalo 
škodliviny; 

- 80. léta – recyklace, zaměření na opakované využití – má bezpochyby řadu 
ekologických i ekonomických přínosů, dá se uplatnit jak ve výrobních procesech 
(recyklace, regenerace odpadů, chladicích médií apod.), tak v případě řešení 
konečných odpadů; 

- 90. léta – prevence, EMS – důraz na předcházení nebo minimalizaci negativních 
vlivů na životní prostředí, aplikace čistších technologií, úsilí zapojit do péče o 
životní prostředí většinu pracovníků organizací (EMS). [1] 

 
 

1.2 Současné p řístupy environmentálního managementu 
 

Ještě v nedávné době většina firem nevěnovala příliš pozornosti péči o životní 
prostředí. Těžiště zájmu vedoucích pracovníků o oblast ekologie spočívalo 
v dodržování požadavků platné legislativy. Systémový přístup se začal uplatňovat až 
od druhé poloviny devadesátých let, a to v souvislosti s přijetím norem ISO řady 
14 001, resp. nařízení EMAS. 

 
Systém řízení zaměřený na ochranu životního prostředí (Environmental 

Management Systém – EMS) byl poprvé kodifikován v příloze nařízení ES 1836/93 
v podobě nařízení EMAS a následně v normě ISO 14 000 vydané v roce 1996. Tyto 
systémy používají stejné přístupy jako systémy z oblasti managementu kvality, 
nejsou však v podnikové praxi dosud stejně rozšířeny.  
 

EMS na bázi norem řady ISO 14 001 je normativním doporučením pro 
koncipování systému environmentálního managementu na základě norem, které jsou 
od svého prvního zveřejnění deklarovány jako dobrovolné a univerzální. Je na 
organizaci, zda se rozhodne pro zavedení nebo zda ji k tomu donutí jiné požadavky. 
Normy jsou aplikovatelné v malých i velkých organizacích, jsou využitelné v různých 
oborech podnikání i v neziskových organizacích apod., podstatné je, že mají 
celosvětový charakter. 

 
Klíčové normy ISO řady 14 000 byly přijaty v roce 1996 a koncem roku 2004 

prošly první revizí, jejíž podoba je v současnosti směrodatným dokumentem pro 
zavádění, udržování i certifikaci. 
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V roce 1993 bylo ve strukturách tehdejších ES (Evropských společenství) vydáno 
nařízení Rady 1836/93 – EMAS (Eco – Management Audit Scheme), které bylo 
úvodem pro formování národního systému ověřování EMS v členských státech EU 
(Evropské unie). Jednotlivé státy EU se s tímto nařízením vyrovnaly vydáním 
vlastního zákona či nařízení vlády, vytvářejících rámec pro ověřování a registraci 
systému environmentálního managementu, který je specifikován v příloze nařízení 
EMAS. Systém EMAS vstoupil v platnost v roce 1995 a umožňuje dobrovolnou účast 
podniků v systému řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí. 
Přistoupením k programu se podnik zavazuje hodnotit a zlepšovat dopad svých 
činností na životní prostředí, čímž zároveň plní požadavky ochrany a zlepšování 
kvality životního prostředí a principů trvale udržitelného rozvoje, které zakotvuje 
Smlouva o Evropské unii. Program EMAS byl původně určen především pro podniky 
z výrobní (průmyslové) sféry. 
 

Revize tohoto nařízení byla provedena v roce 2001, a to nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001, označovaným jako EMAS II. Hlavními cíli 
revize, a tedy nového nařízení jsou: 

 
- rozšířit platnost nařízení z oblasti průmyslu na všechny ekonomické sektory 

(včetně veřejných institucí); 
- zajistit širší účast zaměstnanců na zavádění EMS (EMAS) a procesu zlepšování 

vlivu podniku na životní prostředí; 
- vytvořit propojení na mezinárodní normu ISO 14 001 tím, že EMS v rámci EMAS 

je zaváděn podle oddílu 4 zmíněné normy. [1] 
 
 

1.3 Firemní d ůvody k zavád ění EMS 
 

Péče o životní prostředí donedávna stála v pozadí zájmu většiny firem. 
V současné době systém environmentálního managementu již není novinkou. 
Podniky mají ve svých řídicích principech zabudovány prvky, které řeší otázky 
životního prostředí alespoň na úrovni, kterou požaduje platná legislativa. Tento 
přístup k environmentu je považován za nedostatečný, environmentální problematika 
by se měla stát nedílnou součástí řídících aktivit na všech řídících úrovních a měla 
by se promítnout do chování a jednání všech pracovníků firmy.  
 

Hlavními stimuly, které nutí podniky zařadit ochranu životního prostředí do svých 
řídících aktivit, jsou: 
 
• Dodržování platné legislativy. 
- vlivem evropské politiky dochází k zesilování kontroly průmyslových činností a 

zpřísňování a kontrole limitů znečištění; 
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- zvyšují se také sankce za porušení legislativních požadavků, a to jak 

v občanskoprávní a trestní odpovědnosti vůči konkrétním osobám, tak i 
v ekonomické rovině.  

 
• Obchodní důvody. 
- zavedení EMS může být jednou z podmínek zákazníka při uzavírání kontraktů, 

pomáhá získat kladné body při výběrovém řízení, u veřejných zakázek je 
vyžadováno, aby zájemci měli funkční systém jakosti a environmentu; 

- marketingový nástroj - zavedením EMS a získáním certifikátu přispěje firma 
k posílení svého image, a to jak u odběratelů, vůči konkurenci a také v očích 
veřejnosti. 

 
• Příznivější podmínky pro firmy při poskytování úvěrů a pojistných smluv - zavedení 

EMS signalizuje vyšší úroveň managementu ve firmě, snižuje riziko průmyslových 
havárií. 
 

• Certifikát systému environmentu je jistou garancí, že ve společnosti nedochází 
k eko-dumpingu. 

 
Ekologicky orientované řízení nemusí znamenat ekonomické zatížení firmy, 

zavádění eko-managementu pochopitelně v počátku vyvolá náklady, ovšem ve 
střednědobém horizontu by měl užitek z EMS převyšovat výdaje na zavedení a 
udržování systému, jakož i náklady na prověření systému. Přínosy z EMS lze 
zaznamenat v podobě: 

 
- redukce provozních nákladů z titulu úspor energií, surovin a dalších zdrojů, 
- snižuje se riziko nehod, za něž podnik nese odpovědnost, 
- omezení negativních dopadů na zdraví zaměstnanců souvisejících s pracovní 

činnosti, 
- úspor na pokutách či jiných sankcích spojených s poškozováním životního 

prostředí, 
- snazší získání prodejních či jiných osvědčení, povolení, licencí, 
- redukce nákladů na pojištění, 
- splnění kritérií pro investování a snazší obstarání kapitálu, 
- zvýšené důvěry úřadů v ekologické chování podniku, 
- posílení dobrých vztahů s veřejnosti apod. 
 

Pro nutnost řízení aktivit souvisejících s ochranou životního prostředí lze uplatnit i 
další argumenty: 

 
- současné výrobky a jejích obaly jsou složeny z nejrůznějších látek a již 

v současnosti existují a blízké budoucnosti porostou tlaky na jejích snadnou 
likvidaci, 
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- instalované technologie jsou složitější a z hlediska environmentu rizikovější, 
- ve světě výrazněji, u nás zatím okrajově, spotřebitelé upřednostňují výrobky, 

které jsou při užívání nebo spotřebě co nejšetrnější k životnímu prostředí. [2] 
 

Na základě všech výše uvedených faktů spojených s EMS lze říct, že ochrana 
životního prostředí ve firmě musí být záležitostí všech pracovníků organizace. 
Především management zejména v případě závažných rozhodnutí by měl zvažovat 
možnosti řešení, které méně zatíží životní prostředí.  

 
 

1.4 Seznámení s normou ČSN EN ISO 14001 
 

Zpřísňování environmentálních zákonů, rozvoj hospodářské politiky a jiná 
opatření, která podporují ochranu životního prostředí, způsobují rostoucí snahu 
organizací snížit jejich negativní působení na životní prostředí. Organizace všech 
druhů projevují zájem o dosažení a prokázání svého dobrého environmentálního 
profilu řízením dopadů svých činnosti na životní prostředí v souladu se svou 
environmentální politikou a cíli. 
 

Mezinárodní normy pro oblast environmentálního managementu mají 
organizacím poskytnout prvky účinného systému environmentálního managementu 
(EMS), které je možno integrovat s ostatními potřebami managementu, a tak 
pomáhat organizacím dosáhnout environmentálních a ekonomických cílů.  

 
Norma je koncipovaná s ohledem na uplatnění v organizacích všech typů a 

velikosti. V normě jsou specifikovány požadavky na EMS, které zohledňují právní 
předpisy a významné environmentální aspekty, tyto požadavky umožňují přípravu a 
zavedení politiky a cílů organizace. 
 

Tato mezinárodní norma je založená na metodologii známé jako Plánuj - Dělej -
Kontroluj - Jednej (Plan - Do - Check - Act PDCA). Metodologii PDCA lze ve 
stručnosti popsat takto: 

 
- Plánuj: stanov cíle a procesy nezbytné k dosažení výsledků v souladu 

s environmentální politikou organizace. 
- Dělej: uplatňuj procesy. 
- Kontroluj: monitoruj a měř procesy ve vztahu k environmentální politice, cílům, 

cílovým hodnotám, požadavkům právních předpisů a dalším požadavkům a 
podávej zprávy o výsledcích. 

- Jednej: prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti systému 
environmentálního managementu. [3] 
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Podstata toho přístupu je znázorněna na obrázku: 
 

 
 

Obr. č. 1: Model EMS pro normu ČSN EN ISO 14001 [3] 
 
Systém environmentálního managementu si klade za cíl: 
 
1. porozumět, jak aktivity podniku ovlivňují životní prostředí a jaké obchodní 

překážky to může způsobit; 
2. stanovit dlouhodobé a krátkodobé cíle pro zlepšení environmentálního profilu; 
3. měřit environmentální profil vůči cílům; 
4. komunikovat s lidmi vně a uvnitř organizace o environmentálním profilu a zavést 

systém, který tyto lidi zapojí do trvalého zlepšování tohoto profilu. 
 

Norma ČSN EN ISO 14001 nestanovuje absolutní požadavky na ekologické 
chování. Hlavním cílem normy je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci 
znečišťování v rovnováze se socioekonomickými potřebami. Mnohé z těchto potřeb 
je možné řešit současně. [4]  
 

Tato norma neobsahuje požadavky na jiné systémy managementu např. jakosti 
nebo ochrany zdraví při práci, přesto její prvky mohou být integrovány s prvky jiných 
systémů managementu. 
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1.5 Vysvětlení pojm ů 
 
Životní prostředí, environment – prostředí, ve kterém organizace provozuje svou 
činnost, zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a 
jejích vzájemné vztahy. 
 
Environmentální aspekt – prvek činnosti nebo výrobků nebo služeb organizace, který 
může ovlivňovat životní prostředí. 
 
Environmentální dopad – jakákoli změna v životním prostředí, ať nepříznivá, či 
příznivá, která zcela nebo částečně vyplývá z environmentálních aspektů organizace. 
 
Systém environmentálního managementu, EMS – součást systému managementu 
organizace použitá k vytvoření a zavedení její environmentální politiky a řízení jejích 
environmentálních aspektů. 
 
Environmentální cíl – celkový environmentální záměr, který je v souladu 
s environmentální politikou, a jehož dosažení si organizace sama stanoví. 
 
Environmentální cílová hodnota – podrobný požadavek na výkonnost, vztahující se 
na organizaci nebo její části, který vychází z environmentálních cílů, a který musí být 
stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo dosaženo. 
 
Environmentální profil, environmentální výkonnost – měřitelné výsledky řízení svých 
environmentálních aspektů samotnou organizací. 
 
Environmentální politika – celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu k jejímu 
environmentálnímu profilu, oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením. 
 
Neustále zlepšování – opakující se proces zlepšování systému environmentálního 
managementu, jímž se dosahuje zlepšení celkového environmentálního profilu 
v souladu s environmentální politikou organizace. 
 
Prevence znečištění, předcházení znečištění – používání procesů, praktik, technik, 
materiálů, výrobků, služeb nebo energie k zabránění, snížení nebo regulování 
(samostatně nebo v kombinaci) vzniku emisí nebo vypouštění jakéhokoli druhu 
znečišťující látky nebo odpadu, tak, aby se snížily negativní environmentální 
dopady. [3]   
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2 VÝKLAD POŽADAVK Ů NA SYSTÉM EMS 
 

Následující text se zabývá požadavky, které by měla organizace splnit při 
zavádění a udržování funkčního systému environmentálního managementu ve 
smyslu normy ISO 14 001. 

 
Implementace environmentálního systému managementu příznivě ovlivňuje 

firemní kulturu, a to především pomocí zavedení zásad pořádku a disciplíny, posílení 
významu firemní dokumentace a respektování legislativních požadavků. 

 
Požadavek pořádku a disciplíny není v normě přímo uveden. Předpokládá se, že 

plnění tohoto výchozího požadavku v organizaci je samozřejmostí pro její fungování. 
 
Základní osnova požadavků normy: 
 
- vytvoření environmentální politiky v závislosti na rozsahu systému EMS; 
- identifikace všech environmentálních aspektů a z těch následné určení 

významných aspektů; 
- určení právních a jiných požadavků vztahujících se na organizaci; 
- stanovení environmentálních cílů a jejích cílových hodnot, určení priorit; 
- vypracování programů pro realizaci přijaté environmentální politiky a splnění cílů 

organizace; 
- realizace činnosti (plánování, řízení, monitorování, přezkoumávání, přijímání 

opatření) ve shodě s environmentální politikou; 
- přizpůsobení systému změnám. [5] 
 
Přehled požadavků na systém environmentálního managementu je uveden ve  
4. kapitole normy ISO 14 001. 
 
 

2.1 Všeobecné požadavky 
 

Požadavek normy 
 

Organizace musí vytvořit, dokumentovat, zavést, udržovat a neustále zlepšovat 
systém environmentálního managementu v souladu s požadavky této mezinárodní 
normy a určit, jak bude plnit tyto požadavky. 

 
Organizace musí stanovit a dokumentovat rozsah svého systému 

environmentálního managementu. [3] 
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Vysvětlení požadavku 
 

Přínosem zavedení EMS je neustálé zlepšování environmentálního profilu. 
Systém je pravidelně přezkoumáván a vyhodnocován, přičemž se hledají možná 
zlepšení. Organizace sama určuje rozsah a časový plán procesu neustálého 
zlepšování podle svých možností a potřeb.  

 
Stanovení rozsahu systému environmentálního managementu má ujasnit hranice 

organizace, kde se bude systém uplatňovat. Všechny výrobky, činnosti a služby 
spadající do tohoto rozsahu, musí být zahrnuty do EMS. Pokud bude část organizace 
z rozsahu EMS vyňata, organizace má být schopna toto vysvětlit. 
 
 

2.2 Environmentální politika 
 
Požadavek normy 
 

Vrcholové vedení musí stanovit environmentální politiku organizace a zajistit, aby 
v rámci stanoveného rozsahu svého systému environmentálního managementu: 

 
a) odpovídala povaze, rozsahu a environmentálním dopadům činností, výrobků a 

služeb organizace; 
b) obsahovala závazek k neustálému zlepšování a prevenci znečištění; 
c) obsahovala závazek být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a 

jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala, a které se vztahují k jejím 
environmentálním aspektům; 

d) poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumání environmentálních cílů a 
cílových hodnot; 

e) byla dokumentována, realizována a udržována; 
f) byla sdělována všem osobám, které pracují pro organizaci nebo z pověření 

organizace a; 
g) byla dostupná veřejnosti. [3] 

 
 
Vysvětlení požadavku 
 

Environmentální politika je písemné prohlášení organizace o dlouhodobých 
záměrech a zásadách environmentálního chování. Politika je základem pro 
stanovování cílů a cílových hodnot organizace. Obsah prohlášení může být připraven 
představitelem vedení nebo radou pro zavádění systému managementu, vrcholové 
vedení by mělo politiku projednat a schválit. Přijetím a schválením environmentální 
politiky vedením společnosti organizace sděluje všem svým zaměstnancům, že 
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nastartovala aktivity související se zavedením EMS. Politika může být zařazena do 
řídící systémové dokumentace (příručka). 

 
 

2.3 Plánování 
 

Proces plánování je významným prvkem plnění environmentální politiky 
organizace. Slouží pro vybudování, zavedení a udržování systému EMS. V procesu 
plánování organizace určuje, jakým způsobem bude měřit a vyhodnocovat svůj 
environmentální profil. 

 
Jedná se o soustavný proces, který spojuje tyto požadavky: 
 
- určení a vyhodnocení environmentálních aspektů; 
- zmapování právních předpisů a jiných požadavků; 
- vytyčení cílů a stanovení cílových hodnot, vytvoření programů pro dosahování 

svých cílů a cílových hodnot. 
 
 
2.3.1 Environmentální aspekty 
 
Požadavek normy: 
 
Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup(-y) 
 
a) k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, výrobků a služeb v rámci 

definovaného rozsahu systému environmentálního managementu, které může 
řídit a těch environmentálních aspektů, na které může mít určitý vliv, s ohledem 
na plánované nebo nové projekty nebo nové či upravené činnosti, výrobky a 
služby a 

b) k určení těch aspektů, které mají nebo mohou mít významný(-é) dopad(-y) na 
životní prostředí (tj. významných environmentálních aspektů). 

 
Organizace musí tyto informace dokumentovat a průběžně aktualizovat. 

Organizace musí zajistit, aby významné environmentální aspekty byly vzaty v úvahu 
při vytváření, zavádění a udržování jejího systému environmentálního 
managementu. [3] 
 
Vysvětlení požadavku: 
 

Při zahájení plánování je důležité vycházet z důkladné analýzy výchozí situace 
životního prostředí. Hlavní součástí analýzy je stanovení významných 
environmentálních aspektů organizace a jejich dopadů na životní prostředí.  
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Environmentální aspekty se rozdělují na přímé a nepřímé. Přímé aspekty může 
organizace přímo řídit vnitřními postupy. Identifikace aspektů se provádí analýzou 
vstupů a výstupů z jednotlivých procesů a sledováním materiálových toků. 

 
Při určování environmentálních aspektů je třeba brát v úvahu i nepřímé aspekty, 

které organizace nemůže přímo řídit, ale může je částečně ovlivnit. Nepřímé aspekty 
se obvykle týkají například činností externích partnerů, které mohou mít dopad na 
životní prostředí. V zájmu ochrany životního prostředí může společnost vyvíjet tlak na 
své smluvní partnery a své požadavky z oblasti environmentu může promítnout do 
smluv. Tím lze docílit dodržování environmentální politiky organizace ze strany 
dodavatelů a jiných osob, pracujících ve prospěch organizace. Při posuzování 
nepřímých aspektů, by měla organizace dobře zvážit, jak může tyto aspekty ovlivnit a 
jaká opatření může požadovat ke snížení jejích dopadů.  

 
Za všech okolností organizace sama určuje míru řízení aspektů a aspekty, které 

může ovlivnit. 
 

Metodika určování významných environmentálních aspektů a dopadů není 
normou stanovena. Organizace si může sama zvolit metodu hodnocení. Použitá 
metodika má dávat konzistentní výsledky, proces hodnocení má být objektivní a 
opakovatelný. Vyhodnocovací kritéria by se měla vztahovat k environmentálním 
problémům, zájmům zainteresovaných stran a legislativě. Je vhodné jednotlivým 
kritériím přidělit bodové hodnocení, aby bylo možné rozhodnout, která kritéria mají 
největší vliv na zlepšování environmentálního profilu organizace. Pro dokumentaci 
výstupních informací, z procesu určování a hodnocení environmentálních aspektů, 
se tyto informace zaznamenávají nejčastěji do tabulkového registru. Registr 
environmentálních aspektů je součástí systémové dokumentace.  
 
V souvislosti s environmentálními aspekty by měla být vytvořena tato dokumentace: 
 
- metodika vytvoření, zavedení a udržování identifikace a hodnocení 

environmentálních aspektů; 
- registr environmentálních aspektů s hodnocením významnosti aspektů; 
- odkazy na řešení významných environmentálních aspektů (sledování a měření, 

cíle, výcvik); 
- podklady, ze kterých se vycházelo při hodnocení a určování environmentálních 

aspektů (např. přehledy spotřeby chemických látek, produkce odpadů, rozbory 
odpadních vod apod.) [5] 
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2.3.2 Požadavky právních p ředpis ů a jiné požadavky 
 
Požadavek normy: 
 
Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup (-y): 
 
a) k identifikaci a zajištění přístupu k příslušným požadavkům právních předpisů a 

jiným požadavkům, které se na ni vztahují, v souvislosti s jejími 
environmentálními aspekty; 

b) k určení uplatnitelnosti těchto požadavků na její environmentální aspekty. 
 

Organizace musí zajistit, aby tyto příslušné požadavky právních předpisů a jiné 
požadavky, které se na ni vztahují, byly vzaty v úvahu při vytváření, zavádění a 
udržování jejího systému environmentálního managementu. [3] 
 
Vysvětlení požadavku: 
 

Podobně jako v případě zmapování environmentálních aspektů, vyžaduje norma 
ČSN EN ISO 14001, aby organizace vytvořila, zavedla a udržovala postupy 
identifikace legislativních předpisů a jiných požadavků, které se vztahují k činnostem 
organizace. Předpokladem pro naplnění tohoto bodu je analýza veškeré platné 
ekologické legislativy. Oblast environmentu je upravená velkým množstvím zákonů a 
na ně navazujících vyhlášek, nařízení a dalších předpisů. Vzhledem k množství 
dokumentů a jejich časté aktualizaci se tato práce nezabývá jejich výčtem.  

 
Bližší informace o ekologické legislativě lze získat na webových stránkách 

ministerstva životního prostředí [6], kde jsou požadavky týkající se environmentu 
rozděleny podle oblasti působnosti. Jsou zde k dispozici úplná pracovní znění 
předpisů, která jsou pravidelně aktualizována v návaznosti na přijímané novely. 
 

Právními požadavky se rozumí nejen právní předpisy, jako jsou zákony, vyhlášky 
a nařízení, ale i všechny jiné požadavky, které byly vydány orgánem státní správy a 
mají právní moc, např. povolení, licence, rozhodnutí apod. a souvisí 
s identifikovanými environmentálními aspekty. 
 

Jinými požadavky jsou požadavky mimo právních požadavků. K plnění těchto 
požadavků se organizace zavazuje dobrovolně. Mohou to být například dohody se 
zákazníky nebo orgány veřejné správy, požadavky obchodních sdružení, veřejné 
závazky organizace nebo její mateřské organizace, směrnice jiné než zákonné 
povahy apod. Soubor jiných požadavků, týkajících se identifikovaných 
environmentálních aspektů, musí být sledován podobně jako právní požadavky. 
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Právní a jiné požadavky podobně jako environmentální aspekty musí organizace 
zavést do svého systému environmentálního managementu a přihlížet k nim při 
rozvoji organizace a inovaci a návrhu nových výrobků či služeb. Tyto požadavky mají 
být dostupné všem zainteresovaným osobám v aktuální podobě. 

 
Při provedení inventury všech právních a jiných požadavků a vyhodnocení, které 

z nich se na organizaci vztahují, je vhodné požadavky přehledně uspořádat do 
tabulky (registru legislativy). [5] 
 
 
2.3.3 Cíle, cílové hodnoty a programy 
 
Požadavek normy: 
 

Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat dokumentované environmentální cíle 
a cílové hodnoty pro příslušné funkce a úrovně v rámci organizace. 

 
Cíle a cílové hodnoty musí být měřitelné, pokud je to prakticky možné, a musí být 

v souladu s environmentální politikou, včetně závazku předcházet znečištění, 
závazku být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a s jinými 
požadavky, ke kterým se organizace zavázala a závazku neustálého zlepšování. 

 
Pří stanovování a přezkoumávání svých cílů a cílových hodnot organizace musí 

zvážit požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci 
vztahují, a své významné environmentální aspekty. Musí rovněž zvážit své 
technologické možnosti, své finanční, provozní a podnikatelské požadavky a názory 
zainteresovaných stran. 
 

Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat program(-y) pro dosahování svých 
cílů a cílových hodnot. Program(-y) musí obsahovat: 

 
a) určení odpovědnosti za dosažení cílů a cílových hodnot pro příslušnou funkci a 

úroveň organizace a; 
b) prostředky a časový rámec, ve kterém jich má být dosaženo. [3] 
 
Vysvětlení požadavku: 
 

Výše uvedené požadavky normy jsou praktickým projevem přístupů ke 
zlepšování z oblasti environmentu. Organizace si sama stanovuje cíle a cílové 
hodnoty, které se zavazuje plnit. Cíle a cílové hodnoty mají být zaměřené na 
zlepšování environmentálního profilu organizace. Měly by souviset s přijatou 
environmentální politikou, s dodržováním požadavků právních a jiných předpisů a 
reagovat na významné environmentální aspekty. Na základě zmapování 
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environmentálních aspektů a legislativy by měly být určeny cíle se zaměřením na 
nejzávažnější zjištění. Pokud se například zjistilo, že organizace neplní legislativní 
požadavky, je třeba se při stanovování cílů přednostně zaměřit na odstranění tohoto 
nedostatku.  
 

Při koncepci cílů a cílových hodnot norma vyžaduje přihlížet k názorům 
zainteresovaných stran a možnostem organizace. V případě malých a středních 
podniků může hrát významnou roli ekonomická náročnost plnění cílů. Určené cíle by 
měly být splnitelné. Některých cílů je možné dosáhnout také především zvýšením 
pracovní kázně. 
 

Cíle a cílové hodnoty jsou součástí střednědobého strategického plánu 
organizace. Z tohoto důvodu jsou nejprve stanoveny celkové cíle ve vrcholovém 
vedení. Poté jsou projednány, rozpracovány a upřesněny na úrovni středního 
managementu, aby bylo zaručeno, že jejích dosažení je technicky, finančně a 
organizačně proveditelné. Nakonec jsou specifikovány do jednotlivých úseků s tím, 
že je určena odpovědnost za jejich plnění, až na úroveň jednotlivých pracovních 
míst. [5] 
 

Cíle a cílové hodnoty mají být konkrétní a měřitelné. Existuje rozdíl mezi cílem a 
cílovou hodnotou. Cílem je míněn obecný záměr společnosti pro dané časové období 
(např. snížení produkce odpadů). Cílovou hodnotou chápeme jako měřitelnou 
specifikaci cíle neboli jeho kvantifikaci a časové vymezení (např. o kolik % chceme 
snížit produkci odpadů za 1 rok), má být specifická a měřitelná. Cíle mohou být 
spojeny např. s činnosti organizace, produkcí výrobků a péči o zákazníka. Stanoveni 
cílů a plnění jejich cílových hodnot přispívá k neustálému zlepšování 
environmentálního profilu, což je hlavním principem systému EMS. Environmentální 
cíle se nejčastěji týkají oblasti: 

 
- úspor zdrojů energie, surovin apod., 
- snížení produkovaných odpadů, emisí a dalších znečištění životního prostředí, 
- vývoje a výroby ekologicky šetrných výrobků, služeb a technologií, 
- zvýšení environmentálního povědomí zaměstnanců společnosti a zlepšení 

vztahů s veřejností, 
- zapojení dodavatelů a odběratelů do EMS. 
 

Norma nestanovuje počet ani charakter environmentálních cílů. Cíle mohou být 
stanovené pro kratší časový interval nebo i delší období např. několik let. 
 

Naplnění cílů můžeme dosáhnout tím, že se stanoví jednotlivé kroky, které zajistí 
jejich realizaci. Environmentální programy mají popisovat, jak bude dosaženo cílů a 
cílových hodnot organizace, včetně časových harmonogramů a určeni pracovníků 
odpovědných za zavedení programů.  
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Schválení programu provádí vrcholové vedení společnosti. Ve většině případů se 
nabízí několik variant pro dosažení splnění cílů, reprezentovaných cílovou hodnotou. 
Nejprve je třeba identifikovat všechny možnosti pro dosažení cílové hodnoty. Poté při 
výběru jedné z variant zvážit veškeré realizační náklady (vnější i vnitřní zdroje) a 
zvolit nejvhodnější řešení. Přednostně se volí řešení, která přináší požadovaný 
výsledek s krátkodobou návratností vložených prostředků. Zpracování a dohled nad 
plněním programů náleží obvykle do kompetence zástupce vrcholového vedení, 
který je odpovědný za monitorování postupů a řešení vzniklých problémů a odchylek 
od plánu. 
 
Hlavním účelem environmentálních programů je: 
- určit jednotlivé kroky vedoucí k plnění cílů, 
- stanovit časový harmonogram realizace těchto kroků, 
- přidělit finanční, personální a další zdroje, 
- určit odpovědnosti, 
- vytvořit systém kontroly plnění jednotlivých cílových hodnot. 
 

Může nastat situace, kdy jeden dlouhodobý cíl je vhodné rozdělit na několik 
dílčích cílů, vztahujících se k vybraným útvarům organizace, a k těmto dílčím cílům 
přiřadit aktivity, které zajistí jejích naplnění. 

 
Environmentální cíle a na ně navazující programy mohou též být směřovány do 

oblasti vývoje nových procesů, výrobků a služeb a k projektům nových investic. 
Z obecného pohledu lze ekonomicky posoudit vztah mezi preventivními náklady a 
náklady na kompenzaci škod. 
 

Environmentální cíle, cílové hodnoty a programy musí být dokumentovány a 
zveřejněny v rámci organizace. Je nezbytné zajistit seznámení všech pracovníků, 
kteří se mají podílet na plnění cílů, cílových hodnot a programů s obsahem těchto 
dokumentů. Cíle mají být pravidelně monitorovány, přezkoumávány a aktualizovány. 
Vedení společnosti by mělo pravidelně podávat informace o jejich plnění. [5] 
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3 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 
 

3.1 Profil spole čnosti 
 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. byla založena v prosinci 1993 a 
je významnou regionální provozní vodárenskou společnosti. Smluvními partnery jsou 
převážně svazky měst a obcí, které jsou vlastníky technické infrastruktury.  
 

Mimo provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu společnost 
poskytuje poradenské služby zaměřené na plánování rekonstrukcí, oprav a výstavbu 
prvků infrastrukturního majetku. Filozofie firmy je orientována na životní prostředí, 
veřejný zájem a na zákazníky. Hlavní prioritou společnosti je poskytovat kvalitní 
služby za přiměřené ceny. 
 

Členění organizační struktury společnosti do jednotlivých složek je zřejmé 
z následujícího schématu: 
 

 
Obr. č. 2: Organizační struktura VAS a.s. [7] 

 
Správní a řídící jednotkou společnosti je generální ředitelství. Společnost 

zahrnuje divizi technickou a 6 divizí provozních působících na území okresů Brno-
venkov, Boskovice, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou, což je významná 
část Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. 
 

Generální ředitelství je organizačním stupněm koncepční, řídící, metodicko-
kontrolní a obslužné povahy. Slouží ke komplexnímu zabezpečení výrobních, 
technických, ekonomických a organizačně - právních funkcí společnosti. 
 

Divize jsou druhým organizačním stupněm společnosti, bez právní subjektivity. 
Ve svém organizačním postavení jsou divize rovnoprávné a není mezi nimi vztah 
nadřízenosti a podřízenosti. 

 
Technická divize zabezpečuje pro společnost a vnější subjekty specializované 

práce, služby, obchodní činnost a technické informace. Provozní divize jsou 
oprávněny zajišťovat provozní činnosti, především provozování vodovodů a 
kanalizací pro dobrovolné svazky obcí, samostatné obce a ostatní zákazníky. [7] 
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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. provozuje vodohospodářskou 
infrastrukturu ve více než 600 obcích. Patří mezi sedm největších provozovatelů 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v České republice – provozuje 6,6 % 
z délky vodovodní sítě a 5,5 % z délky kanalizační sítě v celé ČR. Provozovaná 
spotřebiště mají výrazně venkovský charakter, neboť v 61% z celkového počtu obcí, 
ve kterých společnost působí, bydlí méně než 500 obyvatel. Pouze v 8 
provozovaných městech bydlí více než 10 000 obyvatel. [8] 
 
 

3.2 Příčiny rozhodnuti zavést EMS ve VAS a.s. 
 

Vodohospodářské provozní společnosti hospodaří s jednou ze základních složek 
životního prostředí. V této oblasti také převážně vnímají své působení na životní 
prostředí. Svou činnosti však tyto firmy zasahují i do oblasti jako je spotřeba energií, 
výroba a užívání chemikálií, dopravní zatížení, znečištění ovzduší, hospodaření 
s odpady apod. Z těchto důvodů je třeba se nad zaváděním EMS v tomto oboru 
vážně zamyslet. 
 

Jak uvádí VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. ve svém firemním 
časopise na webových stránkách společnosti: 

 
„Zcela jistě se nabízí otázka: „Proč další certifikace, k čemu nám to vše vlastně 

bude?“ Odpovědět lze následovně: 
 
•  Významnou část požadavků ustanovení příslušné normy již dnes neformálně 

plníme, na ochraně životního prostředí je z podstatné části založena činnost naší 
společnosti. 

 
•  Stejně jako v případě získaného certifikátu pro oblast QMS je vlastnictví certifikátu 
často nepominutelným předpokladem pro udržení a zvýšení konkurence-
schopnosti firmy při výběrových (koncesních) řízeních na provozování 
infrastruktury. 

 
• Implementace EMS má rovněž významný vliv na finanční zabezpečení 

ekologických rizik, která souvisejí s výrobními procesy VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 
SPOLEČNOSTI, a.s. a s nimiž by se tato musela v nadcházejících letech 
vypořádat. Jedná se o působnost zákona č.167/2008 Sb., o předcházení 
ekologické újmě a její nápravě, který doposud nebyl v praxi aplikován. Zákon 
vychází z evropských předpisů a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. 
se tudíž, jakožto provozovatel činností vyjmenovaných v příloze tohoto zákona, 
povinnostem vyplývajícím z tohoto zákona v budoucnu nevyhne. Tímto zákonem 
je stanovena pro provozovatele povinnost zabezpečit finanční zajištění k náhradě 
nákladů podle tohoto zákona, s platností od 1. 1. 2013. Rozsah finančního 
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zajištění musí po celou dobu výkonu provozní činnosti provozovatele odpovídat 
rozsahu možných nákladů a intenzitě nebo závažnosti vytvářeného rizika 
ekologické újmy. K tomu je provozovatel povinen provést hodnocení rizik 
jednotlivých provozních činností a toto hodnocení průběžně aktualizovat. Bližší 
podmínky provádění hodnocení a způsobu finančního zajištění dosud vláda svým 
nařízením nestanovila. Vzhledem k širokému rozsahu a záběru našich činností by 
toto ustanovení mohlo mít na naši společnost významný finanční dopad. 
Významné je v případě naší společnosti ustanovení zákona, ve kterém je řečeno, 
že toto finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který má 
certifikovaný systém environmentálního řízení uznaný dle souboru norem ČSN EN 
ISO 14000. Z výše uvedeného důvodu je tedy nutné EMS nejen zavést, ale také v 
následujících letech udržovat, zlepšovat a průběžně obhajovat.“ [9] 

 
 

3.3 Popis proces ů ve spole čnosti 
 
Základní členění celého výrobního procesu je znázorněno na následujícím 
procesním diagramu: 
 

 
 

Obr. č. 3: Hlavní procesní diagram společnosti [7] 
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Předmětem výrobních procesů společnosti jsou: 
 
- výroba a distribuce pitné vody, 
- provozování vodovodních síti, 
- odvádění a čištění odpadních vod, 
- provozování kanalizačních sítí, 
- provozování s tím souvisejících zákaznických služeb. [7] 

 
Výrobní procesy - řídí se výrobními směrnicemi. 
 
 
3.3.1 Průběh výroby pitné vody - jímání surové vody a její úpr ava 
 

Dle směrnice o průběhu výroby pitné vody, tento proces začíná jímáním surové 
vody z podzemních či povrchových zdrojů až po její předání do distribuční vodovodní 
sítě. Surová voda se získává z vrtaných nebo šachtových studen, jímacích zářezů 
nebo je odebírána z vodních toků či vodních nádrží. Od kvality surové vody se odvíjí 
potřeba úpravy vody a této skutečnosti je podřízena celá technologie úpravy vody. 
 

Podstatná část podzemní vody odpovídá požadavkům na kvalitu pitné vody a je 
dodávána ke spotřebiteli po provedení dezinfekce bez nutnosti dalších úprav 
(obr.č. 5). Před předáním vody do distribuční sítě se dezinfekce provádí vždy, bez 
ohledu na kvalitu surové vody nebo potřeby další úpravy její kvality. Úprava surové 
vody (mimo dezinfekci) představuje různě komplikovaný technologický proces, který 
je řízen provozním řádem. V souvislosti s úpravou sledovaných parametrů, které jsou 
stanovené jako požadavek na kvalitu pitné vody, se zpravidla provádí odkyselování 
vody, snižuje se obsah radonu, železa a manganu. Případně se provádí kombinace 
těchto činnosti a další speciální úpravy. 

 

 
Obr. č. 4: Schéma úpravy povrchové vody [10] 
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Obr. č. 5: Schéma úpravy podzemní vody [10] 

 
Kontrola parametrů surové i pitné vody je prováděna podle programu kontroly 

jakosti pitné vody vypracovaného podle platné legislativy. Odběry vzorků a rozbory 
vody provádí akreditovaná zkušební laboratoř. 
 
Nakládáni s odpady:  
 

V souvislosti se zajištěním výroby pitné vody nakládá společnost převážně s 
odpady v podobě kalu z provozu úpraven vody. Kromě odpadu, který lze zlikvidovat 
ve vlastních provozech (ČOV), je ostatní odpad předáván k likvidaci firmám 
oprávněným k nakládání s odpady příslušné kategorie. [10] 
 
 
3.3.2 Průběh distribuce pitné vody: 
 

Proces distribuce pitné vody začíná převzetím jímané a upravené pitné vody do 
distribuční vodovodní sítě a končí předáním pitné vody ke spotřebě konečnému 
odběrateli prostřednictvím vodovodní přípojky. 

 
Rozhodujícími prvky a objekty na vodovodní síti jsou: 
 
a) Vodovodní potrubí – je tvořeno z trub, tvarovek a armatur. 
b) Vodojemy – slouží ke krátkodobé akumulaci vody ve vodovodních soustavách, 

vyrovnávají průtokové rozdíly, zajišťují potřebný přetlak v síti, případně slouží 
jako objekty k hygienickému zabezpečení pitné vody (zpravidla dochlorování). 
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c) Čerpací stanice – čerpání vody z míst s nižší nadmořskou výškou do míst výše 

položených. 
d) Vodoměry a vodovodní přípojky 
 
Nakládáni s odpady: 
 

Při distribuci pitné vody nakládá společnost s odpady z vlastní činnosti, 
vznikajícími v převážné míře v souvislosti s opravami infrastruktury, zejména 
opravami spojenými se zemními pracemi a demolicemi části potrubí a vozovek. [10] 
 
 
3.3.3 Odvádění odpadních vod: 
 

Začíná převzetím odpadní vody od producenta (znečišťovatele) do kanalizační 
sítě prostřednictvím kanalizační přípojky a konče přivedením odpadních vod 
k vyčištění do čistírny odpadních vod. 
 
Rozhodující prvky a objekty na kanalizačních sítích: 
 
a) Kanalizační potrubí – slouží k odvádění odpadních vod a srážkových vod. 
b) Kanalizační šachty – objekt na stoce umožňující kontrolu z povrchu nebo vstup 

do kanalizace za účelem její revize, čištění, opravy a větrání. 
c) Čerpací stanice – čerpání vody z míst s nižší nadmořskou výškou do míst výše 

položených. 
d) Oddělovací komory – chrání kanalizační systém a čistírnu odpadních vod před 

hydraulickým přetížením. 
e) Dešťové usazovací nádrže – slouží k dočasnému zadržení ředěných odpadních 

vod. 
f) Shybky – převedení odpadních vod pod neodstranitelnými překážkami. 
g) Kanalizační přípojky a měření odpadních vod 

 
Nakládání s odpady: 
 

Vznikají odpady z vlastní činnosti převážně v souvislosti s opravami infrastruktury 
(zemní práce, demolice části potrubí a vozovek). Část odpadů vzniká také při čištění 
kanalizací. [10] 
 
 
3.3.4 Průběh čištění odpadních vod: 
 

Čištění odpadních vod začíná převzetím surové odpadní vody ze stokové sítě 
nebo přivezené z diverzifikovaných zdrojů, nenapojených na kanalizaci, až po její 
vypouštění do recipientu. 
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Obecně rozumíme procesem čištění odpadních vod soubor biologických, 
chemických, fyzikálně chemických a fyzikálních operací a postupů. Výsledkem je 
dosažení předepsané kvality zpracované odpadní vody, která odpovídá požadavkům 
upraveným v rozhodnutí příslušného vodoprávního orgánu. Čištění odpadních vod se 
provádí v objektu čistírny odpadních vod, dále jen ČOV. K jeho nedílným 
technologickým krokům patří: přejímka odpadních vod, kontrola vstupní kvality 
odpadních vod, vlastní proces čištění, kontrola výstupní kvality vyčištěné odpadní 
vody, zpracování a úprava vznikajících vedlejších produktů, kontrola kvality 
upravených produktů na výstupu z ČOV a kontrola ochrany ovzduší před případnými 
emisemi vznikajícími při čištění odpadních vod. 
 
Malé čistírny odpadních vod: 
 

Za malé čistírny odpadních vod se považují objekty s jednoduchou nebo 
neúplnou technologií a převážně ruční obsluhou nebo jednoduchou automatikou. 
Podle potřeby lokality zajišťují zejména následující operace: 

 
a) Mechanické předčištění 
b) Odstranění organického znečištění (BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku, 

CHSK – chemická spotřeba kyslíku) 
c) Akumulace přebytečného kalu s částečnou stabilizací 
 
Z hlediska přiváděného znečištění se jedná obvykle o objekty s kapacitou do asi 

50 – 500 EO. (Ekvivalentní obyvatel (EO) – vytvořené průměrné znečištění v g/den 
způsobené 1 obyvatelem) 
 
Velké čistírny odpadních vod: 
 

Jedná se o soubor technologických objektů a zařízení, která zajišťují kompletní 
proces čištění odpadních vod zahrnující především: 

 
a) mechanické předčištění a úpravu produkovaných odpadů na požadovanou kvalitu; 
b) biologické čištění s odstraněním organického znečištění (BSK5, CHSK); 
c) biologické čištění s částečným nebo úplným odstraněním dusíku (nitrifikací a 
částečnou nebo úplnou denitrifikací); 

d) odstranění fosforu; 
e) stabilizaci, případně hygienizaci přebytečného kalu s možným odvodněním; 
f) třetí stupeň dočištění. 
 

Vlastní technologická konfigurace těchto čistíren odpadních vod je dána 
především požadavky vodoprávního rozhodnutí a podmínkami v dané konkrétní 
lokalitě. 
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Na velké ČOV se dováží i částečně stabilizované nebo upravené produkty čištění 
odpadních vod z malých čistíren, kde se zpracovávají na legislativou dané výstupní 
parametry. 
 
Nakládání s odpady: 
 

Při procesu čištění odpadních vod vznikají odpady při vlastním procesu čištění 
na ČOV. V převážné míře se jedná o kaly v podobě přebytečného a chemického kalu 
z provozu biologického stupně ČOV a zachycené, naplavené materiály 
z mechanického stupně ČOV, jako jsou písek a shrabky.  
 

V celém komplexním procesu dodávání pitné vody a odvádění odpadních vod 
mohou vznikat primárně odpady řazené do kategorie “ostatní odpad“. V menší míře 
můžou vznikat odpady řazené do kategorie „nebezpečný odpad“. Společnost 
předává odpady k dalšímu nakládání pouze osobám oprávněným k nakládání 
s odpady a zjišťuje, zda mají tyto osoby oprávnění pro převzetí příslušných druhů 
odpadů. 
 

V souvislosti s produkcí a nakládáním s odpady plní společnost vůči orgánům 
státní správy povinnosti v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy. [10] 
 
V procesu kontraktace a projektové přípravy, vzniká pouze komunální odpad. 
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4 METODIKA TVORBY ENVIRONMENTÁLNÍHO PROFILU 
 

4.1 Návrh metodiky 
 
4.1.1 Úvodní p řezkoumání 
 

Před zaváděním environmentálního systému managementu by měla organizace 
nejdříve provést úvodní přezkoumání. Cílem přezkoumáni je zjištění výchozího 
postavení organizace vůči životnímu prostředí. 
 
Přezkoumání má zahrnovat tyto oblasti: 
 
- identifikace environmentálních aspektů (je třeba brát v úvahu běžné i mimořádné 

provozní podmínky, spuštění a odstavení provozu, havarijní ohrožení a havárie), 
- určení všech legislativních a jiných požadavků, které se na organizaci vztahují, 
- vyhodnocení všech havarijních ohrožení a havárií, ke kterým v minulosti došlo, 
- prověření všech stávajících praktik a postupů EMS  

 
Výsledky přezkoumání poskytují výchozí hodnoty pro hodnocení systému 

v procesu neustálého zlepšování EMS, jsou také podkladem pro stanovení priorit 
environmentální politiky a určení cílů a cílových hodnot. Z výsledků přezkoumání lze 
též odhadnout požadavky na zdroje potřebné pro zavedení systému EMS a 
odstranění případných nedostatků. 
 

Environmentální politika má nasměrovat chování a jednáni všech zaměstnanců 
organizace v souladu se záměry a zásadami politiky. Politika by měla plnit dvě 
základní úlohy: 

 
- Interní: sdělení všem pracovníkům organizace důvody, proč se vedení rozhodlo 

věnovat zvýšenou pozornost oblasti environmentu, jaké věci jsou v tomto ohledu 
směrodatné a jaké závazky byly společnosti přijaty. 

- Externí: sdělit všem obchodním partnerům rozhodnutí organizace věnovat 
zvýšenou pozornost péči o životní prostředí. [5] 

 
 
4.1.2 Environmentální politika 
 

Politika by neměla být příliš rozsáhlá, obvykle se zpracovává do podoby 
jednostránkového dokumentu. Měla by být dostatečně srozumitelná pro všechny 
zainteresované strany. Politika by měla obsahovat závazek plnění právních a jiných 
požadavků, závazek prevence znečišťování životního prostředí a neustálého 
zlepšování environmentálního profilu organizace. Má odpovídat záměrům a povaze 
organizace z hlediska rozsahu environmentálních dopadů. Politika musí respektovat 
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určený rozsah systému environmentálního managementu, je také třeba ji revidovat a 
pravidelně přezkoumávat její vhodnost a přiměřenost ve vztahu k organizaci a 
měnícím se podmínkám. Má být zajištěna dostupnost politiky pro veřejnost, proto je 
vhodné ji zveřejnit na internetových stránkách společnosti a také v prostorách firmy 
například na viditelných nástěnkách. Dostupnost politiky pro všechny zaměstnance je 
vhodné zajistit jejím zpřístupněním na firemním intranetu, nebo k seznámení s ní 
využit pracovních porad. [2]  
 

Pro integrovaný systém řízení je možné vypracovat společnou politiku. Do 
politiky je možné kromě požadavků, které stanovuje norma, zahrnout také 
dobrovolné závazky, například: 

 
- důsledně realizovat preventivní opatření a předcházet vzniku havarijních situací; 
- integrovat environmentální aspekty do rozhodovacích kritérií organizace; 
- motivovat zaměstnance organizace k ochraně životního prostředí; 
- spolupracovat s dodavateli a zákazníky na omezování negativních dopadů na 

životní prostředí. [1] 
 
 
4.1.3 Environmentální aspekty 
 

Jak již bylo uvedeno, při zavádění systému environmentálního managementu 
se provádí zmapování současného environmentálního profilu organizace s cílem 
evidence a vyhodnocení všech vlivů organizace na životní prostředí. Norma neurčuje 
metodický postup pro provedení této analýzy. Stanovuje však podmínku, že 
předmětem zájmu mají být všechny činnosti, výrobky a služby organizace a také ty, 
na které má organizace vliv. Z toho vyplývá, že analýza se má provádět ve všech 
lokalitách zahrnutých do systému EMS, které organizace vlastní. Vzhledem 
k velikosti organizace je vhodné ji rozdělit do dílčích celků (např. divizi). V rámci 
těchto dílčích celků provést analýzu a vytvořit evidenci všech vlivů organizace na 
složky životního prostředí. 

 
Hlavní část analýz představují současné zátěže životního prostředí, neměly by se 

ale opomenout ani minulé skutečnosti a při zpracování environmentálních aspektů je 
třeba brát v úvahu i budoucí vlivy (souvisí se zpřísněním legislativy v budoucnosti). 

 
Výsledkem analýzy environmentálního profilu organizace je soupis všech 

environmentálních aspektů – registr aspektů. Tento registr bývá značně rozsáhlý a 
není možné při zavádění EMS věnovat rovnocennou pozornost všem vlivům na 
životní prostředí. Zásada priorit je přímo zakotvena v požadavcích normy, která říká, 
že je třeba posoudit významnost dopadů na životní prostředí. Kritéria a postupy 
k určování aspektů s významným environmentálním dopadem si organizace určuje 
sama. 
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Obvykle se jako kritéria hodnoceni volí závažnost a rozsah vlivů, 
pravděpodobnost a trvání vlivů, riziko nedodržení legislativních předpisů. 

 
V registru environmentálních aspektů by se měly zohledňovat všechny změny 

v legislativě a také změny technologie, výrobků apod., proto je třeba jej průběžně 
aktualizovat. 
 

Určeni environmentálních aspektů a vytvořeni jejich registru je základním 
předpokladem pro zavedení environmentálního managementu do řízení organizace. 
Metodika analýzy aspektů a hodnocení jejich významnosti není normou ISO 14001 
pevně stanovena. Organizace si metodu analýzy a hodnoceni volí sama. Následující 
text má přiblížit možný postup určování a hodnocení environmentálních aspektů. [5] 
 

Přehledné schéma metodického přístupu k určování environmentálních aspektů 
je zobrazeno na obrázku č. 6. Jako podkladů se využívá zjištění z úvodního 
přezkoumání, znalost technologii a všech činnosti organizace. Environmentální 
aspekty dále slouží jako podklady pro stavení cílů, řízení provozu, monitorování atd. 

 

 
Obr. č. 6: Schéma metodického přístupu určování environmentálních aspektů [6] 

 
Na samém počátku určování aspektů, aby se zabránilo opomenutí některého 

z nich, je vhodné začít provádět analýzu postupně od velkého celku (organizace) do 
detailu (aspekty).  
 

Logický postup, jehož cílem je určit a vyhodnotit environmentální profil 
společnosti je zřejmý z následujícího schématu obr. č. 7. 
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Obr. č. 7: Postup vytváření environmentálního profilu společnosti 
 

Společnost se rozdělí do dílčích celků (např. divizi), jednotlivé divize se dále 
rozčlení na jednotlivá pracoviště, na kterých se provede identifikace všech procesů, 
činnosti, výrobků a služeb. Při zavádění EMS se již předpokládá, že společnost zná 
všechny svoje procesy a má tyto procesy popsané (bylo tak učiněno např. při 
zavádění ISO 9001). Jinak by bylo velmi obtížné určit opravdu všechny aspekty, 
související s životním prostředím.  Známe-li svoje procesy, je možné přistoupit 
k určení aspektů, které se vztahuji k jednotlivým procesům. Jsou-li zmapovány 
všechny environmentální aspekty v dané organizaci, bude dalším krokem určení a 
vyhodnocení jejich dopadů na životní prostředí. Přehlednější je uvést, na které 
konkrétní složky životního prostředí má hodnocený aspekt dopad. Je třeba také 
popsat environmentální aspekt, tzn. určit kontaminant, jeho limitní hodnotu, 
legislativní a jiný předpis, frekvence měření, odpovědnost a dokumentací výsledků 
prováděného měření.  
 

Když jsou u jednotlivých procesů určeny všechny environmentální aspekty a 
jejich dopady za životní prostředí je třeba si všimnout, do jaké míry jsou si podobné. 
Pokud se některé činnosti a s nimi související aspekty opakují na jednotlivých 
provozech, je možné je pro jednoduchost seskupit do jednoho registru, a rozšířit jeho 
platnost pro více provozů. 
 

Pro přehlednost se může registr environmentálních aspektů zpracovat do podoby 
tabulky (obr. č. 8 a 9) a zvlášť zdokumentovat postup pro identifikaci a hodnocení 
těchto aspektů. V postupu by měly být určené také odpovědnosti za zpracování a 
vyhodnocování registru, jeho aktualizaci a jak jsou využívány poznatky o 
významných environmentálních dopadech atd. 
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Obr. č. 8: Příklad struktury registru environmentálních aspektů [5] 
 
 

 
 

Obr. č. 9: příklad struktury registru environmentálních aspektů [5] 
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Způsob vyhodnoceni významnosti environmentálních aspektů voli organizace 
sama podle svých potřeb. Zvolená kritéria mohou být různá. Měly by se sestavit 
kriteria i s ohodnocením závažnosti každého kritéria. Vhodnou metodou pro 
hodnocení významnosti aspektů může být následující postup.  
 
Pro hodnocení aspektu by měla být použitá především tato kritéria: 
 
- pravděpodobnost výskytu dopadu; 
- rizikovost emitovaných kontaminantů; 
- doba trvání dopadu; 
- soulad s právními požadavky; 
- situace výskytu; 
- náklady spojené se sankčními postihy. [4] 

 
Každý aspekt je třeba ohodnotit všemi vybranými kritérii. Hodnotí se závažnost 

daného kritéria např. body či slovně. Závažnost posuzovaného aspektu je dána 
součinem závažnosti všech kritérii. Výsledné hodnoty slouží k rozdělení významnosti 
jednotlivých environmentálních aspektů. Příklad posuzování závažnosti některých 
kritérii je uveden na obrázku č. 10. 
 

četnost výskytu dopadu hodnocení  
často jedenkrát až několikrát v týdnu 3 
občas jedenkrát až několikrát za měsíc 2 
ojediněle jedenkrát až několikrát za 5 let 1 

závažnost vlivu na životni prost ředí   

významná 
výskyt aspektu působí závažné poškození 
některé složky ŽP 

3 

střední 
výskyt aspektu nepůsobí na složku ŽP, ale 
odstranění následků vyžaduje speciální 
opatření 

2 

nevýznamná výskyt aspektu nemá vliv na složky ŽP 1 

požadavek legislativy   
ano s požadavkem legislativy 2 
ne bez požadavku legislativy 1 

 
Obr. č. 10: Příklad posuzování závažnosti některých kritérii 

 
 

Je třeba stanovit intervaly významnosti a přiřadit k nim významnost aspektu. 
Např. intervaly významnosti na obrázku č. 11. 
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významný <8;18> 
střední <5;8) 
nevýznamný <1;5) 

 
Obr. č. 11: Intervaly významnosti 

 
Součinem hodnot pro jednotlivá kritéria se provede celkové hodnocení 

významnosti aspektů, při tom se vychází z intervalu významnosti. 
 
Hodnoceni nemusí být číselné, často se volí hodnocení slovní. Způsobů 

hodnocení je velké množství, organizace si může zvolit ten, který je pro její aspekty 
nejvhodnější. 

 
Pro určení hranice významnosti může byt také použit Paretův princip, tzn. 20% 

aspektů s největším hodnocením ze všech zjištěných aspektů, může být považováno 
za významné. 
  

Smyslem hodnocení významnosti environmentálních aspektu je určení, kterým 
aspektům je třeba přednostně věnovat pozornost. Pro významné environmentální 
aspekty je třeba určit cíle a cílové hodnoty, které budou podloženy programy EMS. 
Environmentálními cílí a programy se zabývá další část této práce. 
 
 

4.2 Ověření metodiky ve VAS a. s. 
 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. vytváří a dokumentuje systém 
EMS, který je dlouhodobě formován jako nezbytná součást řízení výrobních procesů. 
Tyto procesy se různým způsobem dotýkají jednotlivých složek životního prostředí, 
především kvality podzemních a povrchových vod a dále pak ovlivňují velikost zásob 
podzemních vod jako významného přírodního zdroje. Neustálé úsilí o zlepšování 
systému managementu má vést k dosažení jeho souladu s požadavky ČSN EN ISO 
14001 a je formulováno v příručce environmentálního řízení. Oblast působnosti 
environmentálního systému managementu zahrnuje celou společnost.  
 
 
4.2.1 Environmentální politika 
 

Generální ředitel společnosti vyhlásil environmentální politiku, která je vytvořena 
v souladu s posláním a strategickými záměry společnosti. Environmentální politika je 
vydána jako samostatný dokument a bude každoročně přezkoumána z hlediska 
jejího naplňování a aktuálnosti. Tento dokument je prezentován prostřednictvím 
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webových stránek společnosti, na propagačních plochách jednotlivých organizačních 
složek společnosti a na veřejnosti přístupných místech jednotlivých provozů. 
 

Environmentální politika, kterou vyhlásil generální ředitel VODÁRENSKÉ 
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. je uvedená v příloze č. 1. 
 
 
4.2.2 Environmentální aspekty 
 

Registr vlivů činnosti na životní prostředí je jedním ze stěžejních dokumentů 
zavedeného systému environmentálního managementu. Jsou v něm zahrnuty 
všechny doposud známé environmentální aspekty potenciálně ovlivňující jednotlivé 
složky životního prostředí. 
 

Registr je podrobně zpracován pouze v elektronické formě jako dokumenty 
Microsoft Excel ve formátu xls. Elektronická forma dokumentu umožňuje jeho 
průběžnou aktualizaci a jeho aktuální verze je neustále přístupná prostřednictvím 
firemního intranetu z jednotlivých pracovišť organizace. S ohledem na značný rozsah 
dokumentu představujícího tisíce řádku se nepředpokládá vyhotovení úplné tištěné 
formy. 
 
Struktura registru znečištěni a vlivů na životní prostředí je uvedená na obrázku č. 12. 
 

 
 

Obr. č. 12: Registr znečištění a vlivů na životní prostředí [10] 
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Struktura registru je rozdělená podle jednotlivých organizačních složek, v rámci 
organizačních složek dle jednotlivých druhů (skupin) provozovaných zařízení 
(objektů) a v nich umístěných provozních technologií, tedy i výrobních procesů. [10] 
 
 
4.2.2.1 Postup sestavení registru 
 

Vodárenská akciová společnost a.s. již v minulosti vytvořila a zdokumentovala 
systém environmentálního managementu, který byl dlouhodobě formován jako 
nezbytná součást řízení výrobních procesů. Výrobní procesy společnosti se 
významně dotýkají jednotlivých složek životního prostředí. Především kvality 
podzemních a povrchových vod a dále pak ovlivňují velikost zásob podzemních vod 
jako významného přírodního zdroje. Identifikace environmentálních aspektů činnosti, 
výrobků a služeb vycházela z provozní potřeby a environmentálního povědomí 
zainteresovaných zaměstnanců a nebyla formulována jednotně. 

 
Při implementaci EMS podle normy ČSN EN ISO 14001 byla provedena místní 

šetření na všech lokalitách zahrnutých do registru a byla zrevidována související 
povolení příslušných orgánů státní správy, která řeší dotčení jednotlivých složek 
životního prostředí. 
 

Prvotní zpracování registru bylo provedeno formou pilotního projektu pro 
vytipované lokality divize Brno-venkov za přímé součinnosti s manažerem kvality a 
firemním ekologem. Dokument byl následně zpřístupněn ostatním zainteresovaným 
zaměstnancům jednotlivých divizí, prostřednictvím firemního intranetu, jako vzor pro 
zpracování dílčích části registru ostatními organizačními složkami společnosti. 
Rozpracovanost registru a případné nejasnosti byly konzultovány a řešeny na 
společných pracovních poradách manažera kvality a firemního ekologa. [10] 
 
 
4.2.2.2 Struktura registru 
 

Struktura registru odráží organizační strukturu společnosti. Je uspořádána podle 
jednotlivých divizí a obsahuje společnou část, která se vztahuje na celou organizaci. 
Společná část registru zahrnuje činnosti s environmentálními aspekty 
reprezentujícími celou společnost, patří sem vodovodní sítě, kanalizační sítě, 
autodoprava a provoz budov. Dále jsou jednotlivé části dokumentu strukturovány 
s ohledem na rozsah činnosti a provozování objektů konkrétními divizemi. U 
jednotlivých divizí je rozděleno na provozní střediska a sídlo divize, prameniště a 
odběrné objekty, úpravny vod, čističky odpadních vod, kanalizační výústě bez ČOV. 
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Jednotlivé listy registru jsou strukturovány následovně: 
 

 
 

Obr. č. 13: Struktura registru aspektu 
 

Provoz - uvádí se konkrétní lokalita (ČOV, ÚV, provozní budova apod.) 
 
Místo vzniku - bližší specifikace v rámci lokality (sklad chemikálií, kalová koncovka, 
zdroj vytápění apod.)          
 
Činnost/produkty - konkrétní činnost v rámci technologického procesu, realizovaný 
produkt. 
 
Aspekty - co může při realizované činnosti nebo produktu nastat. 
 
Složka ŽP - která složka životního prostředí je nebo může být ovlivněna. 
 
Environmentální dopad - jak se projeví ovlivnění konkrétní složky životního prostředí 
naplněním aspektu. 
 
Limitní hodnoty - jsou-li stanoveny tak obecně platným právním předpisem, nebo 
rozhodnutím příslušného orgánu státní správy. Mohou být charakteru kvalitativního, 
kvantitativního nebo jejich kombinací. S ohledem na rozsáhlé výčty stanovených 
hodnot je formulováno jako odkaz na konkrétní dokument. 
 
Naměřené hodnoty - je-li prováděno, tak s ohledem na rozsáhlá množství 
naměřených stanovených hodnot, je formulováno jako odkaz na konkrétní dokument. 
 
Závažnost    
B - environmentální dopad vzniká při běžném provozu. 
M - environmentální dopad vzniká při mimořádné situaci (havárie, provozní nekázeň, 
nedodržení provozních postupů, nestandardní stavy, vnější vlivy). 
V - závažnost významná 
S - závažnost střední 
N - závažnost nevýznamná 
P - pozitivní environmentální dopad 
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Zvláštní postavení v rámci celého hodnocení závažnosti environmentálního 
dopadu zaujímají čistírny odpadních vod (ČOV). Tato technologická zařízení slouží 
k čištění odpadních vod (společnost není primárně producentem těchto odpadních 
vod) a tedy bez dalšího hodnocení by bylo možno hodnotit ČOV jako celek 
závažností P. Z důvodu minimalizace negativních dopadů provozů ČOV vlivem 
dílčích částí jednotlivých technologických zařízení však bylo provedeno podrobné 
vyhodnocení po jednotlivých částech.   

 
V této souvislosti je nutno dále zmínit problematiku produkce čistírenských kalů. 

Při jisté míře zjednodušení lze konstatovat, že velikost jejich produkce a obsah 
škodlivin v nich, jsou přímo úměrné množství nečistot z odpadních vod odstraněných 
v průběhu čistícího procesu. 
 

Dále je třeba podotknout, že společnost není vlastníkem provozovaných 
technologických zařízení, tyto má od jejich vlastníků v nájmu. Je tedy limitována 
technologickými možnostmi těchto zařízení.   
 
Soulad s požadavky legislativy – je-li takový požadavek stanoven, tak pouze 
konstatování ANO nebo NE. 
 
Měření ANO/NE, provádí - odkaz na oprávněný subjekt, je-li měření prováděno. [10] 
 
Podrobnější ukázky registru vlivů činnosti na životní prostředí jsou uvedeny 
v přílohách 2, 3, 4, 5 této práce. 
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5 METODIKA URČOVÁNÍ PRÁVNÍCH A JINÝCH POŽADAVK Ů 
 
5.1 Návrh metodiky 
 

Jednou ze základních podmínek systému EMS je plnění požadavků stanovených 
právními předpisy. Aby bylo možné tuto podmínku splnit, je třeba nejprve 
identifikovat všechny požadavky právních předpisů. 
Na oblast životního prostředí se vztahuje velké množství zákonů a jejích prováděcích 
dokumentů. Při identifikaci právních požadavků, které se vztahují na organizaci, je 
třeba vytvořit postup, jehož dodržování zaručí zmapování všech požadavků.  
 
Schéma možného metodického přístupu je znázorněno na obrázku č. 14. 

 
Obr. č. 14: Schéma metodického přístupu určování právních požadavků [6] 

 
Nejprve je důležité zamyslet se, kterých zdrojů je možné při identifikaci právních 

předpisů využit. Zdrojem mohou být: 
 

- sbírky zákonů, 
- normy, 
- přehled legislativy na stránkách Ministerstva životního prostředí, metodické 

pokyny MŽP, věstník a zpravodaj MŽP,  
- informace o právních předpisech a věstník ÚNMZ přístupné na webových 

stránkách úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 
- individuální rozhodnutí státní správy, která se vztahuji k organizaci, 
- smlouvy a dohody s orgány státní správy a především samosprávy, které byly 

uzavřeny dobrovolně, 
- odborný tisk apod. [4] 
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Velmi přehledně je zaznamenána a dostupná environmentální legislativa na 
internetových stránkách Ministerstva životního prostředí [6]. Je zde zveřejněn 
kompletní a aktualizovaný přehled platných dokumentů včetně jejich plných textů.  
 

Výčet oblastí životního prostředí, do kterých byla rozdělena legislativa na 
stránkách MŽP, je na obrázku č. 15.  
 

 
 

Obr. č. 15: Přehled okruhů platné environmentální legislativy [6] 
 

I člověk je považován za součást přírody, proto vedle ekologické legislativy je 
třeba prostudovat i hygienické předpisy. Další environmentální požadavky mohou 
vyplynout ze zákona o technických požadavcích na výrobky a příslušných nařízení 
vlády a na ně navazujících technických norem. 
 

Všechny právní předpisy je třeba důsledně prostudovat, včetně těch dokumentů, 
na které se v předpisech odkazuje. Z těchto všech předpisů identifikovat konkrétní 
požadavky, které se vztahují k produkci, aktivitám, vybavení, pracovníkům atd. 
organizace. Výsledkem této inventury má být přehledný seznam legislativních a 
jiných požadavků, které má organizace plnit. Tento dokument může mít opět podobu 
registru. Pro naplnění požadavku normy ČSN EN ISO 14001 musí existovat spojitost 
mezi právními a jinými požadavky a environmentálními aspekty. To lze zajistit 
odkazem na příslušný aspekt v registru právních a jiných požadavků, nebo odkazem 
na požadavek v registru environmentálních aspektů. Příklad, jak může vypadat 
registr právních požadavků, je na obrázku č. 16. 
 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str. 47  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

 
 

Obr. č. 16: Registr právních požadavků 
 

Základní části registru je tabulkový přehled požadavků, který může mít různou 
strukturu, obvykle se požadavky řadí podle tematických oblastí. Další části registru 
by měl být postup, který ve svém obsahu uvádí, jakým způsobem se postupuje při 
sestavování registru a jeho aktualizaci. Mělo by zde být mimo jiné uvedeno, kdo je 
odpovědný za správu registru legislativy, jeho aktualizaci a informování směrem 
dovnitř organizace o přijetí nového legislativního či jiného požadavku. Důležitá je 
také informace o možnosti přístupu zainteresovaných osob k plným textům 
příslušných předpisů. 
 

Po přesném zmapování požadavků vyplývajících ze zákonů bude jasně vidět, 
které legislativní a jiné požadavky jsou pro činnost organizace směrodatné a jak byly 
dosud tyto požadavky organizaci naplňovány. Pokud se prokáže, že organizace 
určené požadavky neplní, nebo byla dokonce kvůli nim v minulosti postižena ze 
strany příslušných dozorových orgánů, musí organizace přijmout razantní opatření 
k nápravě tohoto stavu. Pokud jsou v požadavcích předepsány limitní hodnoty, které 
se mají dodržovat, je dobré, aby organizace mohla tuto skutečnost v časové řadě 
prokázat. [2] 
 

Legislativa podléhá vývoji, jsou přijímány nové zákony a vydávány navazující 
vyhlášky, některé právní požadavky jsou rušeny, a tak se tyto skutečnosti musí 
odrazit v pravidelné aktualizaci registru legislativy a pochopitelně i v konkrétní řídící 
praxi dané organizace. Zároveň i organizace je dynamickým systémem, který vyvíjí 
nové výrobky, aplikuje nové technologie apod., takže do registru legislativy se musí 
promítnout i tyto skutečnosti.  
 

Dodržování legislativních a jiných předpisů, které jsou směrodatné pro činnost 
organizace, je pro zavádění a provozování systému environmentálního 
managementu nutným předpokladem. Pokud by v průběhu certifikace byly zjištěny 
nedostatky v dodržování těchto předpisů nebo byly objeveny informace o negativních 
nálezech dozorových státních orgánů, přinesl by tento fakt vážné důsledky do 
procesu certifikace. V případě, že společnost již má certifikovaný systém 
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environmentálního managementu, mohlo by dojit k pozastavení či odebrání 
certifikátu. [1] 
 

5.2 Ověření metodiky ve VAS a. s. 
 

Veškeré environmentální aspekty byly posouzeny z hlediska jejich faktického 
dopadu na životní prostředí, z hlediska závažnosti a platných ustanovení 
(požadavků) právních předpisů a rozhodnutí příslušných správních orgánů. 
V případě rozhodnutí správních orgánů se jedná o značné množství dokumentů, 
které upravují především limitní hodnoty na provozovaných zařízeních a související 
poplatkové povinnosti. Tyto dokumenty jsou vedeny v přehledech a v databázích 
spravovaných pověřenými pracovníky na jednotlivých organizačních složkách 
společnosti. Tento systém byl dlouhodobě formován a historicky vychází 
z organizační struktury konkrétní organizační složky společnosti. Soulad s požadavky 
právních předpisů a rozhodnutími příslušných správních orgánů je zapracován do 
registru vlivů činností na životní prostředí viz obr. č. 17. 
 

 
Obr. č. 17: Příklad zapracování požadavků právních předpisů do registru vlivů 
činnosti na životní prostředí [10] 
 

Právní předpisy vztahující se k činnosti společnosti byly zpracovány do registru 
právních předpisů. Tento registr je rozdělen do čtyř částí podle oblastí, kterých se 
předpisy dotýkají, tj. oblast vodního hospodářství, nakládání s odpady a obaly, 
ochrana ovzduší, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Ukázka z registru 
právních požadavků je na obrázku č. 18. 
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Obr. č. 18: Příklad registru právních požadavků [10] 
 

Žádný z identifikovaných právních předpisů souvisejících s životním prostředím 
se nedotýká společnosti v celém jeho znění. Některé se dotýkají činnosti společnosti 
ve více bodech, některé jen okrajově. Pro potřeby firmy byl vytvořen přehled 
povinností vyplývajících pro VAS, a.s. z legislativních předpisů a z rozhodnutí 
územně příslušných orgánů státní správy v průběhu kalendářního roku. Dokument je 
rozdělen na několik částí podle oblastí, kterých se uvedené povinnosti týkají, viz obr. 
č. 19. Pro přehlednost byly informace utříděny do tabulky. Jednotlivé povinnosti jsou 
řazeny podle termínu jejích plnění. V tabulce je již přesně určeno, ze které částí 
právního předpisů či jiného dokumentu vyplývá uvedená povinnost. 
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Obr. č. 19: Vzor seznamu povinnosti [10] 

 
Řízení externích dokumentů a přístup k nim je realizován následně: 
 
Sbírky zákonů 
Na intranetu společnosti je k dispozici seznam právních předpisů bezprostředně 
souvisejících s profesní činnosti společnosti a texty těchto předpisů. Centrálně jsou 
uchovávány Sbírky zákonů v tištěné formě. Za správu a aktualizaci odpovídá právník 
generálního ředitelství. 
 
Technické normy 
Centrálně je zajištěna informovanost o aktuálních změnách prostřednictvím odborné 
firmy. Na podkladě objednávky jsou technické normy dodány v tištěné podobě. Na 
intranetu společnosti je z jednotlivých pracovišť přístupný seznam technických 
norem, které jsou v tištěné formě k dispozici u pověřeného specialisty. Dále je zde 
umístěn seznam platných vodohospodářských technických norem zpracovaný 
odbornou firmou. Seznamy jsou průběžně aktualizovány. Technické normy v tištěné 
formě jsou na vyžádání k dispozici všem zaměstnancům společnosti. Za správu a 
aktualizaci odpovídá pověřený specialista generálního ředitelství. 
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Bezpečnostní předpisy 
Jako specifická součást právních předpisů je jejich aktualizovaná databáze umístěna 
na intranet společnosti. Bezpečnostní předpisy jsou na vyžádání k dispozici všem 
zaměstnancům společnosti. Za správu a aktualizaci odpovídá specialista společnosti 
pro BOZP. [7] 
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6 URČOVÁNÍ CÍLŮ A CÍLOVÝCH HODNOT 
 

6.1 Navrhovaný postup 
 

Určování cílů a cílových hodnot je významným nástrojem zlepšování 
environmentálního profilu organizace. Při řešení každého problému je logické se 
prioritně věnovat odstranění podstatných nedostatků. Tento přístup vyplývá i 
z požadavku normy ISO 14001, která vyžaduje při stanovování cílů přihlédnout 
k právním a jiným požadavkům a významným environmentálním aspektům. Aby byly 
stanovené cíle realizovatelné, norma dovoluje organizaci korigovat své cílové záměry 
s ohledem na technologické, provozní a finanční možnosti. Ne vždy však lze použit 
ekonomickou neúnosnost jako argument k neplnění požadavků. Například 
nedodržování některých legislativních požadavků nelze zdůvodňovat tím, že to 
organizaci významně ekonomicky zatěžuje. Pokud společnost chce úspěšně 
vybudovat a certifikovat systém environmentálního managementu, musí dodržovat 
všechny právní požadavky, které se k její činnosti vážou. Tento argument lze použit 
pouze v případě určování cílů přijímaných nad rámec plnění legislativy. 
 

Na rozdíl od environmentální politiky, která má charakter veřejného prohlášení a 
platí delší dobu, mají cíle zcela konkrétní záměry, kterých chce společnost 
dosáhnout v kratším časovém horizontu. Tento určitý záměr prezentují dva základní 
prvky cílů, tj. rozhodnutí o realizaci věcných opatření a určení měřitelných cílových 
hodnot. Možný postup určování environmentálních cílů a cílových hodnot je uveden 
v následujícím textu. 
 

Jak již bylo naznačeno, při určování environmentálních cílů se prioritně vychází 
z vyhodnocení významných environmentálních aspektů. Z těchto aspektů, které mají 
největší dopad na životní prostředí, je vhodné přednostně vybrat ty, které vedou 
k neplnění právních a jiných požadavků. Jako zdroj informací lze využit ve fázi 
zavádění EMS úvodní environmentální přezkoumání, při udržování a zlepšování 
systému pak využívat registry environmentálních aspektů a právních a jiných 
požadavků.  

 
Pro vybrané aspekty se mají stanovit cíle, ty mohou být zaměřeny na organizaci, 

výrobky a služby, na zákazníka. Mohou být určené cíle vztahující se na celou 
společnost. Cíle mají korespondovat s vyhlášenou environmentální politikou 
organizace. Mají být realizovatelné a srozumitelné, především pro ty osoby, které je 
budou naplňovat.  Pokud je to možné, určit měřitelné cílové hodnoty, kterých má být 
dosaženo. Cílové hodnoty mají zahrnovat kvalitativní měřítko (jakostní ukazatel), 
kvantitativní (objemový, koncentrační ukazatel) a časové měřítko (časový ukazatel). 
Při formulování cílů je třeba stanovit, kdo bude odpovědný za jejích plnění, kdy 
budou prováděny pravidelné kontroly a hodnoceni plnění cílů a cílových hodnot a kdo 
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toto bude provádět. Mohou se také vyjasnit následky za eventuální nesplnění 
stanovených cílů. [4] 
 

Popsaná metodika a její vstupy a výstupy jsou přehledně zachyceny na obrázku 
č. 20. 

 
Obr č. 20: Schéma metodického přístupu určování cílů a cílových hodnot. [6]   

 
Navrhování možných způsobů zlepšení a cílových hodnot má vycházet z diskuze 

se všemi pracovníky, kteří jej mohou ovlivnit. Pro každý stanovený cíl je nutné 
odhadnout nároky na zdroje (finanční, lidské a další), které budou potřebné 
k realizaci cíle. V tomto bodě je zřejmá provázanost cílů a cílových hodnot 
s environmentálními programy. 

 
Před konečným vyhlášením cílů a cílových hodnot je ještě důležité ujistit se, že 

zvolená opatření přispějí ke splnění cíle, cíle a cílové hodnoty jsou v souladu 
s environmentální politikou, a že budou k dispozici potřebné zdroje.  

 
Po naplnění těchto jednotlivých kroků může vedení společnosti vyhlásit 

environmentální cíle a cílové hodnoty. 
 

Nástrojem k dosažení stanovených cílů a cílových hodnot jsou environmentální 
programy. Ty upřesňují, jakým způsobem bude plánovaných cílů dosaženo. 
Obsahem programů je specifikace činnosti směřujících k naplnění cílů. Konečného 
cíle, který je reprezentován cílovou hodnou, může být dosaženo realizaci jedné nebo 
několika činnosti. Jednotlivé body, které je třeba dodržet pří sestavování 
environmentálních programů: 
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- pro jednotlivé cíle a cílové hodnoty se zpracují postupné kroky pro jejich 

naplnění; 
- pro každý krok se určí termín jeho realizace; 
- určí se osoba odpovědna za jeho provedení; 
- k činnosti se přiřadí finanční, lidské a časové zdroje; 
- o postupu programu mají být vedeny záznamy; [5] 
 

Při sestavení environmentálních programů se má vycházet z organizační 
struktury podniku a systému řízení, podnikové dokumentace, registru aspektů a 
registru právních požadavků. Po koordinaci a ucelení vstupních informaci se vytvoří 
programy, které slouží také jako podklady pro audit EMS, vytváření záznamů atd. 
Tento přístup je popsán na obr. č. 21. 

 
Obr. č. 21: Schéma metodického přístupu k sestavení environmentálních 

programů. [6] 
 

Programy EMS mají být zpracovávány a aktualizovány na základě výsledků 
přezkoumání vedení organizace. 

 
Po splnění cílové hodnoty se vybere další významný environmentální aspekt, pro 

který se opět stanoví cíl a cílová hodnota a sestaví se nový program. Tím je naplněn 
obecný požadavek neustálého zlepšování. 
 

Environmentální programy mohou byt přehledně zpracovány do tabulky. Příklad 
možné struktury tabulky je uveden na obrázku č. 22. 
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Obr. č. 22: Příklad tabulkového zpracování environmentálních cílů a programů. [5] 
 
Příkladem určeni cíle a cílové hodnoty může být třeba následující situace: 

společnost zjistila, že na základě nedodržení právních předpisů byla v minulosti 
pokutována ze strany orgánů státní správy. Cílem tedy může být předcházení této 
situace v budoucnu. Cílovou hodnotou jsou žádné sankce. Jednotlivé realizační 
kroky a možný způsob evidence jsou uvedeny na obrázku č. 23. 
 

 
 

Obr. č. 23: Karta environmentálního cíle [11] 
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6.2 Ověření ve VAS a.s. 
 

Hlavním předmětem výrobní činnosti Vodárenské akciové společnosti je dodávka 
pitné vody, odvádění odpadních vod a jejich následná likvidace v souladu s platnými 
právními předpisy. Tato skutečnost dlouhodobě ovlivňuje environmentální chování 
společnosti. Svoji výrobní činnost společnost realizuje provozováním vodovodů a 
kanalizací pro veřejnou potřebu na základě smluvního vztahu s majiteli technické 
infrastruktury. 

 
Společnost již v minulosti zavedla systém managementu kvality (QMS) podle 

ČSN EN ISO 9001, který má certifikovaný. V rámci QMS byly vedením společnosti 
stanoveny cíle kvality rozdělené do krátkodobého časového horizontu a 
dlouhodobého časového horizontu. Cíle jsou formulovány s výrazným zaměřením na 
realizaci dílčích projektů strategie firmy a tedy směřující k optimalizaci provozu 
technologických zařízení. Tyto technologie se především v oblasti čištění odpadních 
vod výrazně podílejí na ochraně a rovněž pak i na zlepšení kvality povrchových vod. 
Jedná se tedy rovněž o naplnění environmentálních cílů, které jsou v již vyhlášených 
cílech kvality zcela neformálně obsaženy. Při jejich průběžné revizi a případné 
aktualizaci tedy již budou formulovány společně jako cíle kvality a environmentální 
cíle. [10]  
 

Vlivem charakteru výrobní činnosti společnosti jsou cíle kvality a environmentální 
cíle neoddělitelně provázány. Provozováním značného počtu zařízení na 
odstraňování znečištění z odpadních vod, před jejich vypuštěním do vod 
povrchových, přispívá společnost k ochraně a zlepšení kvality povrchových vod, což 
je samotná podstata činnosti společnosti. 
 

Vzhledem k velkému rozsahu činnosti organizace budou níže uvedené pouze 
některé příklady, které jsou vhodné k prezentaci řešené problematiky: 
 

Po provedení důsledné analýzy a vyhodnocení informací v registru vlivů činností 
na životní prostředí, byly zjištěny na některých provozech nedostatky, na které je 
třeba přednostně reagovat.  
 

Například bylo zjištěno, že někteři znečišťovatele (jiné podniky) vypouští do 
veřejné kanalizace větší množství znečištění, než mají povolené. To může při větším 
zatížení ČOV ohrozit proces čištění na čističce odpadních vod a může dojit k tomu, 
že nebude dodržen limit znečištění ve vyčištěných vodách vypouštěných do vodních 
toků. Cílem VAS a.s. je zajistit, aby se tato skutečnost již v budoucnu neopakovala. 
Jako nápravné opatření je třeba upozornit znečišťovatele na nedodržení limitů 
znečištění a přidělit mu pokyny, aby k znečištěni nedocházelo. Část registru vlivů 
činnosti na životní prostředí, ve které se tento případ vyskytuje je zobrazena v příloze 
č. 2. 
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Dalšim zjištěným nedostatkem je vypouštění prací vody z filtrů, která vzniká na 
úpravně vod, do kanalizace na ČOV. V tomto případě výjimečně může dojit 
k ohrožení technologie čištění a to především kalů, které se využívaji při procesu 
čištěni. Bylo zjištěno, že tato skutečnost není ošetřena v kanalizačním řádu. I přes to, 
že tento environmentálni aspekt byl vyhodnocen jako nevýznamný, budou přijatá 
v rámci společnosti nápravná opatření k odstranění tohoto nebezpečí. Tento případ 
je zachycen v příloze č. 3, kde je zobrazena část registru vlivů činnosti na životní 
prostředi, ve které se vyskytuje tento aspekt. 

 
Na jednom z provozů byl zjištěn nedostatek v plnění platných legislativních 

požadavků. Environmentální aspekt střední závažnosti se týka vypouštění prací vody 
z filtrů do recipientu. Při této činnosti může být ovlivněna kvalita povrchových vod. 
Jednalo se o překročeni povoleného množství nerozpuštěných látek v prací vodě 
z filtrů na úpravně vod. Jelikož VAS a.s. není majitelem zařízení na úpravu vod, je 
třeba v tomto případě prodiskutovat možná opatření s vlastníkem infrastruktury a 
najít vhodné řešení k odstranění problému. Příklad se nachází v příloze č. 4 této 
práce. 
 

Jednim z environmentálních aspektu, který byl vyhodnocený jako významný, je 
řízené vypouštění znečištění do povrchových vod, jež ovlivňuje jejich kvalitu. 
Problém s kvalitou vyčištěných vod vypouštěných do vodních toků se vyskytl na 
jednom z provozů. Společnost v minulosti byla pokutována ze strany orgánů státní 
správy za neplnění limitů znečištění vypouštěného do povrchových vod. Po 
přezkoumání příčin se přišlo k závěru, že používaná technologie na této ČOV je 
zastaralá a ne vždy je schopná splnit nároky, které jsou na ni kladeny. Jediným 
možným řešením je opět tlak na vlastnika infrastruktury, aby investoval do 
modernizace provozovaného zařízení. Příklad je uveden v příloze č. 5. 
 

Ve všech těchto případech budou sestaveny programy k plnění jednotlivých cílů, 
jenž jsou součásti dílčích projektů strategie firmy, jejichž plnění bude průběžně 
kontrolováno. 
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7 ZÁVĚR 
 

Vlivem rostoucího průmyslového rozvoje dochází ke stále většímu znečišťování 
životního prostředí. V rámci zachování trvalého rozvoje se zvyšuje celosvětový 
zájmem o životní prostředí. To se projevuje především rostoucím množstvím 
legislativních požadavků upravujících oblast životního prostředí. Tímto způsobem je 
vyvíjen tlak na znečišťovatele životního prostředí, aby se dodržováním požadavků 
právních předpisů více zaměřili na snížení negativního dopadu svých činnosti na 
životní prostředí. 

 
Péče o životní prostředí se v organizacích různého typu a velikosti stává řízeným 

procesem, který se zaměřuje především na prevenci znečišťování. Organizace se 
snaží environmentální problematiku promítnout do jednání a chování všech svých 
pracovníků. Pro podporu v zavádění environmentálního systému managementu byly 
vytvořeny normy řady ISO 14 000, které jsou postaveny na principu neustálého 
zlepšování environmentálního profilu organizace. Aplikace norem je dobrovolná.  

 
Tato diplomová práce vychází z požadavků normy ČSN EN ISO 14 001 a to 

především z oblasti plánování. Jednotlivé požadavky normy se snaží vysvětlit a 
navrhnout metodiku jejich aplikace. 

 
Hlavním cílem této práce bylo vytvoření metodiky tvorby environmentálního 

profilu organizace a návrh postupu identifikace právních požadavků, které se týkají 
ochrany životního prostředí. Následovalo ověření metodiky ve vybrané organizaci. 

 
V průběhu řešení úkolu byly zjištěny následující poznatky. Při tvorbě 

environmentálního profilu by měla organizace nejdříve provést úvodní přezkoumání a 
určit rozsah svého EMS. Po úvodním přezkoumání může organizace vyhlásit svoje 
dlouhodobé záměry a zásady environmentálního chování ve formě veřejného 
dokumentu – environmentální politiky. Vychází se z předpokladu, že organizace 
dobře zná své procesy.  

 
Ve fázi zavádění je úvodním přezkoumáním prvotní analýza environmentálních 

aspektů a jejich dopadů na životní prostředí. Výsledkem analýzy aspektů je seznam 
všech environmentálních aspektů, které je třeba vyhodnotit z hlediska jejich 
významnosti. Je na organizaci jaký způsob hodnocení zvolí. 

 
Další část práce se zabývá identifikací právních požadavků týkajících se 

životního prostředí. Byl navržen postup pro určování právních požadavků, který má 
zajistit, že nebudou opomenuty žádné požadavky platné legislativy, které se vztahují 
k činnosti organizace. Metodika zajišťuje propojení právních požadavků 
s environmentálními aspekty.  
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Cílem této analýzy je zjištění nedostatků v plnění právních požadavků a 
identifikace významných environmentálních aspektů. Výstupem z analýzy jsou 
podklady k určení cílů, cílových hodnot a postupů jejich naplňování. Cíle mají být 
provázány s environmentální politikou organizace, reagovat na významné 
environmentální aspekty a dodržování právních požadavků. 

 
Celý proces přezkoumání by se měl pravidelně opakovat, aby byl naplněn princip 

neustálého zlepšování. 
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