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Anotace 

Předmětem diplomové práce „Návrh a budování environmentálního 

managementu“ je rozbor významu systémů environmentálního managementu, popis 

nástrojů implementace EMS a stylu zavádění ve firmě TTK CZ s.r.o. První část je 

zaměřena na ekologickou politiku ve vztahu k podnikatelské sféře. V druhé části je 

všeobecný popis implementačních nástrojů EMS, význam zavádění EMS a přínosy 

systému. V poslední části charakterizuji firmu TTK CZ s.r.o., která projevuje rostoucí 

zájem o dosažení a prokázání dobrého environmentálního profilu řízením dopadů svých 

činností, výrobků a služeb na životní prostředí v souladu se svou environmentální 

politikou.  

Annotation 

The goal of the submitted thesis “The suggestion and the construction 

environmental management” is to analyze significance of environmental management 

system, description of tools of EMS implementation and introduction style in firm TTK 

CZ s.r.o.. The first part is concentrated on environmental policy concerning the business 

sphere. In the second part there is a general description of implementation tools of 

EMS, significance of EMS implementation and benefits of system. In the final part I 

characterize the firm TTK CZ s.r.o. which displays growing interest in achievement and 

demonstration of good environmental profile by management of operation impacts, 

products and services to environment in compliance with environmental policy.  
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1 Úvod 

Ochrana životního prostředí před znečišťováním je už více než čtyřicet let 

v popředí pozornosti vyspělých států. Na celém světě se rychle zvyšuje počet 

organizací, které pro zvýraznění svého pozitivního přístupu k omezování negativních 

vlivů výrobních aktivit na životní prostředí dobrovolně zavádějí ucelené systémy řízení 

ochrany životního prostředí. Tyto systémy, známé pod mezinárodně rozšířeným názvem 

„Systémy environmentálního managementu“ se tak zařazují k ostatním subsystémům 

vrcholového řízení organizace. Zavedení systému environmentálního managementu 

může znamenat významný příspěvek k trvale udržitelnému rozvoji, ekonomickému 

růstu a prosperitě organizace. Zejména v posledních letech je ověřené prohlášení o 

zavedeném systému environmentálního managementu častou podmínkou pro získání 

zakázky. Fungující systém environmentálního managementu se tak stává i významným 

ekonomickým předpokladem úspěšného podnikání. 

Stále intenzivnější využívání přírodních zdrojů v průběhu 20. století a neustále 

se zvyšující dopad lidské činnosti na životní prostředí vedly k prvním myšlenkám, že 

pokud chceme i nadále čerpat přírodní zdroje, musíme je i chránit. 

Péče o životní prostředí stála však ještě nedávno v pozadí zájmu většiny firem. 

Management podniku se spokojil a stále ještě spokojuje s dodržováním požadavků 

vyplývajících z přijímané legislativy a se zavedením funkce podnikového ekologa. 

Tento přístup k životnímu prostředí je však nedostačující. Environmentální 

problematika by se měla stát nedílnou součástí manažerských aktivit na všech řídících 

úrovních a být respektována v činnosti každého pracovníka podniku. Přístupem, který 

tyto výše zmíněné požadavky zohledňuje, je systém environmentálního managementu - 

EMS. 

Podporovat ochranu životního prostředí a předcházet znečišťování může 

kterákoli firma, ale je velmi složité tento přístup prokázat. Po provedení úspěšného 

auditu společnost obdrží certifikát, který tuto skutečnost potvrzuje. Na druhou stranu 

však nemůžeme říci, že certifikace vyřeší každý problém firmy ve vztahu k životnímu 
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prostředí. Zavedením systému se všichni pracovníci zavazují k neustálému zlepšování 

environmentálního profilu firmy. 

Také firma TTK CZ s.r.o. považuje ochranu životního prostředí za prioritní, 

uvědomuje si svůj podíl na ovlivňování kvality životního prostředí a chce svoje činnosti 

z tohoto hlediska řídit. Proto se vedení společnosti rozhodlo pro zahájení budování 

systému environmentálního managementu podle norem řady ISO 14000. Podnik má již 

vybudovaný systém jakosti podle ISO 9000 a jeho snahou je postupně vytvořit 

integrovaný systém řízení, který se bude skládat ze systému jakosti, systému 

environmentálního managementu a v neposlední řadě i ze systému managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Cílem této diplomové práce je pro firmu zpracovat základní dokumentaci 

systému environmentálního managementu, přičemž za základní dokumentaci se 

považuje především Příručka environmentálního managementu. Před vlastním 

zpracováváním dokumentu bude nutné nejdříve zjistit environmentální aspekty podniku, 

ze kterých se bude při tvorbě Příručky environmentálního managementu vycházet. 

Cíl práce je dekomponován do těchto dílčích cílů: 

§ jaký důvod vedl společnost k rozhodnutí o implementaci EMS, 

§ jak jsou naplňovány jednotlivé požadavky systému EMS podle normy ISO 

14001, 

§ jaké náklady si vyžádá zavedení a udržování EMS, 

§  jakých přínosů bylo implementací a uplatňováním EMS dosaženo a jaké lze 

očekávat do budoucna. 

Důležitou částí diplomové práce bude také seznámení s vlastní problematikou 

environmentálního managementu. Především se bude jednat o vysvětlení možných 

přístupů k vybudování ekologicky řízených systémů. 

Na základě poznatků, které jsem získal při zpracování teoretické části této práce, 

jsem stanovila následující hypotézy: 

1. Hlavním důvodem implementace EMS ve společnosti TTK CZ s.r.o. byl 

trvalý zájem o ochranu životního prostředí. 
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2. Přínos ze zavedení a uplatňování EMS se projevil především v oblasti 

odpadového hospodářství, a to snížením produkce odpadů, využíváním recyklace, ale i 

po stránce organizační. 

Tato práce byla vypracována na základě informací z různých zdrojů. Praktické 

informace pro zpracování teoretické části byly získány především od zaměstnanců 

firmy, dále od dodavatelů výrobního materiálu pro firmu. Proběhlo několik osobních 

setkání v sídle společnosti. Další dotazování a konzultace probíhaly prostřednictvím e-

mailu. Dalším potřebným a cenným zdrojem informací byly interní materiály 

společnosti TTK CZ. 

Tato diplomová práce by měla napomoci společnosti TTK CZ k vybudování 

efektivního systému environmentálního managementu a zároveň by měla posloužit jako 

obecný návod, jak vytvářet základní dokumenty systému environmentálního 

managementu. 
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2 Péče o životní prostředí 

Péče o životní prostředí patří k aktuálním celosvětovým problémům. Dosavadní 

zkušenosti ukazují, že společenský rozvoj měl zpravidla negativní dopady do životního 

prostředí. Nemají-li se naplnit katastrofické scénáře ohrožení životního prostředí na 

Zemi, musí dojít k výrazným změnám ve vztahu k ochraně životního prostředí. V této 

souvislosti prioritní úloha přísluší průmyslové sféře, která patří k významným 

znečišťovatelům. 

Na rozdíl od řady podnikových aktivit, jejichž důsledky mohou mít lokální nebo 

národní rámec, v případě aktivit dotýkajících se životního prostředí tomu tak vždy není, 

neboť jejich důsledky často nerespektují národní hranice (emise, znečištění vodních 

toků, vlivy na ozónovou vrstvu apod.), a proto ekologická tématika je a do budoucna 

stále více bude pod mezinárodním tlakem. 

V posledních letech se projevují tendence k humanizaci výrobků a jejich výroby. 

Jako první signály objevující se již v 70. letech minulého století se staly tendence 

posilující úsilí o zvyšování jakosti výrobků a odpovědnost výrobců za důsledky, které 

by výrobky z titulu své nedostatečné jakosti a zvláště pak bezpečnosti, spolehlivosti či 

zdravotní nezávadnosti mohly způsobit v podobě újmy na zdraví či dokonce smrti 

uživatelů. 

Ochrana spotřebitele byla později rozšířena o oblast ochrany společenských 

zájmů, jejichž prioritou je především úsilí o zohledňování ekologických aspektů 

výrobků a jejich výroby. Pro dosažení požadovaných výsledků, jako efektivnější cesta 

než hodnocení konečných výsledků, je prosazení příslušné problematiky do 

celopodnikových manažerských aktivit. 

Koncem osmdesátých let (v roce 1987) byly zveřejněny a postupně se začaly 

uplatňovat mezinárodní standardy ISO řady 9000, které zavedly prosazování 

managementu kvality jako systému (Quality Management Systém – QMS), který 

zasahuje do všech firemních činností a týká se nikoliv pouze úzkého okruhu 

pracovníků, kteří se zabývají kvalitou (techničtí kontroloři, pracovníci zkušebních 
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laboratoří apod.), ale prakticky všech pracovníků firmy, neboť každý svým dílem 

ovlivňuje konečnou jakost výrobku nebo služby. 

S desetiletým odstupem (v roce 1996) byly přijaty a následně se začaly 

uplatňovat mezinárodní standardy ISO řady 14000, které obsahují doporučení pro 

zavádění a udržování firemních systémů ochrany životního prostředí (Environmental 

Management System – EMS). Jsou koncipovány na stejném principu jako přístupy 

QMS, tzn. že pozornost věnovaná vlivům na životní prostředí nemůže být záležitostí 

pouze úzké skupiny specialistů (firemního ekologa), ale musí být integrální součástí 

řídicích aktivit všech manažerů a musí dojít k odpovídajícím posunům v 

environmentálním chování všech pracovníků firmy. Na obdobném principu se v 

současnosti začínají též prosazovat další aktivity zaměřené na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci (Health and Safety Management System – HSMS). I v tomto případě 

nemůže být bezpečnostní technik „hromosvodem", na který se svádí veškeré úsilí o 

bezpečnost práce, ale i tuto problematiku je třeba promítnout do řídicích aktivit 

manažerů a chování všech pracovníků. 

Z uvedeného je zřejmé, že QMS je zaměřen na jakost v zájmu zákazníka, EMS 

na životní prostředí v zájmu společnosti a HSMS na bezpečnost a ochranu zdraví v 

zájmu zaměstnanců (Obr.č.1.). V organizačním uspořádání jsou často tyto systémy 

(není to však striktní požadavek) zařazovány do jednoho útvaru a zabezpečovány 

jednotným přístupem - dokumentací, cíli, prověřováním atd. 1 

 

 

                                                
1 VEBER, J. Environmetální management. 
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Obr.č.1.: Vztahy a zaměření manažerských systémů.2 

2.1 Státní regulace životního prostředí 

Moderní společenské struktury by měly směřovat ke koncipování takových 

vztahů, ve kterých budou dobře fungovat všechny společenské struktury s minimem 

státních zásahů. Je nesporné, že tento cílový stav je dlouhodobou metou, která bude 

znamenat jednak výrazné posilování etických principů, ale i změny v koncipování 

legislativních předpisů. Ve vztahu k ekologii by se měla v této souvislosti prosazovat 

zásada ekonomické odpovědnosti za škody na životním prostředí, tzn. negativní efekty 

by měly být přičteny tam, kde je to možné a v rozsahu, v jakém je to možné, k tíži jejich 

původce. Činnosti škodící životnímu prostředí musí být ekonomicky znevýhodněny 

vůči činnostem škodícím méně nebo vůbec. Z hlediska šetrnějšího vztahu k životnímu 

prostředí je třeba respektovat již od zdrojů surovin, přes výrobní proces až po celý 

životní cyklus výrobku a jeho likvidaci. Státní správa v oblasti životního prostředí má 

vypracovánu koncepci péče o životní prostředí. Při prosazování ekologických zájmů 

používá v současnosti různé nástroje: 

− přímé, kdy formou zákonů a navazujících předpisů jsou vydávány zákazy 

produkce a užívání nebezpečných či škodlivých látek (např. freonů, 

asbestu apod.), resp. určovány limity použití (např. oxidu dusíku, či síry 

v elektrárenství či teplárenství, v provozu motorových vozidel atd.), 

                                                
2 VEBER, J. Environmetální management. 
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− nepřímé v podobě sankcí za znečištění nebo naopak stimulace opatření 

směřujících k omezení či zlepšení vlivů na životní prostředí. 

Se státními zásahy nutně souvisejí vyvolané náklady na identifikaci zdrojů 

znečištění, na dozor, udělování a vymáhání pokut atd., které s ohledem na plošný 

charakter kontrolní činnosti nemusí být zanedbatelné. I proto je zřejmé, že by úloha 

státu neměla pouze spočívat v represivní funkci, ale do budoucna by se mělo zvyšovat 

preventivní úsilí, zvyšování povědomí všech členů společnosti o odpovědném přístupu 

k ochraně životního prostředí a podněcování zájmu podnikatelských subjektů o 

ekologickou problematiku. V duchu tohoto záměru jsou koncipovány současné 

požadavky na podporu dobrovolných aktivit především průmyslových podniků, ale i 

státních a veřejných institucí v oblasti šetrnějšího vztahu k životnímu prostředí. Mezi 

tyto aktivity lze zařadit: 

označování ekologicky šetrných výrobků - ekolabelling, včetně podpory prodeje 

výrobků příznivých pro životní prostředí (Obr.č.2.), 

úsilí o zavedení čistší produkce, 

zavádění EMS do podnikové praxe. 

Institut dobrovolných aktivit má bezpochyby řadu předností, mezi nejdůležitější 

lze uvést tu skutečnost, že není náročný na inspekční náklady hrazené státem a dále, že 

výrazně upřednostňuje princip prevence, tzn. orientace výrobců na předcházení 

problémů v ekologii před jejich následným odstraňováním. V podpoře dobrovolných 

aktiv v iniciování zájmu podnikové sféry o ekologii prostřednictvím ekolabellingu a 

EMS lze spatřovat novou funkci státu v oblasti ekologie. 3,4 

 

Obr.č.2.: Značení ekologicky šetrných výrobků v EU a ČR. 

                                                
3 VEBER, J. Environmetální management. 
4 RYBÁŘ, Š. Český ekologický ústav 
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2.2 Systém environmentálního managementu 

Pojem systém environmentálního managementu (EMS), je přesně vymezen a 

normalizován. Podle mezinárodní definice jde o součást celkového řídícího systému 

podniku, která využívá organizační strukturu, činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, 

procesy a zdroje podniku k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování 

environmentální politiky. 

Mnohem srozumitelnější asi bude charakteristika, že environmentální 

management je systematický přístup k péči o životní prostředí ve všech aspektech 

podnikání. Environmentální management pomáhá organizacím, aby přistupovaly 

k problémům životního prostředí systematicky a začlenily péči o životní prostředí jakou 

běžnou součást do managementu svého provozu a podnikatelské strategie. 

Důležitým znakem EMS je, že si jej kterákoliv organizace, bez rozdílu typu, 

velikosti a charakteru může sama vytvořit jako součást svého celkového systému řízení. 

V podstatě je EMS řada vzájemně koordinovaných činností, jež podnik systematicky a 

vědomě začleňuje do svého řídícího systému, aby tak mohl plánovitě snižovat svůj 

negativní dopad na životní prostředí. 5 

2.3 Firemní důvody k zavádění EMS 

Péče o životní prostředí stála donedávna v pozadí zájmu většiny firem. Většina 

vedoucích pracovníků se spokojila a spokojuje s dodržováním požadavků vyplývajících 

z přijímané legislativy. K tomuto účelu mají zřízenu funkci podnikového ekologa nebo 

jsou tyto činnosti zabezpečovány externě. Tato podoba přístupů k environmentu je 

považována za nedostatečnou, environmentální problematika by se měla stát nedílnou 

součástí řídicích aktivit na všech řídicích úrovních a být respektována v činnosti 

každého pracovníka firmy. 

Existuje řada důvodů, proč by měl management péči o ochranu životního zařadit 

jako součást svých řídicích aktivit: 

                                                
5 RÁČEK, J. Systémy integrovaného managementu 
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§ Marketingový nástroj - zavedení systému environmentálního 

managementu může firma využit k posílení eko-image v očích veřejnosti, 

u odběratelů nebo vůči konkurenci, 

§ zavedení EMS může být požadováno jako jedna z podmínek při 

uzavírání kontraktů nebo jako KO-podmínka výběrových řízení, 

§ podmínění provozní licence splněním EMS, ve světě např. spalovny 

toxických látek, provozy v exponované ochranné lokalitě dostanou 

povolení k provozu za předpokladu, že mají zaveden systém EMS, 

§ příznivější podmínky pro firmy, které zavedly EMS při poskytování 

úvěru a pojistných smluv - zavedení EMS snižuje riziko průmyslových 

havárií, signalizuje vyšší úroveň managementu ve firmě, 

§ certifikovaný EMS může být využit jako argument proti tvrzením o eko-

dumpingu či jiným ochranářským opatřením zdůvodňovaným nižší péčí 

o životní prostředí.  

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 činností, 

§ 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 veřejností apod. 
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I pro nutnost řízení aktivit souvisejících s ochranou životního prostředí lze 

uplatnit i další argumenty: 

§ současné výrobky a jejich obaly jsou složeny z nejrůznějších látek a již v 

současnosti existují a blízké budoucnosti porostou tlaky na jejich 

snadnou likvidaci, 

§ 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, 

§ problematika environmentu je v současnosti upravena četnými 

legislativními předpisy, které musí organizace dodržovat, většina těchto 

předpisů je doplněna sankčními opatřeními s citelnými ekonomickými 

sankcemi (v řádu milionů Kč). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že ochrana životního prostředí ve firmě nemůže být 

záležitostí jedince (ekologa), ale musí být promítnuty do činnosti všech pracovníků 

organizace. Zvláště management na všech úrovních řízení musí aspekty kvality a 

environmentu zařadit jako součást svých rozhodnutí a zejména v případě závažných 

rozhodnutí si klást otázku: jaký vliv to bude mít na životní prostředí?, nedalo by se najít 

řešení, které méně zatíží životní prostředí?, jak to dělají jinde s cílem dosáhnout 

příznivější environmentální dopady?  

Zabezpečení soudobých požadavků na jakost výrobků i žádoucí environmentální 

chování vyžaduje v organizacích zavést systém řízení, který bude iniciován vrcholovým 

managementem a bude nedílnou součástí řídicích aktivit manažerů na všech úrovních 

řízení dané firmy a promítne se do žádoucího chování a jednání všech pracovníků. 

Je logické, že systémy EMS byly prioritně určeny především na podnikatelské 

subjekty, zejména pak na průmyslové podniky, popř. i zemědělské, dopravní 

organizace. Dále uváděné přístupy EMS jsou však natolik universální, že mohou být 

aplikovány i v nevýrobní sféře – např. ve zdravotnictví, školství nebo i v kulturních a 

sportovních organizacích. 6 

                                                
6 VEBER, J. Environmetální management. 
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3 Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí 

Zabezpečení soudobých požadavků na jakost výrobků i žádoucí environmentální 

chování vyžaduje v organizacích zavést systém řízení, který bude iniciován vrcholovým 

managementem a bude nedílnou součástí řídicích aktivit manažerů na všech úrovních 

řízení dané firmy a promítne se do žádoucího chování a jednání všech pracovníků. 

Je logické, že systémy EMS byly prioritně určeny především na podnikatelské 

subjekty, zejména pak na průmyslové podniky, popř. i zemědělské, dopravní 

organizace. Dále uváděné přístupy EMS jsou však natolik universální, že mohou být 

aplikovány i v nevýrobní sféře – např. ve zdravotnictví, školství nebo i v kulturních a 

sportovních organizacích. 7 

3.1 Dobrovolné environmetální dohody 

1) Definice a podstata  

Dobrovolné environmentální dohody lze velmi stručně definovat jako smluvní 

závazky uzavírané v oblasti ochrany životního prostředí mezi orgány veřejné správy a 

podnikatelskými subjekty za účelem efektivnějšího dosažení cílů v oblasti ochrany 

životního prostředí. 

Hlavním rysem dobrovolných environmentálních dohod je ta skutečnost, že 

existují mimo rámec stávajících legislativních předpisů a často potřebný legislativní 

předpis nahrazují. 

2) Obecná charakteristika  

Z hlediska environmentální politiky řadíme dobrovolné environmentální dohody 

mezi regulační nástroje vyžadující vnější součinnost, neboť jde o kooperaci s veřejnou 

správou. Nebývají, ale mohou být, preventivně zaměřeny. Nejsou normalizovány. Mají 

velmi specifický charakter a mohou se značně lišit z hlediska rozsahu, podmínek i 

způsobu uzavření dohody. Aplikace z hlediska druhu podniku není po teoretické stránce 

                                                
7 REMTOVÁ, K. Dobrovolné environmentální aktivity – Orientační příručka pro podniky 
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nijak omezena. Mohou existovat uzavřené přímo s podnikem anebo uzavřené s 

podnikovým svazem či sdružením. 

3) Oblasti podniku dotčené použitím  

Oblast použití je velmi rozsáhlá. Většinou se uzavírají s cílem snížit spotřebu 

zdrojů, snížit spotřebu energie, snížit obsah vybraných látek v určitých výrobcích, snížit 

produkci odpadů jakéhokoliv druhu, snížit hluk, případně i ukončit nevyhovující 

výrobní postupy a pod. 

4) Stručný popis postupu při použití  

Uzavírání je většinou velmi specifickou záležitostí, nicméně Evropská komise 

již připravila rámcový přehled hlavních požadavků, které by měly obsahovat bez ohledu 

na jejich zaměření a rozsah (nadnárodní, národní, regionální). V podstatě jde o základní 

náležitosti, jež musí obsahovat každá právně závazná smlouva, tj. smluvní strany, 

předmět smlouvy, definice základních pojmů obsažených ve smlouvě, cíl smlouvy, 

specifikace přístupu k naplnění smlouvy a specifikace povinností jednotlivých 

smluvních stran, způsob sledování plnění předmětu smlouvy a náležitosti týkající se 

podávání informací o jeho plnění a způsob jejich vyhodnocování, sankce při neplnění, 

možnost přistoupení třetích stran ke smlouvě, přístup k informacím ve smlouvě 

obsažených, možnost zrušení smlouvy nebo odstoupení od smlouvy a také odvolací 

pravidla. 

5) Výhody a přínosy d.e.d. 

Tím, že d.e.d. často předcházejí zavedení různých legislativních předpisů 

umožňují podnikům připravit se na plnění požadavků, jež z těchto předpisů pro ně 

budou vyplývat. Podniky se tak nedostávají do časového skluzu a mohou k řešení svých 

problémů zvolit časově náročnější, ale z hlediska budoucího vývoje vhodnější varianty. 

Jinými slovy mohou provést potřebné inovace aniž by ztratily svou 

konkurenceschopnost. 

 

6) Nevýhody a rizika d.e.d. 

Z obecného hlediska je určitou nevýhodou d.e.d. jejich nejasné právní postavení. 

Z hlediska podniku představuje největší riziko změna podmínek a vznik nestabilního 
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ekonomického prostředí na makroekonomické i mikroekonomické úrovni, které může 

narušit plnění d.e.d.8 

3.2 Ekodesign 

1) Definice a podstata ekodesignu 

Ekodesign lze definovat jako začleňování požadavků na ochranu životního 

prostředí do návrhu a konstrukce výrobků s účelem vyvinout výrobek, jehož životní 

cyklus bude při poskytování požadovaného užitku a ekonomické efektivnosti vykazovat 

zároveň co nejnižší negativní dopad na životní prostředí, tzn. zabírat co nejméně půdy, 

nenárokovat deficitní suroviny, vykazovat co nejnižší produkci odpadů všeho druhu 

jakož i co nejnižší spotřebu energie a materiálů, apod. 

2) Obecná charakteristika ekodesignu 

Účelem aplikace ekodesignu je snížit negativní vlivy výrobků podniku na 

životní prostředí v jejich celém životním cyklu, a to již při jejich návrhu a konstrukci, 

takže ekodesign patří mezi nástroje preventivní strategie. Ekodesign nevyžaduje vnější 

součinnost, podnik jej může používat dle vlastního uvážení. I když již existuje několik 

postupů a pravidel jak ekodesign provádět, není zatím na mezinárodním poli 

normalizován. Existuje pouze technická zpráva ISO/TR 14062 (vydaná jako ČSN 

010962), která se týká integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje 

výrobku. 

Z hlediska sortimentu uživatelů má aplikace ekodesignu význam především pro 

výrobní organizace. 

3) Oblasti podniku dotčené použitím ekodesignu 

Ekodesign je univerzální nástroj pro navrhování a konstrukci jakéhokoliv 

výrobku. Vzhledem k velkému rozsahu životního cyklu výrobků existují ekodesigny 

zaměřené speciálně na jednu etapu životního cyklu, např. na demontáž použitého 

výrobku nebo na jeho zneškodnění, recyklaci či na snížení spotřeby energie nebo 

spotřeby materiálu, a to jak ve výrobní, tak i ve spotřební etapě, apod.  

4) Stručný popis postupu při použití ekodesignu 

                                                
8 ŠAUER,P. Dobrovolné dohody v politice životního prostředí 
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Rámcový postup při ekodesignu se neliší od běžně používaného postupu návrhu 

a konstrukce výrobků. Novým prvkem je pouze posuzování všech potřebných látek 

(materiálů) a druhů energie z hlediska jejich vlivů na životní prostředí v průběhu celého 

životního cyklu výrobku a hledání nejvhodnějšího řešení z hlediska snížení negativních 

vlivů na životní prostředí. Jedná se o tzv. environmentální profil výrobku. 

Prvním krokem při provádění ekodesignu je rozhodnutí, zda vytýčeného cíle 

(snížení negativního dopadu na životní prostředí) bude dosaženo buď vývojem zcela 

nové koncepce anebo změnami stávajícího výrobku. Na základě vybrané strategie se 

pak zvolí některý z používaných systematických přístupů. Při vývoji zcela nové 

koncepce se nezvažuje hmotná stránky výrobku, ale funkce, která má být výrobkem 

plněna a způsob jakým bude plněna. Zvažuje se proto možnost 

1) tzv. dematerializace čili náhrady výrobku službou, 

2) možnost společného užívání, 

3) integrace funkcí, 

4) stanovení funkčního optima. 

Ve druhém případě se postupy ekodesignu mohou zaměřit: na změnu složení a 

struktury výrobku, na optimalizaci životnosti výrobku, anebo na způsoby likvidace 

výrobku. U každé vybrané možnosti je třeba určit vlivy na životní prostředí. Přitom se 

často používá tzv. kontrolních seznamů, jež obsahují přehled hledisek, která zajišťují, že 

žádný významný aspekt nebude opomenut a metody LCA (viz) k hodnocení velikosti 

dopadů na životní prostředí jednotlivých návrhů. Porovnávání navržených řešení se 

provádí pomocí metod vícekriteriální analýzy. 

5) Výhody a přínosy ekodesignu 

Používání ekodesignu může podniku přinést mnoho ekonomických výhod. 

Kromě výroby zcela nového a na trhu dosud neexistujícího produktu či nabízené služby, 

což by mělo posílit postavení podniku na trhu, by aplikace ekodesignu, v důsledku 

snahy o optimální využití energie a materiálů a tím i o minimalizaci vznikajících 

odpadů, měla vést i ke snížení nákladů. 

Náklady dále snižuje i minimalizace používání vzácných prvků a snaha o opětné 

používání některých součástí nebo o používání recyklovaných materiálů. Nutnost 

omezovat používání toxických a nebezpečných látek snižuje riziko a možnosti vzniku 

havárií a může vést k výhodnějšímu pojištění. 
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6) Nevýhody a rizika ekodesignu 

Jde o poměrně finančně i časově náročnou záležitost vyžadující zkušené 

odborníky, kteří sledují vývoj v mnoha oblastech a musí neustále rozšiřovat své znalosti 

týkající se jak vývoje energetických zdrojů a chování látek v životním prostředí, tak i 

případného rozvoje pomocných metod (LCA, vícekriteriální hodnocení, apod.). Podniku 

se často vyplatí vyškolit si své ekodesignery. 

Aby úsilí návrhářů nepřišlo nazmar, musí podnik před uvedením výrobku na trh 

realizovat zelený marketing zdůrazňující snížený negativní dopad nového výrobku na 

životní prostředí a zajistit, aby byl spotřebitel detailně informován nejen o správném 

používání výrobku z hlediska životního prostředí, ale i o jeho nejlepší likvidaci jako 

spotřebního odpadu.9,10 

3.3 EMAS (Systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí) 

1) Definice a podstata EMAS 

EMAS je program EU, který je popsán v nařízení EU č.761/2001, jež ČR přejala 

na základě vládního usnesení č.651/2002. Toto nařízení definuje EMAS jako: „část 

celkového systému řízení, která zahrnuje organizační strukturu, plánování, 

odpovědnosti, techniky, postupy, procesy a zdroje pro rozvoj, provádění, dosažení, 

posouzení a podporu politiky životního prostředí“. 

Podstata EMAS spočívá v začlenění všech zaměstnanců do vytvořeného systému 

řídícího vlivy podniku na životní prostředí. Toto začlenění a také seznámení 

zaměstnanců s příčinami negativních dopadů, jež činnosti podniku vyvolávají v 

životním prostředí, umožňuje podniku, aby zaměstnance do řešení těchto problémů 

aktivně zapojil a aby podle požadavku neustálého zlepšování mohl do environmentální 

politiky podniku zařazovat stále nové úkoly vedoucí k dalšímu snižování negativních 

vlivů podniku na životní prostředí. Plnění úkolů je kontrolováno auditory podniku a 

také auditory z nezávislé organizace. Výběr úkolů provádí vedení podniku, nicméně 

prvním úkolem, který musí každý podnik splnit, je dosažení souladu s legislativními 

předpisy. 

                                                
9 REMTOVÁ, K., Ekodesign 
10 ČSN 010964 Environmentální management 
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2) Obecná charakteristika EMAS 

Jedná se o regulační preventivně zaměřený nástroj, neboť úkolem EMAS, 

podobně jako u environmentálního manažerského systému (EMS) zavedeného dle ISO 

14001, je zavedení takového systému řízení, který zajistí neustálé snižování negativních 

vlivů podniku na životní prostředí a bude podporovat preventivní opatření. Vzhledem k 

tomu, že činnost nově zavedeného systému řízení je pravidelně auditována a 

environmentální prohlášení, která podnik v rámci EMAS vydává, musí být validována 

nezávislým ověřovatelem, patří EMAS mezi nástroje vyžadující vnější součinnost. V 

ČR byl na podporu zavádění EMAS zřízen Národní program EMAS a ustanoveny tři 

instituce, které NP EMAS zajišťují: Rada Programu EMAS, Akreditační orgán 

Programu EMAS, Agentura EMAS. Provádění EMAS je normalizováno Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č.761/2001 ze dne 19.března 2001. Z hlediska 

sortimentu uživatelů se jedná o univerzální nástroj, který může používat libovolná 

organizace. 

3) Oblasti podniku dotčené použitím EMAS 

EMAS patří k nástrojům s nejširším rozsahem působení. Vytvořený systém 

řízení umožňuje stanovování cílů EMAS, jež se mohou týkat jak všech činností uvnitř 

podniku, (např. změn výrobních procesů vedoucích ke snižování odpadů, zlepšování 

environmentální kvality výrobků, zvyšování environmentálního povědomí zaměstnanců 

podniku apod.), tak i činností zasahujících mimo podnik, (např. výběru dodavatelů, kde 

se podnik, jenž má zavedený EMAS, vybírá za dodavatele opět podniky se zavedeným 

EMAS, čímž opět podporuje ochranu životního prostředí). 

4) Stručný popis postupu při použití EMAS 

Prvním krokem je zmapování současného stavu podniku z hlediska ochrany 

životního prostředí (tzv. úvodní environmentální přezkoumání). Na základě zjištěných 

okolností lze stanovit tzv. registr environmentálních aspektů (vlivů podniku na životní 

prostředí) a registr právních a jiných požadavků (povinností, jež má podnik z hlediska 

ochrany životního prostředí plnit). Na základě získaných znalostí stanoví vedení 

podniku tzv. environmentální politiku. Jedná se o veřejný dokument, v němž podnik 

mimo jiné (závazek neustálého zlepšování životního prostředí, závazek plnění právních 

předpisů a závazek preferování prevence) uvede obecně hlavní cíl, na který se v rámci 
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snížení svých negativních vlivů na životní prostředí bude zaměřovat, např. snížení 

nebezpečných odpadů. 

Po této plánovací fázi nastává fáze realizační, která obsahuje výcvik a školení 

zaměstnanců a rozdělení dílčích úkolů vedoucích ke splnění vytýčených cílů a to nejen 

za normálních okolností, ale i v případě výskytu nějaké mimořádné události (např. 

havárie). V realizační fázi je také třeba zajistit vypracování nebo novelizaci potřebných 

dokumentů a také stanovit systém jejich spravování jakož i systém uchovávání výsledků 

měření, zpráv a jiných hlášení a písemností. 

Činnost zavedeného systému je pravidelně kontrolována a nejméně jednou ročně 

si musí podnik provést tzv. vnitřní audit, aby zjistil do jaké míry splňuje stanovené 

úkoly. Mezi povinnosti podniku patří také vypracování environmentálního prohlášení, v 

němž jsou vždy uváděny dosažené výsledky. Environmentální prohlášení musí být 

ověřováno akreditovaným ověřovatelem, který také přímo v podniku prověří činnost 

zavedeného systému EMAS a zjištěné okolnosti uvede v tzv. zprávě z ověření, k níž se 

musí vyjádřit i vedení podniku. Podnik, který prošel ověřením a má validované své 

environmentální prohlášení může pak u Agentury EMAS požádat o zapsání od registru 

EMAS. 

Registrované podniky mohou využívat logo EMAS. Jednu verzi loga mohou 

používat v dopisech a v reklamních materiálech, druhá verze je určena k potvrzování 

informací uveřejněných v environmentálním prohlášení. 

5) Výhody a přínosy EMAS 

Zavedení EMAS vede prakticky vždy ke snižování materiálové a energetické 

spotřeby a tím ke snižování nákladů. Vzhledem k pravidelně prováděnému monitoringu 

a auditu dojde vždy ke zvýšení a k lepšímu dodržování pořádku na pracovišti a také k 

zlepšení přehledu v uspořádání dokumentace a nejrůznějších záznamů. Často dochází k 

digitalizaci a vytvoření vnitřní sítě čili ke zlepšení vnitřní komunikace. Snaha o zapojení 

všech zaměstnanců do snižování negativních vlivů na životní prostředí vede ke 

zvyšování jejich informovanosti a tím i ke zvyšování jejich zájmu o životní prostředí, 

což často vyústí k předkládání dobrých a neotřelých návrhů na snižování negativních 

vlivů na životní prostředí. Zavedení EMAS také zvyšuje pověst podniku a může být i 

jedním z kritérií požadovaným v různých výběrových řízení. Vzhledem k tomu, že 

podniky se zavedeným EMAS jsou vždy mnohem lépe připraveny na případnou havárii, 
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jsou v zahraničí pojišťovny ochotny uzavírat s nimi výhodnější pojištění. Podobně 

mohou podniky se zavedeným EMAS získat i různé výhody u bank. V ČR v tomto 

směru už určitá jednání také probíhají. 

 

6) Nevýhody a rizika EMAS 

Z hlediska podniku jsou za hlavní nevýhodu EMAS považovány náklady, které 

jsou s jeho zaváděním spojené. Nejde tolik o náklady spojené se změnou řídícího 

systému, které zároveň zvyšují hodnotu podniku, jako spíše o platby nezávislým 

environmentálním ověřovatelům (auditorům). Ceny jsou smluvní a závisí na velikosti 

podniku a na charakteru jeho činnosti, nicméně nejsou nízké. V současné době existuje 

již několik organizací nabízející auditory EMAS, takže si podnik mezi nimi může 

vybírat. Názvy a adresy jsou uvedeny na internetu (www.cenia.cz/EMAS-.)11 

Za nevýhodu EMAS bývá také považován požadavek na pravidelné 

zveřejňování tzv. environmentálního prohlášení, které obsahuje konkrétní údaje o 

vlivech podniku na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že tento požadavek není 

obsažen při zavádění analogického systému řízení EMS dle mezinárodní normy ISO 

14001 (viz), dává mnoho podniků přednost zavádění EMS před EMAS. V současné 

době se však očekává, že některá zvýhodnění nebo i zelené veřejné zakázky, alespoň v 

rámci EU, budou vázány na EMAS a ne na EMS.12,13 

 

 

Obr.č.3.: Loga EMAS zavedená novelou EMAS II 
                                                

11 www.cenia.cz, www.env.cz 
12 Program EMAS v České republice 
13 MIKOLÁŠ, J., Váš podnik a životní prostředí při vstupu České republiky do Evropské unie 

http://www.cenia.cz/EMAS
http://www.cenia.cz
http://www.env.cz
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3.4 EMS (Systém environmentálního managementu zaváděný dle 

ISO 14001) 

1) Definice a podstata působení EMS 

Norma „ISO 14001:2004 Systémy environmentálního managementu – 

Požadavky s návodem pro použití“ (v ČR vydaná jako ČSN EN ISO 14001:2005) 

definuje EMS jako: „součást systému managementu organizace použitá k vytvoření a 

zavedení její environmentální politiky a řízení jejich environmentálních aspektů“. 

Pojmem environmentální aspekty se rozumí prvky činnosti organizace, které mají vliv 

na životní prostředí a environmentální politika je veřejný dokument, kterým se 

organizace mimo jiné zavazuje dosáhnout uvedených cílů vedoucích ke stálému snížení 

jejích negativních vlivů na životní prostředí. Podstata působení EMS je v principu stejná 

jako u EMAS. Jedná se o zapojení zaměstnanců do systému řídícího snižování 

negativních vlivů podniku na životní prostředí. Na rozdíl od EMAS nemusí podnik 

vypracovávat environmentální prohlášení, ale nemá k dispozici žádná loga prokazující 

zavedení systému environmentálního managementu. Dostává pouze certifikát, jehož 

platnost musí být vždy po dvou letech obnovena. 

2) Obecná charakteristika EMS 

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

zavedení takového systému řízení podniku, který zajistí jak neustálé snižování 

negativních vlivů činnosti podniku na životní prostředí, tak i neustálé vzdělávání svých 

zaměstnanců a relevantních zájmových skupin. Vzhledem k tomu, že funkčnost 

zavedeného EMS je pravidelně kontrolována nezávislým certifikačním orgánem 

(auditorem) a podniku je vystavován certifikát, patří EMS mezi nástroje vyžadující 

vnější součinnost, tj. existenci nezávislých akreditovaných certifikačních orgánů a jejich 

auditorů. Provádění EMS je normalizováno mezinárodní normou, která byla přijata jako 

česká technická norma ČSN EN ISO 14001: 2005. Uvedená norma také vyžaduje 

uplatňování prevence znečištění. Z hlediska sortimentu uživatelů je použití EMS, stejně 

jako EMAS zcela univerzální. EMS může být zaveden v libovolné organizaci. 

3) Stručný popis postupu při použití EMS 

Požadavky na systém environmentálního managementu shrnuje oddíl 4 v normě 

ČSN EN ISO 14001. Podnik musí stanovit environmentální politiku obsahující 
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environmentální cíle, kterých podnik hodlá dosáhnout a dále závazek dodržování 

právních předpisů, závazek uplatňování prevence znečištění a závazek neustálého 

zlepšování environmentálního profilu podniku čili snižování negativních vlivů, jimiž 

podnik svými činnostmi působí na životní prostředí. Podkladem pro stanovení 

environmentálních cílů je registr právních požadavků a registr environmentálních 

aspektů, což je soubor prvků činností, jimiž podnik ovlivňuje životní prostředí. Na 

podkladě stanovených cílů je pak vypracován podrobný harmonogram jejich plnění, tzv. 

Program EMS a také Příručka EMS, kde jsou jednotlivým zaměstnancům přiřazeny 

úkoly, jež mají v rámci EMS plnit a jsou určeny i kontrolní metody a další parametry 

prováděného monitoringu. Jsou stanoveny termíny školení zaměstnanců, termíny 

vnitřních a vnějších auditů a také tzv. přezkoumávání vedením. Pod pojmem 

„přezkoumání vedením“ se rozumí určitá revize systému EMS jako celku, kterou 

provádí vrcholové vedení podniku s cílem ověřit na podkladě provedených auditů 

vhodnost, přiměřenost a efektivnost zavedeného systému EMS a případně zajistit v 

potřebném směru nápravu. V rámci přezkoumání lze také stanovit nové environmentální 

cíle EMS. Vnější (certifikační) audit bývá u EMS většinou rozdělen na audit 

dokumentace a audit pracoviště, nicméně certifikát se vystavuje souhrnně a jeho 

platnost je třeba obnovovat po dvou letech. 

4) Výhody a přínosy EMS 

Zavedení EMS by mělo vést ke snižování materiálové a energetické spotřeby a 

tím i ke snižování nákladů. Vzhledem k pravidelně prováděnému monitoringu a auditu 

dojde vždy ke zvýšení a k lepšímu dodržování pořádku na pracovišti a také k zlepšení 

přehledu v uspořádání dokumentace a nejrůznějších záznamů. Často dochází k 

digitalizaci a vytvoření vnitřní sítě čili ke zlepšení vnitřní komunikace. Snaha o zapojení 

všech zaměstnanců do snižování negativních vlivů na životní prostředí a pravidelně 

prováděná školení vedou ke zvyšování nejen informovanosti, ale i zájmu zaměstnanců o 

životní prostředí, což často vyústí k předkládání dobrých a neotřelých návrhů na 

snižování negativních vlivů na životní prostředí. Zavedení EMS také zlepšuje pověst 

(image) podniku a bývá jedním z kritérií požadovaných v různých výběrových řízení. 

Ve srovnání s EMAS považují podniky za výhodu i tu skutečnost, že v 

informační povinnosti o provádění EMS není předepsáno které informace, týkající se 

vlivů na životní prostředí, musí podnik zveřejňovat. 
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5) Nevýhody a rizika EMS 

Z hlediska podniku jsou za hlavní nevýhodu EMS považovány náklady, které 

jsou s jeho zaváděním spojené. Nejde tolik o náklady spojené se změnou řídícího 

systému, které zároveň zvyšují hodnotu podniku, jako spíše o platby nezávislým 

certifikačním orgánům (auditorům). Ceny auditů jsou smluvní a závisí na velikosti 

podniku a na charakteru jeho činnosti, nicméně nejsou nízké. V současné době existuje 

již několik desítek organizací nabízejících auditory EMS, takže si podnik mezi nimi 

může vybírat. Názvy a adresy jsou uvedeny na internetu (www.cenia.cz/EMAS).14,15 

3.5 Rozdíl v požadavcích normy ISO 14001 a EMAS 

Odborná literatura nabízí mnoho analýz zabývajících se rozdíly mezi standardy 

ISO a EMAS. Tyto rozdíly vyplývají ze skutečnosti, že EMAS se zabývá širším 

okruhem problémů. Do této oblasti patří i fakt, že EMAS ukládá státům vytvořit 

podmínky pro účast organizací v Programu EMAS, a to zejména zřídit systémy pro 

akreditaci nezávislých environmentálních ověřovatelů a pro registraci organizací. 

V následující tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější rozdíly v rozsahu a 

požadavcích normy ISO 14001 a Nařízení 1836/93 (EMAS): 

Rozsah ISO 14001 EMAS 
Působnost celosvětová členské země EU 
Platnost všechny typy organizací 

(průmysl, služby, státní správa...) 
např. dobývání, výroba, 

dodávky energií, recyklace a 
zneškodňování odpadů a 

podobné spíše průmyslové 
podniky 

Zavedení v ekonomicky samostatně 
oddělené části podniku nebo v 

celém podniku 

v celém (areálu) podniku, v 
jeho místě 

Úvodní env. 
Přezkoumání 
(zhodnocení) 

nevyžaduje, ale doporučuje UEMAS - vstupní 
environmentální zhodnocení - 

je vyžadováno 

Veřejné 
dokumenty 

pouze environmentální politika environmentální politika a 
environmentální prohlášení 

                                                
14 ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu 
15 www.cenia.cz 

http://www.cenia.cz/EMAS
http://www.cenia.cz
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Environmentál
ní prohlášení 

není je vyžadováno 

Zakončení 
procesu 

certifikace ověření (verifikace) 
systému a validace 

environmentálního pro-
hlášení 

Zajištění 
zakončení procesu 

auditor akreditované certifikační 
organizace 

akreditovaný environmentální 
ověřovatel 

Četnost auditu nestanoven nejdéle tříletý 

Tab.č.1.: Významné rozdíly v požadavcích normy ISO 14001 a EMAS 

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že oba přístupy se zásadně neliší, požadavky 

EMAS jsou však v některých bodech přísnější než požadavky vyplývající z norem ISO 

14000. Odlišnosti jsou i při ověřování zavedeného systému: zatímco přístupy ISO 

14000 předpokládají certifikaci prostřednictvím akreditovaných certifikačních 

organizací a v případě kladného výsledku vystavení certifikátu, přístupy EMAS 

vyžadují verifikaci systému autorizovanými prověřovateli, kteří v případě úspěchu ověří 

prohlášení o stavu životního prostředí. Novela - EMAS II oba přístupy dále přiblížila a 

to zejména v tom směru, že pokud má organizace zaveden systém ve smyslu ISO 

14000, neměl by být problém určit následné (nadstavbové) kroky k přechodu na 

požadavky EMAS.16 

                                                
16 RÁČEK, J., Systémy integrovaného managementu 
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4 Zavedení EMS ve smyslu normy ISO 14000 

Zavedení EMS je dobrovolnou aktivitou, a pokud se vedení organizace rozhodne 

zavést tento systém a získat certifikaci, tak se musí řídit požadavky norem řady ISO 

14000, které jí to umožní. Směrodatná pro zavedení EMS je zejména norma ISO 14001, 

dle této normy bývá strukturován EMS popsaný v environmentální příručce.  

Proces zavádění a uplatňování EMS podle norem řady ISO 14000 je tvořen 

posloupností opakujících se kroků: 

Obrázek Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.č.4 schematicky znázorňuje průběh 

celého procesu zavedení EMS v organizaci/podniku. Je vidět, že jeho základem je 

Demmingův procesní model: PLAN (plánuj). DO (proveď), CHECK (prověř) a ACT 

(projednej a zlepši). 17 

 

                                                
17 FIALA, A., Managament jakosti s podporou norem ISO 9000 
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Obr.č.4.: Proces zavádění a uplatňování EMS podle ISO 14001 

Environmentální politika – závazek vrcholového managementu podniku 

k trvalému zlepšování environmentálního profilu podniku (tj. vlivu činností, výrobků 

nebo služeb podniku na životní prostředí), úvodní environmentální přezkoumání 

podniku (tj. posouzení předchozího, stávajícího  a budoucího vlivu činností, výrobků 

a služeb podniku na životní prostředí) a přijetí a vyhlášení environmentální politiky 

podniku (tj. vymezení rámce environmentálního profilu podniku eliminací negativních 

vlivů činností podniku, jeho výrobků a služeb na životní prostředí). 

Plánování – vytvoření registru významných environmentálních aspektů a 

vyhodnocení příslušných environmentálních dopadů, dále registru právních a jiných 

požadavků a vypracování a zavedení vnitřních kritérií pro environmentální profil 

podniku. Stanovení dlouhodobých environmentálních cílů a krátkodobých 

environmentálních cílových hodnot a sestavení environmentálního programu EMS (tj. 

řízené dokumentace, ve které se identifikují pracovní postupy, časové plány, zdroje a 

odpovědnosti pracovníků podniku při naplňování stanovených cílů a cílových hodnot). 

Zavádění a provoz – integrování EMS do organizační struktury managementu 

podniku a stanovení odpovědnosti pověřených pracovníků, zabezpečení školení a 

výcviku zaměstnanců, vytvoření systému interní a externí komunikace (tj. zavedení 

integrovaného informačního systému pro vytváření, vyhledávání, poskytování, sběr, 

udržování, archivaci informací, obecně nakládání s informacemi – záznamy o EMS). 

Vytvoření a řízení systému oběhu dokumentů (v rámci integrovaného informačního 

systému). Soustavná provozní kontrola (tj. sledování harmonogramu dosažení 

stanovených cílů v environmentálním programu, prevence a kontrola znečišťování, 

omezování využití neobnovitelných zdrojů apod.) a vytvoření havarijní připravenosti a 

plánů (tj. zajištění odpovídající reakce na neočekávané případy nebo nehody).18 

Kontrola a nápravná opatření – vybudování účinného systému monitoringu a 

měření ukazatelů environmentálního profilu a jeho vyhodnocování (s využitím 

integrovaného informačního systému). Nálezy, závěry a doporučení získané při 

vyhodnocování environmentálního profilu, při provádění auditů a jiných kontrol 

systému environmentálního managementu (tj. při vytváření záznamů a sběru informací) 
                                                

18 FIALA, A., Managament jakosti s podporou norem ISO 9000 
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by měly vyústit v určení potřebných nápravných a preventivních opatření. Audit 

systému environmentálního managementu (tj. kontrola skutečného stavu, zda 

environmentální profil podniku odpovídá vyhlášeným cílům), kde se četnost auditů 

určuje podle charakteru činností podniku, a to s ohledem na environmentální aspekty a 

potenciální environmentální dopady a jeho certifikace podle normy ČSN EN ISO 

19011. 

Zhodnocení procesu řízení - přezkoumání EMS vrcholovým vedením podniku 

(tj. přezkoumání environmentálních cílů, cílových hodnot a environmentálního profilu 

podniku z kontrol a nálezů auditů a vyhodnocení vhodnosti environmentální politiky) a 

uplatnění vhodného zlepšení environmentálního profilu ve vybraných oblastech EMS 

(např. v rámci nového plánu nápravných a preventivních opatření, modifikací 

environmentálních cílů nebo cílových hodnot apod.).19 

4.1 Environmentální politika 

Environmentální politika - představuje základní představu, nasměrování 

chování celé organizace v oblasti ochrany životního prostředí v delším časovém 

horizontu. Politika plní dvě základní úlohy: 

§ interního sdělení - všem pracovníkům firmy má naznačit důvody, proč se 

vedení rozhodlo věnovat pozornost environmentu, jaké zásady ve vztahu 

k ochraně životního prostředí jsou pro organizaci směrodatné a je zde i 

obvykle uveden závazek vedení vyčlenit a zabezpečovat příslušné zdroje 

k jejímu dosažení; 

§ externího sdělení - všem obchodním partnerům, zvláště pak zákazníkům 

má sdělovat rozhodnutí vedení věnovat environmentu významnou 

pozornost. 

Ačkoliv v praxi se jedná o jedno až dvoustránkové prohlášení, nelze je v žádném 

případě vnímat za formální akt. Environmentální politika by měla přinášet záměry a 

zásady, které určil příslušný vrcholový management organizace a jsou směrodatné pro 

chování a jednání každého pracovníka firmy. Navíc v případě prvního vydání 

                                                
19 FIALA, A., Managament jakosti s podporou norem ISO 9000 
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představují první impuls, sdělující zaměstnancům, že firma nastartovala aktivity 

směřující k zavedení systému ochrany životního prostředí a jeho zlepšování atd.20 

Prakticky jde o prohlášení, které může připravit představitel vedení pro environment 

nebo rada pro zavádění EMS, je však třeba, aby vrcholové vedení organizace obsah 

politiky projednalo a schválilo, přitom není rozhodující, při jaké příležitosti k tomu 

dojde, zda v rámci běžných porad vedení či samostatné porady věnované zavádění EMS 

apod.21 

E-politika musí být dokumentována, udržována a sdělena všem zaměstnancům. Pro 

naplnění tohoto požadavku se obvykle využívá zveřejnění e-politiky na frekventovaným 

místech (chodbách, nástěnkách) organizace, ve firemním intranetu, možné pochopitelně 

je seznámení s ní na pracovních poradách apod. Norma ovšem dále vyžaduje 

dostupnost e-politiky pro veřejnost. Tomuto požadavku firmy mohou opět dostát 

různým způsobem, zveřejněním e-politiky na firemní www-stránce, vytištěním e-

politiky a jejím zpřístupněním ve vstupním prostoru firmy, v místnosti pro jednání 

s obchodními partnery apod.22 

4.2 Plánování 

Prvek plánování v sobě spojuje několik požadavků:  

- environmentální aspekty,  

- právní a jiné požadavky,  

- cíle a cílové hodnoty a prvek  

- program environmentálního managementu. 

4.2.1 Environmentální aspekty 

Východiskem zavádění EMS je zmapování současného e-profilu firmy, jehož 

smyslem je evidence a zhodnocení vlivů dané organizace na životní prostředí. Norma 

vyžaduje, aby firma vytvořila a udržovala postup/y pro identifikaci e-aspektů svých 

                                                
20 VEBER, J. Environmetální management. 
 
21 VEBER, J. Environmetální management. 
22 Stavební listy - Zavádění EMS ve smyslu normy ISO 14 000 (3.díl) - 04/2001. Dostupné na WWW: 
<http://www.stavebnilisty.cz/2001/04/iso3.html> 

http://www.stavebnilisty.cz/2001/04/iso3.html
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činností, služeb a výrobků, které může přímo řídit nebo na které může mít určitý vliv. 

Pod pojmem environmentální aspekt je normou míněn „prvek činnosti, výrobků nebo 

služeb organizace, který¨může ovlivňovat životní prostředí.“ Dále se požaduje, aby byly 

určeny ty aspekty, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí. Je 

nutné zmapovat všechny e-aspekty, jimiž organizace ovlivňuje životní prostředí. Norma 

neurčuje metodický postup, jak tuto analýzu provést. Předpokládá, že tento postup si 

určí organizace sama. Podmínkou ovšem je, že předmětem zájmu budou všechny 

činnosti, výrobky a služby, které jsou předmět aktivit firmy nebo na které má firma vliv. 

Předmětem zájmu tedy musí být všechny lokality, které firma vlastní. V případě, že 

společnost disponuje více lokalitami, musí se prověřit e-aspekty ve všech lokalitách, 

jsou-li si lokality podobné, musí se zohlednit rozdíly ve faktorech e-rizik. 

Jak bylo uvedeno určení metodického postupu pro analýzu všech e-aspektů je 

plně v kompetenci organizace, která zavádí EMS. Obvykle se rozdělí organizace do 

dílčích částí (útvarů, procesů, činností apod.) a v rámci těchto dílčích celků se určují 

všechny e-aspekty. Přitom je důležité, aby do předmětu analýz byly zařazeny všechny 

elementy organizace, vypustit nelze např. dopravní komunikace uvnitř firmy či jídelnu, 

byť její provoz je pronajat stravovací firmě. V rámci takto vymezených částí se provede 

soupis (evidence) všech nežádoucích vlivů, jimiž firma působí na životní prostředí. Pro 

snazší orientaci můžeme uvést typické skupiny negativních vlivů na životní prostředí: 

§ použití zakázaných či omezených látek a přípravků, včetně použití jedů, 

§ odpady (s důrazem na nebezpečné odpady), 

§ znečištění vod,  

§ kontaminace půdy, 

§ emise do atmosféry,  

§ uvolňování prachu,  

§ obtěžování zápachem,  

§ nadměrný hluk, 

§ nedodržení požadavků hygienických předpisů pro pracovní prostředí, 

§ uvolňování termální energie (příspěvek ke globálnímu oteplování), 

§ vibrace, 
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§ spotřeba surovin a energie (v rozdělení na vratné a nevratné zdroje) atd.23 

Jsou-li zmapovány všechny e-aspekty, je třeba přistoupit k jejich vyhodnocení a 

určit podstatné, které norma označuje pojmem významný aspekt. Definice významného 

aspektu normou je velice vágní, jde o aspekt, který má nebo může mít významný dopad 

na životní prostředí. Opět je na organizaci, jaká kritéria a postupy pro vyhodnocování 

významných aspektů zvolí. Obvykle se volí taková kritéria jako rozsah vlivu, závažnost 

vlivu, pravděpodobnost nebo četnost či trvání vlivu, riziko nedodržení legislativních 

požadavků. 

4.2.2 Právní a jiné požadavky 

Nezbytným předpokladem, na kterém je založena norma ISO 14 001 je 

dodržování požadavků národní legislativy a jiných předpisů. Norma obdobně jako 

v případě zmapování environmentálních aspektů vyžaduje, aby organizace vytvořila a 

udržovala postup identifikace legislativních předpisů, popř. i dalších požadavků, které 

se vztahují k činnosti firmy. Naplnění tohoto bodu předpokládá analyzovat veškeré 

platné ekologické zákony a navazující vyhlášky, nařízení, opatření atd. a další předpisy, 

které jsou pro činnost organizace relevantní. Vedle ekologické legislativy předmětem 

zájmu musí být i důležité předpisy hygienické, protože i člověk je považován za součást 

přírody. Ze zákona o technických požadavcích na výrobky a příslušných nařízení vlády 

mohou být stanoveny i v těchto dokumentech nebo v odkazech na technické normy též 

obligatorní environmentální požadavky. Výsledkem těchto prací by měl být registr 

legislativy, dokument, který přehlednou formou mapuje všechny požadavky legislativy, 

které firma z aspektu environmentu musí splnit.24 

Registr legislativy je třeba vydat jako samostatný dokument EMS s tím, že jeho 

součástí je úvodní text, který popisuje, jak se postupuje při vypracování registru a při 

jeho aktualizaci.25 

                                                
23 Stavební listy - Zavádění EMS ve smyslu normy ISO 14 000 (3.díl) - 04/2001. Dostupné na WWW: 
<http://www.stavebnilisty.cz/2001/04/iso3.html> 
 
24 Stavební listy - Zavádění EMS ve smyslu normy ISO 14 000 (4.díl) - 05/2001. Dostupné na WWW:  
< http://www.stavebnilisty.cz/2001/05/iso4.html> 
25 VEBER, J. Environmetální management. 
 

http://www.stavebnilisty.cz/2001/04/iso3.html
http://www.stavebnilisty.cz/2001/05/iso4.html
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4.2.3 Cíle a programy environmentu 

Požadavky uvedené v této části normy jsou praktickým projevem přístupů ke 

zlepšování v oblasti environmentu.  

Norma vyžaduje, aby organizace v průběhu zavádění a následně pravidelně, 

zpravidla v ročních intervalech, si sama stanovila a naplnila environmentální cíle a 

cílové hodnoty. Jejich zaměření musí reagovat na případné zjištěné problémy 

s dodržováním eko-legislativy a dále na významné enviromentální aspekty. Jinými 

slovy řečeno, na základě provedených zmapování situace v oblasti environmentálních 

aspektů a legislativy, by měly být určeny cíle, které povedou ke zlepšení 

environmentálního profilu a přednostně budou zaměřeny na nejzávažnější zjištění. 

Norma připouští tu skutečnost, že při určování e-cílů nemusí být jednoznačně dodržena 

vazba mezi určenou závažností environmentálního problému a zařazením mezi cíle. Při 

určování cílů se může přihlédnout i k finančním, provozním a podnikatelským 

možnostem organizace. Zároveň norma neupravuje zvolenou míru, “velikost” zlepšení, 

které hodlá organizace dosáhnou.  

Rozdíl mezi cíli a cílovými hodnotami spočívá v tom, že pod cílem je míněn 

obecný záměr pro dané časové období (příslušný rok), např. snížit spotřebu vody. 

Cílová hodnota má představovat zcela konkrétní měřitelnou specifikaci cíle 

v následujících aspektech: 

§ kvantifikace cíle – např. snížit spotřebu užitkové vody o 5 % v dané firmě, 

§ určení časového období – např. v průměru za r. 2001 oproti průměru r. 2000, 

§ uvážení změn objemu výroby – tzn. zda jde o absolutní změnu nebo zda jde 

o relativní změnu, vztaženou ke změně v objemu výroby.26 

4.2.4 Program environmentálního managementu 

Norma dále požaduje stanovené cíle a cílové hodnoty propojit s programem/y 

environmentálního managementu. Obsahem programu je k jednotlivým cílům a cílovým 

hodnotám přiřazení: 

                                                
26 Stavební listy - Zavádění EMS ve smyslu normy ISO 14 000 (4.díl) - 05/2001. Dostupné na WWW:  
< http://www.stavebnilisty.cz/2001/05/iso4.html> 
 

http://www.stavebnilisty.cz/2001/05/iso4.html
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§  příslušné aktivity nebo i více aktivit, díky jejichž uskutečnění budou cíle 

naplněny, 

§ prostředků pro realizaci těchto aktivit, 

§ časového rámce realizace aktivit, 

§ odpovědnosti za realizaci jednotlivých aktivit a za naplnění celého cíle. 

4.3 Zavedení a provoz 

Zavedení a provoz představuje široké spektrum požadavků, které se týkají 
zejména provozních (výrobních) činností, zahrnují však i pomocné a obslužné činnosti 
a promítají se i do většiny technicko-hospodářských aktivit. 

4.3.1 Struktura odpovědnosti 

K úkolům, které určuje norma a v jejichž rozhodnutí, projednání i sledování se 

musí angažovat vedení organizace, můžeme přičíst i následující požadavky: 

§ musí být přijata a dokumentována taková opatření, aby byly transparentně 

stanoveny úkoly odpovědnosti a pravomoci týkající se environmentálního 

chování útvarů a pracovníků; zpravidla se v této souvislosti doplní příslušné 

úkoly a kompetence do organizačního řádu, popisů pracovních činností, 

doplní či vypracují směrnice, pracovní pokyny atd.; 

§ vrcholové vedení musí ustavit zvláštního zástupce vedení, gestora za 

stanovení, zavedení a plnění požadavků EMS, mezi jehož další úkoly patří 

podávat zprávy o výsledcích EMS vrcholovému vedení k přezkoumání. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že zavedení EMS ve smyslu normy ISO 14 001 

nevyžaduje uskutečnění závažných změn v organizační struktuře firmy. Pouze je třeba 

rozšířit kompetenci některého člena vedení o problematiku EMS. Může jít o rozšíření 

činnosti dosavadního představitele vedení pro jakost o problematiku environmentu, 

možné ovšem je i tímto úkolem pověřit jiného pracovníka.27 

                                                
27 Stavební listy - Zavádění EMS ve smyslu normy ISO 14 000 (4.díl) - 05/2001. Dostupné na WWW:  
< http://www.stavebnilisty.cz/2001/05/iso4.html> 
 

http://www.stavebnilisty.cz/2001/05/iso4.html
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4.3.2 Výcvik, povědomí a odborná způsobilost 

Pracovníci, kteří vykonávají práce, které mají významný vliv na životní 

prostředí musí být odborně způsobilí. Je na organizaci, aby v této souvislosti určila 

jakou odbornou způsobilost musí mít pracovníci a v případě, že jí nedosahují, aby jim 

poskytla příslušný výcvik, zaškolení apod. Dále norma vyžaduje poučení zaměstnanců o 

environmentální politice a zavedeném systému environmentálního managementu a 

v této souvislosti i o jejich úloze a odpovědnosti včetně respektování havarijních plánů, 

dále o významných environmentálních dopadech jejich pracovní činnosti a 

potenciálních následcích nedodržení stanovených provozních postupů. 

Naplnění výše uvedených požadavků se rozpadá do následujících praktických 

kroků: 

§  předně musí být vytipovány všechny profese nebo funkce, které mají 

významné environmentalní dopady – těmi mohou být obsluha kotelny, 

čističky odpadních vod, ekolog organizace, vodohospodář, obsluha 

rizikových technologických zařízení atd., u těchto profesí musí být 

jednoznačně vymezeny kvalifikační požadavky (často jsou určeny právními 

předpisy) a zabezpečeno jejich naplnění; 

§ požadavek existence postupu o poučeních, která se týkají environmentálního 

chování, lze realizovat doplněním problematiky péče o životní prostředí do 

existujících dokumentů (např. směrnice o personální činnosti či směrnice o 

výcviku).28 

4.3.3 Komunikování 

Norma vyžaduje s ohledem na své environmentální aspekty a systém 

environmentálního managementu vytvořit a udržovat postupy pro interní komunikování 

a pro přijímání, dokumentování a odezvu na zásadní podněty od externích 

zainteresovaných stran. 

                                                
28 Stavební listy - Zavádění EMS ve smyslu normy ISO 14 000 (5. díl) - 06/2001. Dostupné na WWW: < 
http://www.stavebnilisty.cz/2001/06/iso5.html> 

http://www.stavebnilisty.cz/2001/06/iso5.html
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Praktické naplnění těchto požadavků znamená vytvořit směrnici pro 

environmentální komunikování. Ta bude upravovat jednak postupy interní komunikace, 

ty mohou spočívat: 

§ v doplnění pracovních porad o environmentální problematiku, 

§ využití intranetové sítě k interní environmentální komunikaci, 

§ zveřejňování vybraných momentů, týkajících se e-profilu organizace 

v podnikovém časopisu, na nástěnkách atd. 29 

4.3.4 Dokumentace EMS 

Struktura dokumentace systému EMS je velice blízká struktuře dokumentace 

systému jakosti. Je na organizaci jak se rozhodne dále strukturovat dokumentační 

systém environmentu. Jedna možnost je budovat zcela samostatnou dokumentaci EMS, 

druhá možnost je propojit systém jakosti a environmentu. 

Každá z uvedených možností má své pro a proti. V případě samostatné 

dokumentace EMS zřejmě dojde k nárůstu dokumentu, ale systém jakosti jimi nebude 

dotčen. V případě integrace obou systému bude třeba dělat zásahy i do existující 

dokumentace systému jakosti, tzn. zpravidla bude nutné doplnit dokumenty o 

environmentální problematiku, výsledným efektem však bude méně dokumentů. 

Oddělený či integrovaný přístup se může týkat jak instrukcí, směrnic, tak i příručky. 

Další požadavky vyžadované normou lze považovat za standardní požadavky 

týkající se řízené dokumentace: 

§ dokumentace musí být čitelná, datovaná a snadno přístupná, udržovaná 

v pořádku a po určenou dobu archivovaná, 

§ nově připravené, či aktualizované dokumenty musí být přezkoumány a 

schváleny příslušnými pracovníky, 

§ na místech, kde se dokumentace užívá musí být pouze platné dokumenty, 

zastaralé dokumenty musí být staženy a alespoň jedna podoba původního 

znění musí být archivovaná. 

                                                
29 Stavební listy - Zavádění EMS ve smyslu normy ISO 14 000 (5. díl) - 06/2001. Dostupné na WWW: < 
http://www.stavebnilisty.cz/2001/06/iso5.html> 
 

http://www.stavebnilisty.cz/2001/06/iso5.html
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4.3.5 Havarijní připravenost a reakce 

Norma ISO 14 001 vyžaduje vytvořit a udržovat postupy k identifikaci možností 

vzniku havarijních situací a situací havarijního ohrožení a pro prevenci, zmírňování a 

reakce na ně. Dále norma žádá uskutečňovat simulační tréninky a na jejich základě, 

popř. po rozborech havárií či jiných přezkoumáních, provádět případné revize 

havarijních plánů a jiných akcí.30 

Rozvedeme-li výše strohé požadavky do konkrétních úkolů, mezi nosné lze 

považovat: 

§ vypracovat obecnou směrnici o havarijní připravenosti a reakcích na 

havarijní stavy, 

§ vypracovat havarijní plány, 

§ realizovat simulační tréninky a na jejich základě aktualizovat výše uvedené 

dokumenty. 

Při koncipování směrnice bude nutné nejprve vymezit druhy havarijních stavů. 

Norma k tomu nepodává žádný podklad, takže je na organizaci, aby si tyto určila sama. 

Zpravidla lze rozdělit havarijní stavy s ohledem na jejich rozsah a důsledky do tří 

skupin: 

§ úniky a úkapy - může jít o drobné úkapy motorových či mazacích olejů, 

úniky, které vznikají netěsnostmi při přepravě či stáčení různých médií, 

chemikálií apod.,  

§ ekologické nehody – v tomto případě se jedná o úniky nežádoucích látek 

většího rozsahu, ovšem jejich likvidace je zvládnutelná vlastními silami 

organizace a jejich dopadem není nikterak dotčeno teritorium mimo areál 

dané organizace; příkladem ekologické nehody může být prasknutí 

hydraulické hadice u zemního stroje a následný výtok hydraulického oleje 

nebo prasknutí hadice při přečerpávání pohonných hmot apod., 

§ havárie – jde o nežádoucí ekologickou situaci, jejíž dopad přesahuje hranice 

organizace a její zvládnutí vyžaduje zapojení externích zásahových sborů; 

                                                
30 Stavební listy - Zavádění EMS ve smyslu normy ISO 14 000 (7. díl) - 08/2001. Dostupné na WWW: < 
http://www.stavebnilisty.cz/2001/08/iso7.html> 
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příkladem může být požár, větší únik ropných látek do povrchových vod 

apod. 

Je tedy nutné sledovat jednotlivá zařízení, která by mohla způsobit havarijní 

stav, a také jednotlivé činnosti, jenž mohou ohrozit životní prostředí.31 

4.4 Kontrola a nápravná opatření 

Tematický oddíl “kontrola a nápravná opatření” obsahuje čtyři prvky: 

§ monitorování a měření, 

§ neshoda, náprava a preventivní opatření, 

§ záznamy, 

§ audit systému environmentálního managementu. 

4.4.1 Monitorování a měření 

Norma vyžaduje vypracování dokumentovaného postupu, tzn. samostatné 

směrnice věnované pravidelnému monitorování a měření klíčových znaků provozu a 

činnosti organizace, které mohou mít významný dopad na životní prostředí. 

Ve vztahu k managementu jakosti se zde nabízí paralela s postupy zaměřenými 

na technickou kontrolu jakosti. Předmětem zájmu není vstupní, mezioperační a výstupní 

kontrola, ale průběžné mapování environmentálních vlivů provozu organizace. Norma 

v této souvislosti užívá dva výrazy: 

§ měření, jde o všechny kontrolní operace, kdy se k zachycení používají 

měřidla či měřící přístroje, přitom není rozhodující, zda měření je prováděno 

interně nebo zabezpečováno externí odbornou firmou, 

§ monitorování, pod tímto pojmem lze mít na mysli různé formy sledování 

ekologických vlivů, z nichž zřejmě nejrozšířenější budou interní pozorování 

rizikových provozních technologií, jejichž poruchy by mohly mít negativní 

vliv na životní prostředí. 

                                                
31 Stavební listy - Zavádění EMS ve smyslu normy ISO 14 000 (7. díl) - 08/2001. Dostupné na WWW:  
< http://www.stavebnilisty.cz/2001/08/iso7.html> 
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Norma nevyžaduje mapovat všechny vlivy, jimiž firma ovlivňuje životní 

prostředí, ale zejména ty, které byly vytipovány jako významné. Typickými příklady 

mohou být: 

§ měření emisí tepelných zdrojů (kotelen, včetně plynových) ve stanovených 

intervalech, zpravidla zabezpečované externě autorizovanou organizací,  

§ měření čistoty odpadních vod – tyto analýzy mohou mít různé podoby:  

§ pokud má firma vlastní čističku odpadních vod, bude zřejmě provádět 

příslušné analýzy vypouštěných vod interně ve vlastní laboratoři, navíc ve 

stanovených intervalech bude provádět referenční kontroly u autorizované 

externí laboratoře;  

§ pokud firma nemá vlastní čističku a vypouští vody do kanalizace napojené 

na veřejnou čističku, může být ze strany čističky vyzvána provádět 

v příslušných termínech kontrolní odběry, které by prokázaly složení 

odpadních vod, resp. plnění dohodnutých limitů nežádoucího znečištění 

v odpadních vodách; 

§ pokud organizace produkuje znečištěné vody, které nelze likvidovat běžnými 

postupy, je třeba je separovat a likvidovat ve speciálním režimu, i v tomto 

případě je zpravidla ze strany odběratele vyžadován protokol o složení 

těchto odpadních vod; 

§ ze zákona o odpadech vyplývá povinnost zjišťovat a vykazovat množství 

vzniklých odpadů a to ještě v členění na běžný komunální odpad a na 

nebezpečný odpad; 

§ současné stavebnictví využívá řadu nových materiálů, protokoly o jejich 

zdravotní či ekologické vhodnosti představují další typ měření, o kterých by 

firma měla mít přehled; 

§ samostatný okruh měření představují analýzy splnění hygienických 

požadavků kladených na provozní a další podmínky (hluk, prach, vibrace 

atd.), tato měření budou zpravidla realizována externě pracovníky 

hygienické služby; 

Stejně jako v případě kontroly jakosti i v případě monitorování a měření vlivů na 

životní prostředí, musí organizace o výsledcích těchto měření vést záznamy. Z těchto 

záznamů musí být zřejmé, zda zjištěné vlivy jsou v přijatelných mezích (povolených či 
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určených limitech) či nikoliv. Typickými představiteli záznamů budou různé protokoly 

ať interní či externí, ale i poznámky ve stavebním deníku o environmentálních 

kontrolách provedených ve skladech nebo na staveništích.32 

4.4.2 Neshoda, nápravná a preventivní opatření 

Pro případ zjištění jakýchkoliv neshod (situací, kdy zejména provozní činnosti 

resp. jejich důsledky nesplňují stanovené specifikace) je třeba stanovit postupy a 

vymezit pravomoci a odpovědnosti pro analýzy a řešení neshod. 

Stejně jako v oblasti jakosti se nejprve předpokládá náprava, tzn. realizace akcí 

(provizorních opatření), která povedou ke zamezení či alespoň zmírnění vzniklých škod 

a dále prošetření příčin neshod a přijetí nápravných opatření. Po přijetí nápravného 

opatření je vhodné provést následnou kontrolu, jejímž smyslem je prověřit účinnost 

nápravného opatření. Zároveň mohou být přijata preventivní opatření, tzn. realizovány 

takové kroky, které vyloučí vznik neshody v budoucnu. 

Impulsem k preventivním opatřením nemusí být pouze zjištěné neshody. 

Účinnější jsou pochopitelně taková opatření, jejichž podnětem jsou preventivní 

prohlídky, kontroly, audity, ale i statistické vyhodnocování eko-záznamů. 

Norma vyžaduje, aby přijatá nápravná, resp. preventivní opatření odpovídala 

rozsahu problému a vzniklým environmentálním dopadům. Pokud by se tato opatření 

dotknou již existujících dokumentů, např. technologických postupů, musí se tyto změny 

zaznamenat.  

Pro řešení neshod a nápravných či preventivních opatření norma ISO 14 001 

předpokládá existenci dokumentovaného postupu. Pokud má firma zaveden systém 

managementu kvality stačí rozšířit stávající směrnici o řešení environmentálních 

neshod.33 

                                                
32 Stavební listy - Zavádění EMS ve smyslu normy ISO 14 000 (8. díl) - 09/2001. Dostupné na WWW: < 
http://www.stavebnilisty.cz/2001/09/iso8.html> 
 
33 Stavební listy - Zavádění EMS ve smyslu normy ISO 14 000 (8. díl) - 09/2001. Dostupné na WWW: < 
http://www.stavebnilisty.cz/2001/09/iso8.html> 
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4.4.3 Záznamy 

Norma vyžaduje vytvořit a udržovat postupy identifikace, vedení a likvidace 

environmentálních záznamů. Mezi klíčové záznamy lze považovat: 

§ záznamy potvrzující shodu s legislativními požadavky a nařízeními, 

§ záznamy prokazující složení a chování použitých surovin a materiálů, včetně 

chování za zvláštních podmínek – při přepravě, porušení obalů, při 

extrémních teplotách apod. 

Důraz je dále normou kladen na záznamy o výcviku, výsledcích auditů a o 

environmentálních přezkoumáních. To ovšem neznamená, že by neměly být vedeny 

další záznamy např.: 

§ plnění environmentálních cílů, 

§ o dodavatelích a smluvních partnerech, 

§ z monitoringu a měřeních klíčových provozních znaků a činností 

s významným dopadem na životní prostředí, 

§ identifikační záznamy z kalibrací eko-měřidel, 

§ o komunikaci, zvláště pak s externími subjekty, 

§ o eko-nehodách a haváriích, 

§ o nápravných či preventivních opatřeních. 

Stejně jako dokumentace i eko-záznamy musí být řízeny, tzn. k vedení záznamů 

by měly být připraveny formuláře, zápisy zjištěných skutečností by měly být signovány, 

neměly by být přepisovány, doplňovány bez autorizace, uchování a případná archivace 

by měla být v souladu s archivním a skartačním řádem firmy. Norma nevylučuje 

vedení záznamů na elektronických nosičích, v tomto případě ovšem musí být 

zabezpečena příslušná ochrana takto vedených dat (přístupová práva, antivirová 

ochrana, zálohování dat apod.). 

4.4.4 Audity systému environmentálního managementu 

Norma vyžaduje pro provádění periodických interních auditů EMS existenci 

postupu (směrnice). Pokud organizace takovou směrnicí disponuje pro účely řízení 

jakosti, stačí tuto doplnit o problematiku prověřování environmentálního managementu.  
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Vlastní realizace environmentálních interních auditů se zásadně neliší od zaběhlé 

praxe v oblasti jakosti. I v tomto případě audit provádějí interní pracovníci, kteří prošli 

kurzem interních environmentálních auditorů, při plánování auditů je třeba dodržet 

zásadu nestrannosti, tzn. že interní auditoři nebudou prověřovat činnost vlastního 

útvaru. Při přípravě plánu (programu) auditů je třeba přihlížet k výsledkům předešlých 

auditů a zejména k významu dané činnosti. Je pochopitelné, že rizikové činnosti nebo 

aktivity s významným dopadem na životní prostředí budou prioritně zařazovány na 

program interních auditů. Vedle plánovaných interních auditů, mohou být nařízeny i 

mimořádné audity a to zejména v případě, kdy jsou signalizovány environmentální 

problémy nebo je třeba ověřit, jak se útvary firmy vypořádaly s požadavky nové 

legislativy.  

Obvykle interní environmentální audit probíhá ve dvou rovinách: 

§ tzv. systémový audit, jehož smyslem je posouzení správnosti a úplnosti 

dokumentace EMS, včetně aktuálního promítnutí platné legislativy, 

§ tzv. postupový audit, jehož předmětem je ověření chování a jednání útvarů, 

pracovníků v konkrétních podmínkách včetně dodržování ustanovení 

příslušné dokumentace EMS.34 

4.4.5 Environmentální přezkoumání 

Poslední tematický okruh je věnován přezkoumání vedením organizace. Tento 

výrazu v sobě skrývá poradu vrcholového vedení zpravidla v alespoň ročních 

intervalech, která je věnována problematice ochrany životního prostředí. 

Pro dělnou atmosféru jednání norma předpokládá shromáždit nezbytné 

informace. Ty obvykle mohou zahrnovat poznatky o plnění environmentálních cílů, o 

výsledcích environmentálních auditů (zejména pak interních auditů), o všech 

závažnějších neshodách, které měly dopad na životní prostředí, stížnostech nebo 

zájmech zvláště pak podaných externími subjekty, o připravovaných změnách ve 

výrobní náplni, technologiích apod. a jejich dopadech na životní prostředí, o 

                                                
34  Stavební listy - Zavádění EMS ve smyslu normy ISO 14 000 (8. díl) - 09/2001. Dostupné na WWW: < 
http://www.stavebnilisty.cz/2001/09/iso8.html> 
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připravovaných legislativních změnách atd. Tuto podkladovou zprávu obvykle 

připravuje představitel vedení pro environment. 

Cílem přezkoumání vedením má být vyhodnocení trvalé vhodnosti, adekvátnosti 

a účinnosti zavedeného systému environmentálního managementu a přijetí impulsů k 

jeho případným doplněním či jiným změnám. Součástí přezkoumání je i stanovisko 

k vhodnosti či úpravám environmentální politiky, kontrola plnění přijatých 

environmentálních cílů. V této souvislosti mohou být z rozhodnutí top-managementu 

případně posunuty termíny plnění některých cílů nebo tyto rozšířeny, zároveň bývají 

stanoveny i nové cíle na příští období. Typickým rysem dobře zavedeného EMS je i 

trvalé zlepšování eko-profilu dané firmy. Top-management by měl v této souvislosti 

zhodnotit posuny na tomto poli a iniciovat další zlepšovací aktivity. 

O přezkoumání vedením musí být veden záznam, zpravidla formou zápisu. 

4.4.6 Certifikační audit 

Pokud se firma rozhodne pro certifikaci EMS, měla by splňovat následující 

předpoklady: 

§ vyrovnala se se všemi požadavky národní legislativy, neobdržela 

v posledním období sankci ze strany státních ekologických dozorových 

orgánů (odborů životního prostředí, Inspekce životního prostředí), 

§ zavedený systém environmentálního managementu by měl být plně funkční 

po dobu cca 3 měsíce,  

§ ve firmě funguje systém interních auditů a přezkoumání vedením systému 

environmentálního managementu. 

Je na zvolené certifikační firmě jaké další podklady si pro certifikaci vyžádá, 

obvykle je třeba připravit a před vlastním auditováním jí předat: 

§ environmentální příručku, případně i druhou vrstvu environmentální 

dokumentace, 

§ přehled požadavků eko-legislativy konkretizovaných do podmínek firmy 

(registr legislativy), 

§ údaje o eko-profilu firmy (registr aspektů), 

§ údaje o eko-haváriích, eko-stížnostech za poslední tři roky, 
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§ údaje (odkazy na průkazy, statistiky apod.) potvrzující dodržování 

legislativy a trendy zlepšování eko-profilu dané firmy. 

Certifikační audit většina certifikačních organizací provádí ve dvou etapách, 

v podobě povinného předauditu a vlastního auditu. Mezi předauditem a auditem by 

neměla být delší perioda než 3 měsíce. Zjištěné neshody při předauditu (pokud nejsou 

fatální) nemusí být důvodem k nepřiznání certifikátu, pod je certifikovaná firma do 

vlastního auditu odstraní. 

Proběhne-li certifikační audit úspěšně, firma obdrží, zpravidla s platností na tři 

roky, certifikát potvrzující splnění požadavků ISO 14 001. V průběhu platnosti 

certifikátu se firma zavazuje k tomu, že strpí ze strany certifikační organizace 

minimálně jednou ročně následný dozor, který by měl prověřit funkčnost zavedeného 

EMS. Po třech letech se firma musí podrobit recertifikačnímu auditu. 35 

4.5 Zlepšování EMS  

Pro dobré fungování EMS ve firmě nestačí dokumentovat a zavést postupy, 

které budou ve shodě s požadavky normy ISO 14 001, ale je nutné zavést koncept 

trvalého zlepšování, v jehož důsledku se budou snižovat negativní důsledky činnosti 

firmy na životní prostředí. 

Úkolem firmy je průběžně identifikovat významné environmentální aspekty, 

které se vztahují k činnosti firmy a tyto mít zvládnuty v přijatelných mezích a jejich vliv 

dále snižovat. Jako významné tak mohou vyplynout další environmentální vlivy, na 

které je třeba reagovat. Vždy však závisí na firmě, aby určila, které z eko-účinků zařadí 

do cílů a programu zlepšování, s jakou rychlostí a náklady se v jednotlivých případech 

bude postupovat. Je též na organizaci, zda zlepšovací aktivity budou řízeny pouze 

přijatými environmentálními cíli a programy (tak jak to požaduje norma ISO 14 001) 

nebo zlepšovací aktivity budou rozšířeny i o podporu spontánních aktivit v podobě 

zlepšovacího hnutí, tzn. iniciování podávání a realizování zlepšovacích eko-návrhů. 

                                                
35 Stavební listy - Zavádění EMS ve smyslu normy ISO 14 000 (8. díl) - 09/2001. Dostupné na WWW: < 
http://www.stavebnilisty.cz/2001/09/iso8.html> 
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Eko-bilance představuje metodu, která slouží k odhalení slabých míst (ztrát, 

odpadů, vysoké surovinové či energetické náročnosti, toxicity) ve využití surovin nebo 

energií. Zpravidla předmětem eko-bilance mohou být technologické procesy, určitý 

provoz nebo i celá firma. Na základě provedených analýz můžeme určit kritická místa 

procesů a navrhnout směry jejich zlepšování. 
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5 Charakteristika společnosti 

5.1 Profil společnosti TTK CZ s. r. o. 

Firma TTK CZ s. r. o. založená v r. 1992 se postupně vypracovala na středně 

velký podnik specializovaný na výrobu dřevěných oken, vchodových dveří a posuvných 

či skládacích stěn včetně příslušenství. Firma vlastní nejproduktivnější výrobní zařízení 

s možností pružně reagovat jak na změny v požadavcích trhu, tak na technologické 

novinky, které přináší vývoj v této oblasti. Díky tomu se závod postupně vyvíjí a je 

připraven ekologicky šetrným způsobem vyrábět celý sortiment oken a dveří 

nejnovějšími postupy. Na konci tohoto procesu jsou pak dokonalé výrobky z přírodních 

materiálů, které slouží stále většímu počtu spokojených uživatelů. 

S novým výrobním závodem zvýšila společnost TTK CZ výrobní kapacitu, 

produktivitu, komfort a bezpečnost práce. Zároveň spustila novou výrobu, nečerstvěji je 

to nový okenní profil o tloušťce 78 mm pro okna s vysokou tepelnou ochranou. Jako 

jedna z prvních získala společnost TTK CZ pro svoje okna evropské označení CE shody 

s požadavky ČSN EIM 14351-1 a to posílilo její důvěryhodnost. 

Společnost TTK CZ s.r.o. uvedla na jaře roku 2007 do provozu nový výrobní 

závod, díky čemuž zvýšila výrobní kapacitu, zvýšila produktivitu práce a výrazně 

zlepšila sociální zázemí a pracovní podmínky pro své zaměstnance. 

TTK CZ tak dnes vyrábí na nejmodernějších, plně automatizovaných obráběcích 

centrech na výrobu dřevěných a dřevo-hliníkových oken a dveří. Výrobky tak mají 

špičkovou kvalitu a profesionální řemeslné zpracování. 

Co všechno v novém závodě najdeme: 

§ Plně automatizované výrobní linky, 

§ nejmodernější technologie, 

§ online řízená CNC centra na výrobu oken, 

§ vysoce výkonné obráběcí CNC centrum na výrobu vchodových dveří, 

§ moderní, klimatizované výrobní prostory, 

§ novou moderní lakovnu s automatickou regulací vnitřního prostředí (teplota 

a vlhkost), 
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§ nové vysoce výkonné centrální odsávání dřevního odpadu, napojené na 

briketovací lisy, 

§ novou moderní plně automatizovanou kotelnu s ekologicky šetrnými kotli na 

dřevní odpad, 

§ moderní skladové prostory, 

§ luxusní sociální zázemí pro zaměstnance, 

§ moderní školicí středisko pro obchodní zástupce a montážní firmy 

projektanty a architekty, 

§ reprezentativní vzorkovna pro zákazníky, projektanty a architekty. 

V současné době, i přes velké zvýšení výrobní kapacity, plní TTK CZ 

objednávky za cenu mimořádného nasazení sil. Silný stavební boom, který nezná 

zimních přestávek a je poháněn dobrou ekonomickou situací a vidinou brzkého zvýšení 

DPH, staví i před silné firmy nové výzvy. Na trhu se mnohdy uplatňují i dodavatelé bez 

zkušeností a zázemí, kteří nenabídnou nic, než jen rychlou dodávku. Čelit tomu lze 

nejen zvýšeným úsilím, důležitá je i osvěta a dobrá komunikace s veřejností. 

5.1.1 Evropská značka shody 

Novinkou zásadního významu jak pro společnost TTK, tak pro její zákazníky, je 

získání evropské značky shody CE podle normy EN 14351-1 pro okna a dveře TTK. 

Společnost TTK CZ je jedním z prvních nebo možná vůbec prvním výrobcem 

dřevěných oken a dveří v ČR, který má ověřenou shodu podle této nově přijaté evropské 

technické normy. 

Výrobek opatřený značkou shody CE tak může být prodáván kdekoliv na území 

Evropského společenství. To, jestli jej zákazník zakoupí, závisí pak na tom, jestli 

ověřené vlastnosti výrobku (zatřídění) odpovídají místním stavebním požadavkům nebo 

individuálním požadavkům zákazníka.  

Evropská značka shody otevřela oknům z Dolní Čermné cestu do Skandinávie, 

která byla i dříve pro TTK velmi významným zahraničním odbytištěm, ale nyní po 

získání značky shody CE se obchody s touto oblastí zjednodušily a zájem o okna TTK 

zde roste ještě rychleji. Ač je ve Skandinávii drsnější a vlhčí klima a místní požadavky 

na kvalitu a trvanlivost oken přísné, přesto stejné nebo možná i větší úsilí zabere 

obsluha požadavků tuzemského zákazníka.  
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5.2 Organizační schéma společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.5.: Organizační schéma společnosti 

5.2.1 Základní členění společnosti 

§ Společnosti jsou rozděleny na jednotlivá funkční místa. 

§ Vedení společností: TTK CZ s.r.o. - jednatel společnosti 

                                     Tomáš Kunert truhlářství TTK – majitel společnosti 

(souhrnně je osoba jednatele a majitele Tomáše Kunerta nazývána  

   představitelem společností). 
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§ Jediný zodpovědný vedoucí. Tato zásada je uplatněna vymezením 

působnosti a vztahů jednotlivých pracovníků, z nichž každý má pouze 

jediného vedoucího, který je oprávněn dávat pracovní příkazy. Vedoucí plně 

odpovídá za svá rozhodnutí a za výsledky činnosti jím řízeného pracovníka. 

§ Přímé řízení. Přímé řízení zahrnuje právo a povinnost nadřízeného vydávat 

přímým podřízeným pracovní příkazy a metodiku, pokud není metodické 

řízení stanoveno jiným odborným útvarem. 

§ Metodické řízení. Metodické řízení zahrnuje právo a povinnost příslušného 

organizačního útvaru nebo týmu vydávat metodické dispozice a dodržování 

této metodiky kontrolovat, avšak pracovní příkazy je oprávněn vydávat 

přímý nadřízený (výjimku tvoří pouze mimořádné pravomoci). Pracovní 

příkazy a metodické řízení nesmí být v rozporu. 

Firma TTK CZ má 80 zaměstnanců, z toho je 15 zaměstnanců v administrativě. 

5.3 Integrovaný systém řízení  

Snahou firmy je stát se moderní společností, která chce dodávat nejen kvalitní 

výrobky a služby, ale chce klást velký důraz rovněž na ochranu životního prostředí a 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vyústěním této snahy by měl být vznik 

integrovaného systému řízení a získání certifikátu osvědčujícího zavedení systému 

řízení jakosti (QMS) dle mezinárodní normy ISO 9001, systému řízení životního 

prostředí (EMS) dle mezinárodní normy ISO 14001. Integrovaný systém vznikne 

postupným zaváděním jednotlivých systémů, které se pak následně integrují. 

Nejdříve, jako ostatně ve většině firem, byl zaváděn systém managementu 

jakosti, který je orientovaný na výrobek, respektive na jeho kvalitu. Obecné principy 

systému managementu jakosti jsou využitelné pro další systémy. 
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6 Implementace EMS ve firmě TTK CZ  

6.1 Důvody zavedení 

Mezinárodní norma ISO 14001 je zaměřena na oblast environmentálního 

managementu a je určena pro aplikaci v jakékoliv organizaci bez ohledu na její velikost, 

dislokaci či charakter. ISO 14001 je součástí rodiny procesně orientovaných 

mezinárodních norem důsledně založených na Demingově principu „PDCA“ (plánuj-

udělej-kontroluj-uprav/vykonej). 

EMS je dobrovolná aktivita. Fungující EMS přináší organizaci krátkodobé a 

dlouhodobé výhody a zisky. Vychází z celkové filosofie a vize organizace, bez které lze 

těžko dospět k dlouhodobé stabilitě a prosperitě. K dosažení prosperity je nezbytné 

kvalitní řízení, jeho zkvalitnění v rámci budování EMS je tedy prvním přínosem pro 

organizaci. 

Lze očekávat zejména tyto přínosy v podnikání: 

§ Zvýšení nebo udržení konkurenceschopnosti na zahraničních (zejména 

evropských) i tuzemských trzích. 

§ Návaznost na ISO 9001 

§ Zkvalitnění systému řízení. 

§ Zkvalitnění plánování investic, vývoje nových výrobků a služeb. 

§ Snížení provozních nákladů, úspor energií, materiálu a dalších zdrojů. 

§ Prevence znečišťování životního prostředí. 

§ Zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti a disciplíny ve výrobě. 

§ Možnost reakce v předstihu na případnou změnu požadavků (např. právních 

předpisů, zákazníků, partnerů atd.) 

§ Zlepšení stavu a řádného chodu a údržby výrobních i nevýrobních zařízení a 

dopravních prostředků. 

§ Zlepšení pověsti organizace, veřejného mínění a prestiže v regionu a posílení 

dobrých vztahů s veřejností. 

§ Zvýšení informovanosti o kvalitě životního prostředí u všech zaměstnanců 

organizace. 
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§ Zařazení mezi přední české organizace s managementem, který si 

uvědomuje význam nových systémů řízení. 

§ Zvýšení důvěry veřejnosti, správních úřadů a samosprávy. 

§ V blízké budoucnosti též možnost získání výhod v pojištění. 

§ Lepší plnění kritérií pro udělování státních zakázek, poskytování úvěrů, 

investování apod.  

6.2 Řízení ochrany životního prostředí ve firmě 

Jelikož v současné době sílí tlak na podniky ze strany státu, veřejnosti a stále 

výrazněji také prostřednictvím trhu, aby omezily negativní dopady svých činností, 

výrobků a služeb na životní prostředí rozhodlo se vedení firmy zavést systém 

environmentálního managementu. 

EMS jsme realizovali podle norem rodiny ISO 14000, reprezentované 

kmenovou normou ČSN EN ISO 14001. 

Především exportně orientování výrobci, mezi které patří také společnost TTK 

CZ s. r. o., jsou nuceni se touto skutečností vážně zabývat. Zahraniční zákazník se již 

nyní začíná ptát, za jakých podmínek odebíraný výrobek vznikl, zda byly použity 

suroviny a postupy poškozující životní prostředí a zdraví pracovníků, jakým způsobem 

bude možno obal a výrobek po jeho dožití zneškodnit. 

Firma ve svých marketingových aktivitách bere v úvahu rovnováhu tří 

důležitých faktorů: zisku firmy, uspokojení přání a potřeb zákazníků a 

celospolečenských cílů. Abychom si udrželi důležité zákazníky převážně v zemích EU  

a získali další, bylo v našem úmyslu zavést integrovaný systém řízení jakosti a 

environmentálního managementu, který podporuje trvalé zlepšování a vytváří 

předpoklad pro udržování konkurenceschopnosti. 

Jeho prostřednictvím se zlepšují obchodní vztahy, snižují environmentální 

rizika, redukuje množství emisí, odpadů a energií, za které musí podnik platit, zvyšuje 

se environmentální výkonnost procesů, podporuje marketing a v neposlední řadě se 

podnik prezentuje jako dobrý soused. 
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6.3 Aplikace systému 

Pro zavádění systému EMS ve společnosti TTK CZ s. r. o., byla vybrána norma 

ČSN EN ISO 14001. Tato norma byla vybrána proto, že navazuje na normu ČSN EN 

ISO 9001, která je ve společnosti již zavedena a vžita. 

Jako první pro zavedení systému EMS bude jmenován pracovní týmu, který 

bude sestaven z odborníků technického úseku, jejichž odborná pracovní činnost spadá 

do oblasti EMS (odpadový hospodář atd.). Představitelem vedení pro systém EMS bude 

jmenován vedoucí oddělení Řízení jakosti, který je zároveň představitelem vedení pro 

QMS.  Bude jmenován z důvodů již nabytých systémových zkušeností se zaváděním a 

udržováním systému QMS. Nadřízenost odborníkům technického úseku odpovědným 

za zavádění systému EMS, mu bude dána delegováním pravomoci ředitele společnosti v 

oblastech souvisejících se systémem EMS. 

6.4 Vstupní analýza – plnění požadavků ochrany ŽP  

Při vytváření EMS je nutné provést úvodní environmentální přezkoumání, ve 

kterém se prověří stav firmy  a zaznamenají se případné nedostatky v řízení ochrany 

životního prostředí v návaznosti na legislativní opatření.  

Úvodní environmentální přezkoumání určuje výchozí pozici podniku před 

vlastním zaváděním EMS tím, že analyzuje nedostatky v řízení ochrany životního 

prostředí porovnáním s legislativními opatřeními ČR, normami a nařízeními se 

skutečností. Podle ISO 14001 je úvodní přezkoumání doporučené, ale vzhledem k tomu 

že se jedná o vstupní analýzu před stanovením environmentálních cílů, výše uvedené 

přezkoumání je považováno za první povinný krok. Jsou identifikovány požadavky 

veřejnosti, obchodních partnerů, veřejné správy a zájmových skupin. Konfrontován je 

stávající environmentální management, jeho organizační a informační zabezpečení, 

úroveň environmentálního vzdělávání, uplatňování preventivního přístupu apod. s 

požadavky EMS. Je posouzena environmentální úroveň stávajících podnikových norem, 

provozních předpisů a havarijních plánů. Jsou analyzovány mimořádné události 

(havárie), ke kterým došlo při minulé činnosti podniku. V průběhu tohoto rozboru, který 

je z hlediska trvání nejdelší, je vedení podniku průběžně seznamováno se zjištěnými 

skutečnostmi. 
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Analýza na základě úvodního hodnocení stanový výchozí situaci. Přitom 

zohlední veškerá hlediska činnosti organizace, z čehož stanový silná i slabá místa, rizika 

i další aspekty jako základnu pro výstavbu systému EMS. 

Vstupní analýza popíše klíčové oblasti působení environmentálních aspektů na 

životní prostředí a obsahuje rovněž vyhodnocení a návrh způsobu řešení 

nejzávažnějších negativních vlivů na životní prostředí.  

6.4.1 Vliv na ovzduší 

Problematiku ochrany ovzduší upravuje především zákon o ochraně ovzduší a o 

změně některých dalších zákonů č. 86/2002 Sb. Zákon prošel několika novelizacemi. 

Z hlediska tohoto zákona je podstatné, jaké emisní zdroje znečišťování ovzduší 

jsou firmou provozovány. Za zdroj znečištění ovzduší se považuje zdroj, který má 

výstup škodlivin (emisí) do volného ovzduší (komíny, volné plochy). Pokud je výstup 

ze zařízení uvnitř haly, nejedná se o zdroj znečišťování ovzduší, ale jde o problematiku 

hygieny práce (pracovní ovzduší). 

Společnost má dva ekologické a plně automatické kotle na brikety ATMOS DC 

1000. Dle následující tabulky je patrno, o jaký zdroj znečištění se jedná. Brikety jsou 

vyráběny z odpadu vzniklého při výrobě dřevěných oken a dveří. K tomu slouží dva 

hydraulické briketovací lisy Briklis ALS 50 a Briklis Bristar 50-12. Provoz kotelny 

odpovídá všem normám a vyhláškám vydaných v ČR. 

Mezi malé zdroje znečišťující ovzduší patří provoz dopravních prostředků. 

Firma v současné době vlastní 3 osobní automobily a jeden vysokozdvižný vozík. 

Samotná firma nevypouští do ovzduší žádné skleníkové či jiné škodlivé plyny. 

Celkem je zde 7 zdrojů znečištění ovzduší, z toho: 

§ malé zdroje - 6    (výkon pod 0,2 MW), 

§ střední zdroje - 1 (výkon 0,2 až 5 MW), 

§ velký zdroj - 0     (výkon 5 až 50 MW). 

 

 

 

 



58 

 

Tab.č.2.: Zařízení zdrojů znečišťování ovzduší 

Podle provedených měření stávající zdroje znečišťování ovzduší plní platné 

emisní limity. 

Doporučení: 

§ je nutno vést v patrnosti termíny měření emisí a včas objednávat nové 

měření, 

§ aktualizovat provozní řád lakovny. 

6.4.2 Vodní hospodářství, půda 

Problematiku vodního hospodářství upravuje především zákon o vodách a o 

změně některých zákonů č. 254/2001 Sb. Tento zákon prošel několika novelizacemi, 

poslední, s účinností dnem vstupu do EU byla pod č. 20/2004 Sb. 

Z hlediska vodního hospodářství je třeba sledovat v zásadě 3 aspekty: 

§ zásobování vodou, 

§ zneškodnění odpadních vod, 

§ nakládání se závadnými látkami, které mohou být nebezpečné nebo zvlášť 

nebezpečné. 

Zásobování vodou – TTK CZ používá pro svoji činnost pouze pitnou vodou, 

kterou odebírá z vodovodní sítě od majitele veřejné vodovodní sítě.  

Produkce odpadních vod - firma provozuje odpadní vody splaškové. 

Samostatnou oblastí jsou dešťové vody pocházející ze střech objektů a ze zpevněných 

ploch v areálu provozovatele. 

Zařízení Zdroj Měření 

1. Prášková lakovna střední 1x 5 let 

2. Kotelna – kotle 2x ATMOS DC 100 malé 1x za rok 

3. Hoblík  WEINIG PROFIMAT 26 SUPER malé 1x 3 let 

4. Hoblík STETON S630S malé 1x 3 let 

5. Fréza TOS  malé 1x 3 let 

6. Pásová bruska HOUFEK PBH 300 B BASET malé 1x 3 let 

7. Válcová bruska SANDYA 59 malé 1x 3 let 
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Závod není vybaven oddílnou kanalizací, ani není na ní napojen. Proto všechny 

druhy odpadních vod včetně dešťových jsou napojeny na jednotnou veřejnou kanalizaci, 

jejímž správcem je stejný subjekt jako v případě dodávky vody. Veřejnou kanalizací 

jsou znečištěné vody odváděny na místní čističku odpadních vod. 

Odpadní vody jsou odváděny na základě smlouvy s provozovatelem veřejné 

kanalizace. 

Vypouštění odpadních vod je realizováno na základě povolení vodoprávního 

orgánu. 

6.4.3 Odpady 

Problematiku nakládání s odpady upravuje především zákon o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. Tento zákon prošel několika 

novelizacemi, úplné znění bylo zveřejněno pod č. 105/2005 Sb. 

Firma TTK CZ produkuje odpady ostatní (kat. O). Vzniklé odpady předává 

oprávněným organizacím k dalšímu využití nebo zneškodnění. Firma provádí separaci 

odpadů kategorie ostatní podle následujících druhů, které vychází z výkazu Ekokom. 

§ měkké plasty – PVC 

§ jiné plasty (tuby od silikonů, smrštovačky) 

§ papír  

§ dřevo 

Z jednání s firmou JIPA, spol. s r.o., která je dovozce barev Sikkens (zpracovává 

TTK CZ) vyplynulo, že firma JIPA je zařazena v systému EKOKOM.  Uvedení obalů 

barev na trh je zpoplatněno. Zákazník firmy JIPA, který výrobek přímo zpracovává 

(TTK CZ), tyto obaly nevykazuje. 

Ekokom má za povinnost ze získaných poplatků vytvořit dostatečnou síť 

sběrných míst a zajistit využití odpadu z obalů prostřednictvím obcí a osob oprávněných 

nakládat s odpady. V programu Ekokom je firma Ekola, která zajišťuje odstraňování 

odpadů ze společnosti TTK CZ. 

Firma: 

§ vlastní povolení k nakládání odpady, které vydala pověřená obec, 

§ vede průběžnou evidenci vznikajících odpadů, 

§ provádí jednou ročně ohlašovací povinnost o produkci odpadů, 
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§ má smlouvy s organizacemi, které od ní odebírají odpady, 

§ odpady jsou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. 

6.5 Závazek vedení 

Zavádění EMS souvisí především se změnou kultury podniku a postoje lidí, kteří 

ho řídí a pracují v něm. Proces bude úspěšný, existuje-li v podniku vnitřní přesvědčení, 

že taková činnost je potřebná. Řešení environmentálních problémů, které se dotýká 

téměř každého aspektu podnikání, se dosud tradičně svěřuje specifické funkci v 

podniku, zařazené nízko v organizační struktuře a málo vybavené pravomocemi 

(vodohospodář, energetik, ekolog). Ostatní vedoucí pracovníci ani zaměstnanci většinou 

nevědí, jaký je jejich skutečný i potenciální příspěvek k vytváření celkového 

environmentálního profilu podniku. Proto ani necítí osobní odpovědnost a potřebu 

angažovat se v jeho zlepšování. Rozhodnutí zavést EMS prezentované v podobě 

závazku vrcholového vedení, jeho pozornost a podpora věnovaná celému procesu 

pomohou v podniku odstranit vžitý mýtus, že ochrana životního prostředí rovná se 

likvidaci negativních důsledků výroby, se kterou tvoří oddělené a vzájemně konfliktní 

sféry. Praktické naplňování zásady, že o konečné podobě environmentálního profilu 

rozhoduje svým dílem každý zaměstnanec, není v žádném případě věcí příkazu, ale 

cíleného ovlivňování a motivování. 

Systém EMS bude ve firmě zpracován podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 

14001. Tato norma je kompatibilní v 10 kapitolách s normou ČSN EN ISO 9001, která 

je již při zavádění EMS ve firmě vžitá. Kompatibilními kapitolami těchto dvou norem 

jsou kapitoly Politika EMS, Cíle a cílové hodnoty EMS, Řízení dokumentů, Interní 

prověrky EMS, Opatření k nápravě neshod, zjištěných prověrkami a Přezkoumání EMS 

vedením organizace. Obsah těchto kapitol a praktické zkušenosti ze zavedeného 

systému jakosti budou drobnými úpravami, odpovídajícími požadavkům normy ČSN 

EN ISO 14001, převzaty do zaváděného systému EMS. To značně urychlí a usnadní 

práci na zavádění systému EMS.  
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6.6 Environmentální politika 

Environmentální politika je písemné prohlášení podniku o tom, jaké jsou zásady 

jeho environmentálního chování a z něho plynoucí všeobecné záměry. Musí být 

slučitelná s jinými organizačními politikami, např. jakosti, ochrany zdraví a bezpečnosti 

práce atd. Závazky politiky podepsané ředitelem musí být srozumitelné a podnětné pro 

ostatní pracovníky. Proto se politika musí předložit a vysvětlit všem zaměstnancům. Při 

formulování environmentální politiky lze vyjít z šestnácti principů Podnikatelské charty 

pro trvale udržitelný rozvoj Mezinárodní obchodní komory. Podnik konkretizuje ty 

principy, které jsou jeho činnosti nejbližší. Je třeba s ní seznámit zainteresované strany. 

Pro určení environmentální politiky je nutné si stanovit měřitelné cíle, které 

definují základní podmínky ke zlepšování životního prostředí. Environmentální politika 

je "prohlášení organizace o jejích záměrech a zásadách, vztahující se k jejímu 

celkovému environmentálnímu profilu". Environmentální politiku je nutno integrovat 

do celkové podnikatelské strategie subjektu. Musí být slučitelná s politikou ochrany 

zdraví a bezpečnosti při práci a iniciována včetně aktivní podpory na nejvyšší úrovni 

organizační struktury. Environmentální politika musí splňovat požadavky podle ČSN 

EN ISO 14001. Musí odpovídat povaze rozsahu a vlivu činností, výrobků a služeb 

včetně závazku soustavného zlepšování a prevence znečišťování.  
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Obr.č.6.: Environmentální politika 

V důsledku již zavedeného systému jakosti ISO 9001 se vedení společnosti 

rozhodlo vytvořit integrovanou politiku jakosti a environmentu. Politika TTK CZ s. r. 

o., vychází ze strategických záměrů společnosti a bude sestavena tak, aby splňovala 

požadavky normy ČSN EN ISO 14001, zejména kontinuální zlepšování, plnění 

legislativních požadavků a informování veřejnosti o stavu zavedeného systému EMS.  

6.7 Plánování  

6.7.1 Environmetální aspekty 

Je třeba vytvořit, zavést a udržovat postupy k identifikaci aspektů všech činností, 

výrobků a služeb a ty nadále řídit. Významné aspekty se svými dopady na životní 

prostředí jsou systematicky monitorovány, podchycovány a vyhodnocovány zpravidla v 

Registru environmentálních aspektů, který musí být pravidelně aktualizován. Zdroji 
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závažných vlivů mohou být všechny výrobní i doprovodné činnosti. Zvažují se 

normální provozní podmínky i nestandardní situace. Vhodným výchozím dokumentem 

pro identifikaci a vyhodnocování aspektů je úvodní environmentální přezkoumání.  

V případě TTK CZ přichází v úvahu následující identifikace vlivů, které 

zahrnují: 

§ emise do ovzduší, 

§ odpadové hospodářství, 

§ využívání vod, paliv a energie, 

§ zatěžování tepelnou energií. 

Při tvorbě registru aspektů je nutno zohlednit nejen běžné provozní podmínky, 

ale i stavy při uvádění zařízení do provozu a jeho odstavování včetně havarijních stavů. 

Dále je vhodné zapracovat do registru aspektů i dopady minulých činností nebo 

budoucích činností při instalaci nových zařízení. Důležité je, aby do registru byly 

zahrnuty i aspekty vznikající a zároveň eliminované v rozsahu platnosti systému, tedy v 

rámci firmy. V našem případě se zejména jedná o čištění odpadní vody v čistící stanici. 

Registr aspektů při tvorbě systémové dokumentace přímo ovlivňuje řadu prvků.  

§ korekci environmentální politiky, cílů a programů, 

§ věcný obsah školení – výcvik, podvědomí a odborná způsobilost, 

§ stanovení potřebného monitoringu a screeningu, 

§ zohlednění havarijního managementu, 

§ řízení veškerých činností spadajících řízení provozu. 
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K vyhodnocení aspektů slouží systém kvalifikace, která napomáhá k stanovení 

míry vlivu jednotlivých aspektů na životní prostředí (viz tabulka č.3) 

PARAMETR STUPEŇ HODNOCENÍ 
5 4 3 2 1 

Rozsah dopadu velmi velký velký střední malý velmi malý 

Závažnost dopadu velmi velký velký střední malý velmi malý 

Pravděpodobnost 
výskytu velmi velká velká střední malá velmi malá 

Doba trvání 
výskytu velmi velká velká střední malá velmi malá 

Možnost vystavení 
se požadavkům 
předpisů a právním 
požadavkům 

velmi velká velká střední malá velmi malá 

Tab.č.3.: Parametry hodnocení environmentálních aspektů36 

Při vyhodnocování dopadů jednotlivých aspektů se provede součet hodnot 

environmentálních hledisek (Výsledný dopad = 1 + 2 + 3 + 4 + 5) a výsledkem je 

kvantifikovaný dopad jednotlivých aspektů. Tento aritmetický úkon se provede pro 

každý aspekt. Výsledné hodnoty dopadů se v rámci jednotlivých činností (resp. okruhu 

činností) sečtou. Podle počtu dosažených bodů jsou environmentální aspekty děleny 

podle významnosti na: 

§ 0 až 9 – malý: EA je z hlediska společnosti nevýznamný, legislativní 

požadavky splněny, 

§ 10 až 15 – střední: EA je z hlediska společnosti významný, legislativní 

požadavky splněny, potřeba řešení není naléhavá, 

§ 16 až 20 – významný: EA je významný, legislativní požadavky dosud 

plněny, potřeba řešení je naléhavá, automaticky se zahrnují ty aspekty, při 

kterých po přechodnou dobu nebo při použití starších technických zařízení 

může být ohroženo plnění právních požadavků, 

                                                
36 Welszar, J. Metody identifikace a hodnocení významnosti environmentálních aspektů dopadů 
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§ 21 až 25 - velmi významný: EA je velmi významný, potřeba řešení je 

prioritní, v případě neplnění legislativních požadavků je potřeba řešení 

akutní.37 

Environmentální aspekty jsou evidovány v Registru environmentálních aspektů 

(viz příloha č. 2). K mimořádné aktualizaci registru dochází při vzniku nového procesu 

nebo při změně, která má nebo může mít vliv na vyhodnocení závažnosti některého 

environmentálního aspektu.38 

6.7.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky 

V podniku musí být k dispozici zákony, vyhlášky, nařízení vlády, opatření a 

metodické pokyny ministerstev, resortní směrnice, technické normy atd., které se přímo 

vztahují k jeho činnostem, výrobkům a službám. Právní ochrana životního prostředí je 

řízena složkovými předpisy. 

Prostřednictvím EMS jsou částečně řešeny také vlivy, které jsou popsány 

předpisy z oblasti ochrany zdraví a hygieny práce (tepelná energie, hluk, zápach, prach, 

vibrace). 

Ve firmě musí být k dispozici zákony, vyhlášky, nařízení vlády, opatření a 

metodické pokyny činných orgánů, technické normy, které se vztahují k oblasti 

životního prostředí. Právní ochrana životního prostředí je řízena legislativními předpisy 

pro následující oblasti: 

§ ochrana ovzduší, 

§ ochrany vod, 

§ odpadového hospodářství, 

§ ochrany přírody a krajiny, 

Úplný seznam platných právních a jiných požadavků je uveden v registru 

právních a jiných požadavků.  

                                                
37 Welszar, J. Metody identifikace a hodnocení významnosti environmentálních aspektů dopadů 
38 Welszar, J. Metody identifikace a hodnocení významnosti environmentálních aspektů dopadů 
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6.7.3 Cíle, cílové hodnoty a programy 

Cíle jsou specifikací záměrů environmentální politiky. Mohou být zaměřené na 

činnost podniku, produkci výrobků, péči o zákazníka. Smyslem EMS je, aby byly 

určeny pouze realistické (splnitelné) cíle. Pokud z předchozích systémových kroků 

vyplývá, že podnik v některém ohledu dosud neplní právní požadavky, je nutné cíle 

přednostně zaměřit na nápravu těchto nedostatků. Cílové hodnoty mají být specifické a 

měřitelné. Mají zahrnovat měřítko kvalitativní (jakostní ukazatel), kvantitativní 

(objemový, koncentrační ukazatel) a časové (časový ukazatel).  

Cíle a cílové hodnoty jsou součástí střednědobého plánu firmy. Nejprve se 

stanoví celkové cíle ve vedení. Následovně jsou projednány, rozpracovány a upřesněny 

na úrovni vedoucích útvarů tak, aby bylo zaručeno, že jejich dosažení je technicky, 

ekonomicky a organizačně proveditelné. Nakonec jsou specifikovány do jednotlivých 

úseků s tím, že se určí odpovědnost za jejich plnění na úrovni pracovních míst.  

Cílové hodnoty musí být specifické a měřitelné a zahrnovat jak měřítko 

kvalitativní tak i kvantitativní v čase. Jejich plnění musí přispívat k neustálému 

zlepšování životního prostředí v návaznosti na legislativní opatření. Cíle ve firmě TTK 

CZ s. r. o. se budou kontrolovat a aktualizovat v rámci interních auditů 1 x za rok. 

Informace o jejich plnění budou zveřejněny ve výroční zprávě firmy.  

Stanovené cíle: 

1. Snižovat dopady na ŽP prostřednictvím výroby 

2. Zlepšení sledování a monitorování energií. 

3. Propojení kanalizace, odvod dešťových vod do veřejné kanalizace. 

4. Prodej ekologického paliva 

5. Nákup ekologických nádob na třídění odpadu 

K dosažení cílů a cílových hodnot musí firma zpracovat programy 

environmentálního managementu, které musí obsahovat: 

§ určení odpovědnosti za dosažení cílů a cílových hodnot pro každou 

příslušnou funkci a úroveň organizace, 

§ prostředky a časový rámec, ve kterém jich má být dosaženo. 

Programy environmentálního managementu konkretizují dosažení cílů a 

cílových hodnot do podoby dynamického, krátkodobého plánu. Stanoví konkrétní 
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kroky, které je třeba učinit pro dosažení cílových hodnot vztažených ke kratšímu 

časovému období, v našem případě se bude jednat o jeden kalendářní rok. Úkolem 

programu je: 

§ identifikovat specifické kroky, 

§ stanovit harmonogram těchto kroků, 

§ přidělit finanční a personální zdroje, 

§ určit odpovědnost jednotlivým pracovníkům, 

§ rozvinout u pracovníků dovednosti potřebné v procesu řízení, 

§ vytvořit systém kontroly plnění cílových hodnot. 

Zpracování a dohled nad plněním programu je v kompetenci osoby pověřené 

zavedením, řízením a kontrolou EMS, která je ve vedení firmy (jednatel firmy). Tato 

osoba je zodpovědná za monitorování postupu a řešení vzniklých problémů a odchylek. 

Schválení programu probíhá na úrovni vrcholového vedení. Splnění cílů se 

dosáhne variantními řešeními. Přednost mají řešení, která zvyšují efektivnost s 

krátkodobou návratností vložených prostředků.  

6.8 Zavedení a provoz  

6.8.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc 

Vedení musí zajistit dostupnost zdrojů nezbytných pro vytvoření, zavedení, 

udržování a zlepšování systému environmentálního managementu. Mezi zdroje patří 

lidské zdroje, infrastruktura organizace, technologie a finanční zdroje. 

Úlohy, odpovědnost a pravomoc se musí definovat, aby podporovaly efektivní 

environmentální management. 

Budování EMS vyžaduje vyřešení celkové organizační struktury se stanovením 

příslušných pravomocí, odpovědností a vzájemných vztahů. Organizační struktura musí 

podporovat postupy zajišťující zpětnou vazbu (podání zpráv o realizaci navržených 

opatření, o potenciálních i vzniklých problémech, námětech na řešení apod.).  

Pracovníci, kteří budou zodpovědný za jednotlivé oblasti životního prostředí, 

budou vybráni z již zavedené organizační struktury a to z technického útvaru a 

z oddělení, kde mají na starost řízení kvality. Ředitelem firmy budou jmenováni do 
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funkcí spojených se zaváděním EMS a budou jim přiděleny pravomoci a odpovědnosti 

spojené s výkonem této činnosti. 

6.8.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí  

Již od počátku budování EMS musí být věnována dostatečná pozornost 

systematické výchově zaměstnanců a rozvoji jejich environmentální kvalifikace. Vedení 

podniku určí požadovanou úroveň zkušeností, odborných schopností a vzdělání, které 

jsou nutné k zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, zejména těch, kteří vykonávají 

v rámci EMS specializované činnosti. 

Úspěšný výcvikový program je koncipován tak, aby účastníkům poskytl 

informace, které vedou k osvojení vědomostí, pochopení souvislostí, získání 

environmentálního povědomí a motivace. 

Je nutné do plánu školení zařadit ta, která jsou požadována zákonnými nebo 

vnitřními předpisy. 

Diferencovaný výcvik zaměstnanců firmy TTK CZ: 

§ vedení (majitel) – předpisy a požadavky EMS, pochopení vztahu mezi 

výrobou, ekonomikou a ochranou ŽP, znalost našich i zahraničních předpisů, 

§ management – předpisy a požadavky EMS, pochopení souvislostí mezi 

výrobními činnostmi, řízením provozu a ochranou ŽP, environmentální 

legislativa, 

§ zaměstnanci – výcvik zaměřený na požadavky EMS, informace o 

environmentálních aspektech a vlivech, principy ochrany ŽP, 

§ interní auditoři – specializované školení, výstavba a prověřování EMS, 

principy ochrany ŽP, environmentální legislativa, metodika interního 

auditingu. 

Školení o EMS, které je povinné pro všechny zaměstnance, provádí interní 

auditoři jednou ročně a jeho úkolem je zlepšovat u zaměstnanců povědomí o 

environmentálním profilu společnosti. Součástí školení je i informování o stanovených 

cílech a cílových hodnotách, jejichž dosažení mohou školení zaměstnanci ovlivnit.  
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6.8.3 Komunikace 

Interní komunikace je na velmi dobré úrovni. Vedení firmy zajišťuje ve firmě 

bezproblémové komunikační cesty a fungování komunikace týkající se efektivnosti 

systému jakosti formou zveřejňování důležitých informací o QSM a výsledcích o jakosti 

na firemní nástěnce, která je dobře dostupná každému zaměstnanci. Dalšími způsoby 

komunikace jsou porady, ústní pohovory, mobilní telefony, interní počítačová síť, 

internet. Každý zaměstnanec má volný přístup k interní počítačové síti. Zpětná vazba 

pro využití námětů a připomínek zaměstnanců je zajištěna přes elektronickou poštu 

nebo osobní jednání s vedením. 

Externí komunikace je také na velmi dobré úrovni. Firma komunikuje 

s dodavateli, zákazníky, zástupci veřejné zprávy, bankami, pojišťovnami. 

Navázání komunikace a poskytování informací je vhodným nástrojem k 

předcházení stížnostem. 

6.8.4 Dokumentace EMS 

EMS musí být dokumentován. Pro co nejsnazší integraci EMS do činnosti 

podniku je zapotřebí, aby podnik zahrnul environmentální aspekty do stávajících 

směrnic, postupů a pokynů. Existují-li další systémy řízení v podniku, je vhodné v 

maximální možné míře jejích dokumentaci integrovat. Nejčastěji se jedná o společnou 

Příručku jakosti a EMS. Protože je však obvyklé, že v rámci managementu jakosti 

nejsou do systému zahrnuty provozy s nejvýznamnějšími environmentálními aspekty 

(energetika, vodní a odpadové hospodářství), je nutno vytvořit směrnice a postupy i pro 

tyto oblasti. 

Při zavádění systému bude aplikována integrovaná příručka vzhledem ke 

kompatibilitě 10 kapitol systému EMS se systémem QMS.  

Jako koordinátor EMS spolu s odpovědnými osobami za jednotlivé oblasti ŽP 

jsem vytvořil směrnice pro oblasti, které jsou důležité z hlediska životního prostředí a 

havarijních situací:  

§ nakládání s odpady, 

§ nakládání s vodami, 

§ havarijní připravenost, 



70 

 

§ monitorování a měření EMS. 

6.8.5 Řízení dokumentů 

Veškerá dokumentace musí být formulována jednoduše, jednoznačně a 

srozumitelně. Musí být aktuální, datovaná včetně dat revize a snadno přístupná, 

udržovaná v pořádku a po určenou dobu archivovaná. Dokumenty převzaté od jiných 

organizací musí být také řízeny. Na úseku ochrany životního prostředí podléhají některé 

dokumenty režimu schválení orgánem státní správy vyplývajícímu z požadavků 

právních předpisů. Jedná se zejména o provozní a manipulační řády zařízení na 

omezování emisí, skladů chemických látek, shromaždišť nebezpečných odpadů a o 

havarijní plány. 

6.8.6 Řízení provozu 

Cílem EMS je, aby organizace určila a plánovala ty operace a činnosti, které 

souvisejí s určenými významnými environmentálními aspekty v souladu s její 

environmentální politikou, cíli a cílovými hodnotami. Návody k provozním postupům 

stanovují environmentální přístup v rámci specifických procesů, které představují 

prakticky veškeré podnikatelské aktivity. Mají nejčastěji podobu provozních směrnic a 

návodek.  

Se zavedením EMS nedojde v provozních činnostech ke značným změnám. V 

odpadovém hospodářství se uskuteční jedna změny – použití nových nádob na třídění 

odpadu, kde je zřetelnější označení. Tyto nádoby budou v celém areálu podniku. 

6.8.7 Havarijní připravenost a reakce 

Za účelem identifikace míst, kde může dojít ke vzniku havarijních situací, bude 

využito služeb externích odborníků. 

Ve společnosti TTK CZ byl identifikován následující možný havarijní stav: 

§ vznik požáru. 

Aby zaměstnanci dokázali na některou ze zmíněných situací správně reagovat, 

jsou vypracovány postupy pro jednotlivé situace – havarijní plány, které jsou dostupné 

na všech místech, kde taková situace hrozí – administrativní budova, výrobní hala, 

parkoviště. Dle požadavků normy byly provedeny simulační tréninky. 
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V rámci plánu monitorování a měření jsou havarijní plány přezkušovány a to 

zejména prostřednictvím:  

§ nácviku evakuace osob a majetku,  

§ vyrozumění v případě havarijní situace,  

§ nácviku použití hasební techniky.  

6.9 Kontrola 

6.9.1 Monitorování a měření 

Za účelem bilancování environmentálního profilu s cíli a cílovými hodnotami 

musí podnik provádět pravidelné sledování zásadních charakteristik činností a procesů. 

Musí proto zavést a udržovat dokumentované postupy k monitorování především těch 

činností a procesů, které jsou významné z hlediska ochrany životního prostředí.  

V podmínkách TTK CZ se provádí: 

§ monitorování vody, plynu, elektrické energie, 

§ monitorování odpadů, 

§ monitorování cílů a programů – v rámci environmentálních auditů, 

§ vyhodnocení environmentálního profilu – v rámci ročního přezkoumání. 

Monitorované hodnoty budou srovnávány s hodnotami předcházejícího období, 

protože požadavkem normy ČSN EN ISO 14001 je trvale snižovat jejich spotřebu.  
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Tab.č.4.: příklad plánu monitorování měření (celý plán viz příloha) 

§ Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy pro soulad 

s příslušnými požadavky právních předpisů a periodicky hodnotit soulad, 

§ Organizace musí hodnotit soulad s jinými požadavky, které se na ní vztahují. 

6.9.2 Vnitřní audity EMS 

Úkolem periodických auditů je prozkoumat, jak funguje EMS, jak jsou na 

jednotlivých pracovištích dodržovány a naplňovány jeho požadavky. Audity současně 

ověřují, jak účinně EMS naplňuje environmentální politiku a jaký je environmentální 

profil podniku. Interní audity mohou být prováděny zaměstnanci podniku (interními 

auditory) nebo externisty. Podmínkou je jejich nezávislost na prověřovaném pracovišti. 

V průběhu auditního cyklu (1-3 roky) jsou prověřeny všechny prvky systému, jejich 

praktické zabezpečení a fungování. 

Ve firmě budou interní audity prováděny proškolenými zaměstnanci firmy 1 x za 

rok. 

Přípravu termínů plánu interních auditů bude mít ve své kompetenci koordinátor 

EMS, který bude zodpovědný za vyhodnocení provedených auditů, popřípadě zahájení 

nápravných opatření. 

Druh monitorování a měření 
Četnost 

měření 
Odpovídá 

Interní audity EMS 1 x za rok 
představitel 

managementu 

Plnění cílů a programů průběžně 
představitel 

managementu 

Vyhodnocení environmentálního profilu 1 x za rok 
představitel 

managementu 

Aktualizace registru environmentálních aspektů 1 x za rok 
majitel, koordinátor 

EMS 

Shoda s environmentálními zákony a legislativou  2 x za rok Externí zdroj 
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Zpráva z auditu poskytuje vedení informace o závěrech z auditu. Tyto závěry 

jsou základem pro soustavné zlepšování, které je cílem EMS. 

6.9.3 Hodnocení souladu 

Firma dle požadavku normy ČSN EN ISO 14001 musí provádět hodnocení 

souladu s environmentální legislativou. Musí se orientovat v předpisech ochrany 

životního prostředí. Hodnocení souladu vychází z environmentálních aspektů 

organizace a příslušných předpisů. 

 

Oblast Zdroj 
zneč. 

Legislativní a jiné 
požadavky Parametr Skutečnost Vyhod. 

ovzduší auta 
zákon č. 56/2001 Sb. 
ve znění pozdějších 

předpisů 
STK nové auta s 

plánem STK plněno 

ovzduší 

výroba 
tepla a 
teplé 
vody 

zákon č. 92/2004 Sb. 
ve znění pozdějších 

předpisů 

měření 
emisí 1x za 3 rok plněno 

voda budova 
zákon č. 56/2001 Sb. 

a další související 
předpisy 

nestan. voda pitná plněno 

odpadní 
voda 

admin. 
budova 

zákon č. 56/2001 Sb. 
a další související 

předpisy 
nestan. odpadní voda plněno 

odpady budova 
zákon č. 185/2001 

Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

nestan. komunální odpad plněno 

nebez. 
odpady budova 

vyhláška č. 
381/2001 Sb. ve 
znění pozdějších 

předpisů 

povolení o  
nakládání s 

NO 

kontrola ident. 
listů 

vystavovaných 
likvidátorem NO 

plněno 

Tab.č.5.: Hodnocení souladu legislativních a jiných požadavků 

6.10 Přezkoumání vedením 

Pravidelné přezkoumání vedením představuje užitečný nástroj nejen pro 

hodnocení aktuálního fungování EMS, ale zejména pro vyhodnocení budoucí vhodnosti 

a přiměřenosti EMS ve vztahu k vnějším změnám i změnám v samotném podniku. 

Rozsah přezkoumání má být vždy úplný, aby postihl environmentální rozměry všech 
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činností podniku, výrobků a služeb, včetně jejich dopadu do ekonomické oblasti a vlivu 

na postavení vůči konkurenci. Všechny složky EMS nemusí být přezkoumávány 

zároveň, proces hodnocení může probíhat během určitého časového období (zpravidla 

jeden rok). Zprávy z přezkoumání vedení by měly postihovat trend neustálého 

zlepšování, výsledky auditů, vyhodnocení souladu s právními a jinými požadavky, 

komunikaci s externími zainteresovanými stranami, environmentální profil organizace, 

prověření plnění cílů, stav opatření k nápravě a preventivních opatření, vhodnost 

environmentální politiky a doporučení pro zlepšení. 

6.11 Shrnutí implementace EMS 

Zavedení systému EMS do společnosti TTK CZ vidím jako bezproblémové. 

V podniku je již zaveden systém řízení jakosti ISO 9001. Zavedený systém řízení 

jakosti pomůže při identifikaci environmentálních aspektů. Společnost neprodukuje 

velké množství odpadu, neznečišťuje ovzduší, používá ekologické topení. Společnost 

používá pro svoji činnost pouze pitnou vodu, odpadní vody jsou napojeny na oddílnou  

veřejnou kanalizaci. Veřejnou kanalizací jsou znečištěné vody odváděny na čističku 

odpadních vod. 

Hlavním motivem společnosti je získání certifikátu EMS podle standartu 

ISO14001. Společnost doufá, že zavedení systému EMS zvýší konkurenceschopnost. 

Společnost chce splnit požadavky právních a technických předpisů a normy ISO 14001 

do té míry, aby byl společnosti udělen certifikát.  

Náklady na implementaci EMS bude společnost hradit z vlastních zdrojů. 

Náklady na zavedení EMS do podniku se sníží integrací EMS do již zavedeného řízení 

jakosti ISO 9001. Některé body EMS a QMS jsou shodné. 
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7 Náklady na zavedení systému EMS 

Náklady na EMS ve společnosti TTK CZ jsem rozdělil na náklady, které jsou 

spojené se zavedením EMS, a na náklady, které jsou vynaloženy na provoz a udržování 

EMS. 

7.1 Náklady na implementaci EMS 

Společnost TTK CZ musí kvůli certifikaci ISO 14001 investovat určité množství 

finančních prostředků. Investice budou v první řadě do lidských zdrojů. Firma zajistí 

kvalitní školení pro své zaměstnance.  

Na implementaci a školení zaměstnanců se bude podílet externí firma. 

Tab.č.6.: Náklady na implementaci EMS 

7.2 Náklady na udělení certifikátu 

K získání certifikátu je třeba si zajistit konzultace s akreditovanou společností. 

Certifikace EMS potvrzuje, že vlastníci a management podnikatelského subjektu 

Náklady  
Cena 

(bez DPH) 

Cena 

(včetně DPH) 

Odborná literatura 8.100,- 10.000,- 

Náklady na implementaci 

Manažer EMS  4.000,- 4.760,- 

Školení systému environmentálního 

managementu 
30.000,- 35.700,- 

Konzultační činnost   10.000,- 11.900,- 

Vedení dokumentace 3.000,- 3.570,- 

Interní auditor EMS 10.000,- 11.900,- 

Periodické školení interních auditorů EMS 4.000,- 4.760 

CELKEM 69.100,- 82.590,- 
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nejenom vnímají odpovědnost k životnímu prostředí, ale jsou ochotni si nechat tuto 

odpovědnost potvrdit nezávislým auditem a veřejně ukázat, že stanovené zásady v 

chování a v přístupu k životnímu prostředí jsou součástí jejich podnikání. 

Každá společnost, která nabízí certifikaci, se liší poskytováním služeb a z toho 

vyplývají i různé náklady na certifikaci. Náklady se dále liší stupněm připravenosti 

podniku, druhem podniku a kvalitou již poskytovaných služeb. 

Agentura EMAS ČR uvádí náklady certifikace dle velikosti podniku: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tab.č.7.: Cena certifikace (Zdroj: Agentura EMAS ČR) 

Tab.č.8.: Náklady na certifikaci EMS 

Po zavedení normy se každý rok provádí tzv. dohlížecí audit jehož cena se 

pohybuje okolo 30 000,- vč. DPH. Vzhledem k tomu, že dohlížecí audit není 

bezprostřední náklad na certifikaci, nebudu ho do výsledné ceny započítávat. 

Veškeré náklady na zavedení, certifikaci EMS, tzn. 229.100,- Kč bez DPH, bude 

společnost financovat z vlastních zdrojů. 

 

Velikost podniku Konzultace k EMS Certifikace EMS 

Malý podnik 

(1 – 49) 
60 – 95 tis. Kč 35 – 70 tis. Kč 

Střední podnik 

(50 - 249) 
95 – 180 tis. Kč 50 – 95 tis. Kč 

Velký podnik 

(nad 150) 
130 tis. Kč a více 130 tis. Kč a více 

Náklady  
Cena 

(bez DPH) 

Cena 

(včetně DPH) 

Konzultace k EMS  100.000,- 119.000,- 

Certifikace EMS 60.000,- 71.400,- 

CELKEM 160.000,- 190.400,- 
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7.3 Výběr nádob na třídění odpadu 

Odpad je důležitou součástí environmentálního managementu společnosti. Proto 

se zaměřím na odpad a jeho třídění. 

Tab.č.9.: Náklady na nádoby na odpad 

Veškeré náklady na nádoby na třídění odpadů, tzn. 22.734,- Kč bez DPH, bude 

společnost financovat z vlastních zdrojů. 

7.4 Energetický štítek budovy, úspory a náklady  

Náklady na vytápění jsou minimální. Společnost k vytápění používá dva 

ekologické zplyňovací kotle na brikety. Brikety si firma vyrábí sama z odpadu 

vzniklého při výrobě oken a dveří. Měsíčně firma vylisuje cca 10 tun briket. Ročně 

firma vyrobí 120 tun briket. Podle interních informací firma spotřebuje za otopné 

období 1/4 briket což je 30 tun briket. Spotřeba surovin na výrobu energie je závislá na 

použitých konstrukcích výrobní haly. 

Výrobní hala není zateplena, jsou zde použity okna se špatným součinitelem 

prostupu tepla.  

Bude zde porovnána spotřeba tepelné energie výrobní haly s původními 

konstrukcemi a výrobní haly s kontaktním zateplovacím systém a okny s lepším 

součinitelem prostupem tepla. 

Název 
Cena  

(bez DPH) 

Cena 

(včetně DPH) 

Nádoba 6800 s odklápěcím víkem  426,-  507,- 

24x 10.224 12.168,- 

Nádoba Slim Jim 3050 1.022,- 1.216,- 

4x 4.088,- 4.864,- 

Víka k nádobě Slim Jim 738,- 880,- 

Podvozek 3054 k nádobě Slim Jim 1.921,- 2.285,- 

4x 7.684,- 9.140,- 

CELKEM 22.734,- 27.052,- 
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Spotřeba briket se použitím nových materiálů sníží a společnost může prodávat 

jako doplňkový produkt ekologické palivo, které v současné době dává jako benefit 

svým zaměstnancům. 

7.4.1 Energetický štítek haly – spotřeba energie 

Výrobní hala podniku byla mnou osobně zaměřena. Zde jsem zjistil materiálové 

složení obvodových konstrukcí (obvodové zdivo, okna, skladbu podlahy, skladbu 

střechy) a jejich tepelně technické vlastnosti. Vyhodnocení konstrukcí bylo provedeno 

v programu Teplo 2007 (umožňuje základní tepelně technické posouzení skladby 

stavební konstrukce). Na základě těchto výsledků byl zpracován Energetický štítek 

haly, který spočívá v zjištění tepelných ztrát budovy. Tento výpočet byl proveden 

v program Ztráty 2007 (je určen pro výpočet tepelných ztrát a celkové tepelné 

charakteristiky budov).  Výstupy z jednotlivých programů jsou přiloženy v příloze. 

Původní výrobní halu bez zateplovacího systému klasifikujeme do třídy prostupu 

tepla C1 – vyhovující doporučené úrovni. 

Výsledná potřeba tepla pro vytápění 181,4 MWh. 

 

 

Obr.č.7.: Energetický štítek nezateplené budovy 
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Výrobní halu se zateplovacím systémem a novými okny klasifikujeme do třídy 

prostupu tepla B – úsporná. 

Výsledná potřeba tepla pro vytápění s instalovanou regulací – 106,9 MWh. 

 

Obr.č.8.: Energetický štítek zateplené budovy 

Tab.č.10.: Výnosy za brikety 

 Zateplení výrobní haly s novými okny bude odhadem podnik stát 750.00 Kč. 

Celkové náklady tedy činí 750.000 Kč ( 607.500,- Kč bez DPH). 

 Hala bez zateplení Hala se zateplením 

Spotřeba energie  181,4 MWh 106,9 MWh 

Spotřeba briket 30 tun 17,7 tun 

Rozdíl 12,3 tun/rok 

Zůstatek briket 90 tun 102,3 tun 

cena dřevěné brikety (bez DPH) 4.210 Kč/t 4.210 Kč/t 

Celkem  378.900 Kč/rok 430.6083 Kč/rok 

Rozdíl 51.783 Kč/rok 
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že získáním 51.783 Kč/rok se vrátí 

společnosti náklady na zateplení a nová okna investice 607.500,- Kč za 12 let. 

Lze uvažovat, že ceny energii budou nadále navyšovány, návratnost bude za 

kratší dobu. 

Zateplením budovy firma přispěje ke zlepšení environmentálního profilu 

společnosti a splní tak své cíle, které si dala při zavádění EMS. 

 

Veškeré náklady na splnění stanovených cílů EMS, tzn. 859.334,- Kč bez DPH, 

bude společnost financovat z vlastních zdrojů. 
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8 Přínosy EMS 

Vyhodnocení konkrétního přínosu zavedení sytému EMS v  TTK CZ bude 

vyhodnoceno rok po jeho zavedení. Firma z implementace EMS bude mít tyto přínosy: 

§ zkvalitnění systému řízení, 

§ snížení spotřeby energií ve výrobním procesu, 

§ snížení výskytu odpadů, za jejichž likvidaci, recyklaci a uskladnění jsou 

placeny poplatky, zlepšení třídění odpadů, 

§ trvalé zlepšování pracovního prostředí na pracovištích, disciplína ve výrobě, 

§ konkurenceschopnost 

§ image firmy 

§ přístup zaměstnanců k ekologicky pozitivnímu chování nejen ve výrobním 

procesu, ale i v jejich běžném občanském životě, prvky školení EMS jsou 

začleněny do pravidelných porad. 

 

Užitek zavedení systému uvidí firma hlavně v marketingové oblasti. Zvýší se 

konkurenceschopnost na zahraničních trzích, přilákali nové odběratele a odstraní riziko 

ztráty hlavních zákazníků. 

Negativním faktorem ovšem zůstává zejména v našich podmínkách vysoká 

investiční náročnost environmentálních investic spojená s jejich delší návratností. 

Zavedením EMS podnik posiluje svoji image v očích spotřebitelů i obchodních 

partnerů, což mu pomáhá lépe se prosadit na domácím i zahraničních trzích. Dalším 

důsledkem je omezení negativních vlivů činností podniku na životní prostředí vedoucí 

k úsporám za pokuty a poplatky za znečištění a redukci konfliktů s úřady i veřejností a 

další omezení nákladů, např. v souvislosti s likvidací odpadů, havárií.  
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9 Závěr 

Enviromental Management System, resp. EMS je bezpochyby významným 

nástrojem pro zkvalitnění životního prostředí a zlepšení procesu výroby. Pokud budeme 

hovořit o EMS dle normy ISO 14001, patří do rodiny ISO certifikátů. Patří spolu se 

systémem managementu jakosti ISO 9001 k nejrozšířenějším systémům, které se 

používají. Mnoho firem si již život bez těchto systémů nedokáže ani představit. Tyto 

dva certifikáty se v dnešní době stávají nevyhnutelným standardem. Již dávno neplatí, 

že na trhu vyhrává ten, kdo má nejlepší cenu. V dnešní době mnoho odběratelů 

požaduje po svých dodavatelích v prvé řadě certifikáty ISO, celkové klima podniku a 

poté se začíná zajímat o cenovou nabídku. Z tohoto důvodu mnoho podniků bylo svými 

odběrateli donuceno k zavedení těchto certifikátů. 

Cílem mé práce bylo analyzovat zavádění systému EMS ve společnosti TTK CZ 

s. r. o., která tento systém bude implementovat podle mezinárodní technické normy ISO 

14001. V rámci naplnění cíle práce jsem se zabýval důvody, které společnost povedou k 

implementaci systému EMS, způsobu naplnění požadavků normy ISO 14001, náklady a 

přínosy spojené se zavedením tohoto opatření.  

Hlavním důvodem implementace EMS ve společnosti TTK CZ s. r. o. není 

především zájem o ochranu životního prostředí. Rozhodnutí společnosti TTK CZ o 

zavedení EMS podle normy ISO 14001 tedy nesouvisí se strategií, na které je norma 

postavena – podpora ochrany životního prostředí a princip prevence a neustálého 

zlepšování, ale stálo na principu strategie upevňování pozice na trhu. Získání certifikátu 

EMS bude prostředkem v konkurenčním boji, ale také bude sloužit ke zlepšení image 

firmy. 

Součástí diplomové práce je i kalkulace všech možných nákladů spojených se 

zavedením normy ISO 14001. 

Dále je velice důležité, aby během zavádění a neustálého zlepšování systému 

environmentálního managementu byla zajištěna spolupráce vedení společnosti a všech 

zaměstnanců, a aby byl z jejich strany správně pochopen princip tohoto systému a jeho 
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přínos pro firmu. Z tohoto důvodu doporučuji uskutečnit školení vedení společnosti a 

všech zaměstnanců před vlastní výstavbou systému. 

Na závěr bych rád uvedl, že po seznámení s celou problematikou zavedení 

normy ISO 14001, jejích nákladů, ale i přínosů, doporučuji její zavedení nejen firmě 

TTK CZ s. r. o., ale i všem firmám na trhu s ohledem k jejich velikosti a specifikacím. 
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Příklad plánu monitorování měření  

 

Druh monitorování a měření 
Četnost 

měření 
Odpovídá 

Interní audity EMS 1 x za rok 
představitel 

managementu 

Plnění cílů a programů průběžně 
představitel 

managementu 

Vyhodnocení environmentálního profilu 1 x za rok 
představitel 

managementu 

Aktualizace registru environmentálních aspektů 1 x za rok 
majitel, koordinátor 

EMS 

Shoda s environmentálními zákony a legislativou  2 x za rok Externí zdroj 

Havarijní připravenost – požární ochrana průběžně Externí zdroj 

Vypouštění vod do městské kanalizace 5 x za rok Vodohospodář 

Spotřeba vody měsíčně Vodohospodář 

Spotřeba elektrické energie měsíčně Správce 

Množství odpadů průběžně Odpadový hospodář 

Podávání povinných hlášení – odpady, ovzduší 1 x za rok Odpadový hospodář 

Výkaz o produkci obalů 4 x za rok Odpadový hospodář 

Měření emisí - lakovna 
1 x za 4 

roky 
Odpadový hospodář 

Měření emisí - kotelna 1 x za rok Odpadový hospodář 
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Registr environmentálních aspektů 

ASPEKT DOPAD PARAMETRY ∑  

Spotřeba elektrické energie Čerpání přírodních 
zdrojů 2 2 2 3 5 14 S 

Spotřeba vody Čerpání přírodních 
zdrojů 1 1 3 3 4 12 S 

Ostatní odpad – komunální Negativní vliv na ŽP 2 2 3 3 3 13 S 

Ostatní odpad – cartrige a pásky 
z tiskáren Negativní vliv na ŽP 2 2 3 3 3 13 S 

Ostatní odpad – tonery 
z reprodukčních zařízení  Negativní vliv na ŽP 2 2 3 3 3 13 S 

Účinnost spalování a kontrola 
spalinových cest (kotelna) Znečištění ovzduší 2 2 2 3 4 13 S 

Emise do ovzduší (spalovací plyny) Znečištění ovzduší 2 2 2 2 2 10 S 

Výfukové plyny ze spalování 
pohonných hmot Znečištění ovzduší 2 3 3 5 4 17 V 

Produkce O, NO (údržba budov a 
areálu) Negativní vliv na ŽP 2 2 2 2 2 10 S 

Úkapy nátěrových hmot (údržba 
budov a areálu) Negativní vliv na ŽP 2 2 2 2 2 10 S 

Spotřeba přírodních materiálů Spotřeba přírodních 
zdrojů 4 4 4 5 3 20 V 

Vznik odpadů Znečišťování ŽP 3 3 3 2 3 14 S 

Spotřeba pohonných hmot Čerpání přírodních 
zdrojů 3 3 3 3 3 15 S 

Úkapy ropných látek z vozidel Znečišťování 
povrchových vod 3 3 3 3 3 15 S 

Brusky Hluk 3 3 3 3 3 15 S 

Úkapy nátěrových hmot  Negativní vliv na ŽP 2 2 2 2 2 10 S 
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TEPLO 2007 - Výpočet součinitele prostupu tepla  

Obvodová zeď nezateplená 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvod zed 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,030       0,990  19,0 
   2  Porotherm 44 P+D na maltu obyč  0,440       0,174  7,0 
   3  Omítka vápenocementová  0,030       0,990  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,913 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,36 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,800 kg/m2,rok 
  (materiál: Omítka vápenocementová). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1134 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,3573 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
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Obvodová zeď zateplená 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvod zed 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,030       0,130  8,0 
   2  Extrudovaný polystyren  0,100       0,034  100,0 
   3  Porotherm 44 P+D na maltu obyč  0,440       0,174  7,0 
   4  Omítka vápenocementová  0,030       0,990  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,958 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,800 kg/m2,rok 
  (materiál: Omítka vápenocementová). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0037 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,7026 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Střecha 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  OSB desky  0,030       0,130  50,0 
   2  Isover Orsil S  0,300       0,043  1,5 
   3  Sádrokarton  0,015       0,220  9,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,967 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,338 kg/m2,rok 
  (materiál: Sádrokarton). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0707 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 14,0175 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Podlaha 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   podlaha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Beton hutný 1  0,200       1,230  17,0 
   2  Fatrafol 804  0,002       0,350  7500,0 
   3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   4  Štěrk  0,450       0,650  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,790 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi < f,Rsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,90 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,079 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 804). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,079 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0037 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,1678 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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ZTRÁTY 2007 - Výpočet tepelných ztrát objektu  

Hala bez kontaktního zateplení (stávající) 

 dle ČSN EN 12831, ČSN 730540, Vyhlášky č. 291/2001 Sb. a STN 730540 
 
 Ztráty 2007 
 
 Název objektu :  TTK CZ 
 Zpracovatel :  TT 2007 
 Zakázka :  TTK CZ 
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         7.6 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        21.0 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :      1335.0 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :       252.0 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :      4806.0 m3 
  

 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  nebytový 
 
 MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE VYHLÁŠKY MPO č. 291/2001 Sb. 
 Uvažované hodnoty :  - objem vytápěných částí budovy V =     4806.00 m3 
  - plocha ochlazovaných konstrukcí A =     3737.00 m2 
  - převažující prům. vnitřní teplota Ti =        21.0 C 
  - prům. souč. prostupu U,em =     0.31 W/m2K 
  

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Evp:     114.451 MWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Evv:      66.957 MWh/a 
  

 Tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Evz:      28.836 MWh/a 
 Tepelný zisk ze slunečního záření Ezs:      14.418 MWh/a 
 Využitelnost tepelných zisků:         0.9 
  

 Výsledná potřeba tepla pro vytápění Er:     142.480 MWh/a 
                   (pro budovu s instalovanou automatickou regulací vytápěcího zařízení) 
 Výsledná potřeba tepla pro vytápění Er:     181.408 MWh/a 
                   (pro budovu bez automatické regulace vytápěcího zařízení) 
  

  budova s regulací  bez regulace 
 Vypočtená měrná potřeba tepla e,v:    29.6 kWh/m3a    37.7 kWh/m3a 
 
 Vysvětlivky:  Budova s regulací označuje objekt s automatickou dynamickou regulací vytápěcího zařízení. 
  Jen u takových budov je možné dle vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb. počítat s vlivem tepelných zisků. 
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY 
  

 Součet součinitelů tep.ztrát (měrných tep.ztrát) prostupem H,T:   1145.3 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   3737.0 m2 
 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.31 W/m2K 
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Hala s kontaktního zateplení (nový stav) 

dle ČSN EN 12831, ČSN 730540, Vyhlášky č. 291/2001 Sb. a STN 730540 
 
 Ztráty 2007 
 Název objektu :  TTK CZ 
 Zpracovatel :  TT 2007 
 Zakázka :  TTK CZ 
 
 Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te :       -15.0 C 
 Průměrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m :         7.6 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1 :        1.45 
 Průměrná vnitřní teplota v objektu Ti,m :        21.0 C 
  

 Půdorysná plocha podlahy objektu A :      1335.0 m2 
 Exponovaný obvod objektu P :       252.0 m 
 Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V :      4806.0 m3 
  

 Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu :         0.0 % 
  

 Typ objektu :  nebytový 
 
 MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE VYHLÁŠKY MPO č. 291/2001 Sb. 
 Uvažované hodnoty :  - objem vytápěných částí budovy V =     4806.00 m3 
  - plocha ochlazovaných konstrukcí A =     3737.00 m2 
  - převažující prům. vnitřní teplota Ti =        21.0 C 
  - prům. souč. prostupu U,em =     0.21 W/m2K 
  

 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Evp:      78.861 MWh/a 
 Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Evv:      66.957 MWh/a 
  

 Tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Evz:      28.836 MWh/a 
 Tepelný zisk ze slunečního záření Ezs:      14.418 MWh/a 
 Využitelnost tepelných zisků:         0.9 
  

 Výsledná potřeba tepla pro vytápění Er:     106.890 MWh/a 
                   (pro budovu s instalovanou automatickou regulací vytápěcího zařízení) 
 Výsledná potřeba tepla pro vytápění Er:     145.819 MWh/a 
                   (pro budovu bez automatické regulace vytápěcího zařízení) 
  

  budova s regulací  bez regulace 
 Vypočtená měrná potřeba tepla e,v:    22.2 kWh/m3a    30.3 kWh/m3a 
 
 Vysvětlivky:  Budova s regulací označuje objekt s automatickou dynamickou regulací vytápěcího zařízení. 
  Jen u takových budov je možné dle vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb. počítat s vlivem tepelných zisků. 
 
 
 PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY 
  

 Součet součinitelů tep.ztrát (měrných tep.ztrát) prostupem H,T:    789.2 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:   3737.0 m2 
 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em     0.21 W/m2K 

 

 

 

 


