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Systémy environmentálního řízení jsou 
plánovaným a organizovaným způso-
bem řešení environmentálních otázek 
organizace. Jejich základním požadav-
kem je soustavné zlepšování vlivu čin-
nosti organizace na životní prostředí. 
Záleží jen na každé organizaci, kde se 
zlepšováním začne – musí samozřejmě 
investovat svůj čas a peníze, aby snaha 
přinesla co nejlepší výsledky.

Systémy environmentálního řízení do-
plňují a posilují základní řízení orga-
nizace; a organizace s kvalitním říze-
ním obecně dosahují díky aktivnímu 
a komplexnímu přístupu k aspektům 
své činnosti lepšího výkonu.

Dobře zavedené systémy environmen-
tálního řízení znamenají pro každou 
organizaci či společnost řadu příno-
sů: úsporu nákladů, připravenost na 
trhy zítřka, minimalizaci rizika envi-
ronmentální odpovědnosti, zlepšení 
vztahu k úřadům, motivaci zaměst-
nanců, zlepšení zdravotních podmí-
nek na pracovišti a celkově lepší en-
vironmentální výkon.
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Youth and Environment Europe (YEE) je zastřešující organizace, která sdru-
žuje nevládní ekologické mládežnické organizace z celé Evropy. Od svého založení 
v roce 1983 působí YEE jako platforma pro řadu organizací, které se věnují studiu pří-
rody, a které aktivně působí na poli ochrany životního prostředí.

Cílem YEE je poskytovat prostor pro spolupráci a povzbuzovat tak mladé lidi k zapo-
jení se do ochrany životního prostředí. YEE nabízí možnost jak kontaktovat jiné ev-
ropské organizace, vyměňovat si zkušenosti, myšlenky a spolupracovat na mezinárod-
ních projektech. Podrobněji se o YEE můžete dozvědět na stránkách www.yeenet.eu.
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V rámci projektu „Environmentální audit“, který pořádala organizace Youth and 
Environment Europe, byla vydána příručka „Systémy environmentálního řízení“. Na 
projektu se podílí pět organizací a skládá se ze tří fází: školení, čas pro lokální aktivity 
a evaluační setkání. Školení se konalo v obci Bělá u Jevíčka v České republice od 16. do 
22. září 2010 s 11 účastníky. Lokální aktivity se v jednotlivých zemích liší, jejich význam 
se posuzoval během evaluačního setkání od 1. do 5. března 2011 v Praze. Máte-li zájem 
o další informace o projektu, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu yee@yeenet.eu. 

Program Europe for Citizens (Evropa pro občany) podporuje široké spektrum činností 
a organizací, jež propagují „aktivní evropské občanství“, zejména zapojení občanů a or-
ganizací občanské společnosti do procesu evropské integrace.

Cílem tohoto programu je více přiblížit Evropu jejím občanům a umožnit jim plně se 
účastnit na jejím budování. Prostřednictvím tohoto programu mají občané možnost spo-
lupracovat na aktivitách napříč evropskými státy, jež přispívají k rozvoji smyslu sdílení 
společných evropských ideálů a podporují proces evropské integrace.
Zdroj: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/

YEE děkuje Evropské komisi za její podporu!
Projekt „Environmentální audit“ pořádá organizace Youth and Environment Europe.
Partnery projektu „Environmentální audit“ jsou níže uvedené členské organizace YEE:

Rádi bychom vyjádřili svůj dík všem našim partnerům a účastníkům za 
jejich zapojení do projektu a také bychom rádi poděkovali za velkory-
sou finanční podporu DJN!
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Předmluva
Vážený čtenáři,
federace nevládních mládežnických ekologických organizací z celé Evropy s názvem Youth 
and Environment Europe (YEE) definovala před třemi lety, kdy slavila své 25. výročí, potřebu 
pečlivého prozkoumání dopadu svých vlastních činností na životní prostředí.

YEE se sice nepodílí na výrobě či aktivitách škodících přírodě a její členové se aktivně věnují 
ochraně, zachování a udržitelnému rozvoji životního prostředí, nicméně jsme si povšimli, že 
naše mezinárodní projekty mají vzhledem k celkovému množství potištěného papíru, zkonzu-
movaných potravin, spotřebované energie a cestování letadlem závažný dopad na životní pro-
středí. Z tohoto důvodu jsme chtěli získat jasnou představu o tom, jak své aktivity provádíme, 
a jak bychom je mohli zlepšit tak, abychom zmírnili jejich negativní environmentální dopady.

To je také důvod, proč jsme uspořádali projekt Environmentální audit. V průběhu školení jsme 
zjistili, že environmentální audity jsou vlastně pouze součást celistvějšího přístupu – environ-
mentálního řízení. Objevili jsme novou, závažnou stránku environmentalismu, systému, jenž 
se zabývá příčinami a důsledky našich kroků s ohledem na životní prostředí.

Od samého začátku klademe důraz na šíření poznatků, k nimž jsme došli. Publikováním této 
příručky o systémech environmentálního řízení bychom rádi oslovili všechny, kdo si přejí do-
cílit zlepšení způsobu své práce a provádění svých aktivit, a to nejen posílením kvality práce 
a hospodárnosti výroby, ale také minimalizováním negativních dopadů na životní prostředí.

Tato příručka není zamýšlena jako průvodce, který by ukazoval jedinou správnou cestu, jíž 
je třeba se dát. Je spíše uvedením do komplexního světa environmentálního řízení s jeho ja-
zykem, legislativním rámcem, cykly PDCA atp.

Naším cílem je zejména povzbudit malé a střední podniky z různých regionů v Evropě, aby 
zvážily zavedení vhodného environmentálního systému řízení, aby se tak staly zelenějšími, 
bezpečnějšími, a aby z toho měly zisk v oblasti ekonomiky, publicity, spokojenosti zaměst-
nanců či pouze dobrý pocit, který se dostaví, když uděláme něco užitečného pro přírodu.

Doufáme, že si tuto příručku se zájmem přečtete, a že se na jejím konci budete cítit obohaceni.

Tým projektu YEE „Environmental Audit“ 

Anne Kollien Paulina Piasecka Michal Švec Michal Ruman
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1. Co je systém environmentálního řízení?
Systémy environmentálního řízení (EMS) jsou plánovaný a organi-
zovaný – čili systematický – způsob řešení environmentálních ob-
lastí organizace. Stejně jako u jednotlivce, také aktivity organiza-
cí vykazují nebo mohou vykazovat (v případě havárie) interakce 
s životním prostředím, jež mají environmentální dopad, jako jsou 
spotřeba zdrojů surovin, znečištění životního prostředí nebo zdra-
votní rizika. To se nejvíce projevuje u určitých průmyslových čin-
ností jako hornictví nebo těžký průmysl, v menší míře se ale tato 
otázka objevuje v každé organizaci. S rostoucím uvědomělým pří-

stupem k environmentálním otázkám se stalo zřejmým, že – stejně jako v případě jed-
notlivců – environmentální dopad organizací je nutné snížit.

Stručná historie systémů environmentálního řízení

Ve většině organizací se každodenní operace provádějí plánovaným a organizovaným 
způsobem, který je znám jako solidní praxe obchodního řízení, jež se skládá ze zá-
kladních kroků pro plánování a zlepšování její realizace. Tyto základní kroky systema-
tického přístupu k řízení lze standardizovat, jak se poprvé stalo na mezinárodní úrov-
ni v případě systémů řízení kvality – prvním příkladem byla řada mezinárodních no-
rem ISO 9000 používaná od roku 1987. Tuto normu uveřejnila Mezinárodní organi-
zace pro standardizaci (International Organisation for Standardization, neboli ISO), 
založená v roce 1947 jako nevládní organizace zabývající se problematikou meziná-
rodní standardizace. Začátkem 90. let 20. století byl tento úspěšný přístup uplatněn 
také při vývoji systémů environmentálního řízení; jako první příklad lze uvést národ-
ní britský standard BS 7750, jenž byl zaveden v roce 1992. Ve stejném roce se konal 
Summit Země v Riu de Janeiru, který vešel ve známost přijetím dokumentu Agenda 
21. Skupina environmentálně uvědomělých podnikatelů navrhla vývoj mezinárodní-
ho standardu pro environmentální řízení, jenž by byl příspěvkem business sféry k udr-
žitelnému rozvoji. Výsledek byl publikován o čtyři roky později, koncem roku 1996: 
mezinárodní standard ISO 14001 – Systémy environmentálního řízení (Environmental 
Management Systems). Mezitím se Evropská komise zabývala vývojem vlastního stan-
dardu, který rovněž vycházel ze standardu BS 7750, s názvem Systém environmentál-
ního řízení a auditu (Eco Management and Audit Scheme – EMAS), jenž byl publiko-
ván jako nařízení (ES) č. 1836/93 v roce 1993. Toto nařízení obsahovalo oproti stan-
dardu BS 7750 a později oproti standardu ISO 14001 některé další požadavky, napří-
klad požadavek publikování environmentálního prohlášení pro širokou veřejnost. Po 
provedení první revize EMAS, která proběhla v roce 2000, zahrnuje nyní EMAS celý 
standard ISO 14001, přitom ale nadále obsahuje další požadavky jako již zmíněné pu-
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blikování environmentálního prohlášení. Po několika revizích je vydání z roku 2009 
(ISO 14001:2009) celosvětově uznávaným standardem pro systémy environmentální-
ho řízení. Evropské nařízení EMAS bylo rovněž publikováno v roce 2009 jako EMAS 
vyd. III (nařízení EC č. 1221/2009). O tom, co tyto současné standardy a nařízení přes-
ně požadují, budeme hovořit ve 3. až 6. kapitole.

Systémy environmentálního řízení, ekoznačky 
a další přístupy
Jak již bylo uvedeno, systémy environmentálního řízení se zaměřují na řízení 
environmentálních oblastí organizace. Systémy environmentálního řízení se sou-
střeďují na výrobu a služby. Neexistují žádné jiné minimální požadavky než je 
dodržování požadavků vyplývajících z právních předpisů – společnosti se muse-
jí chovat v souladu se zákonem. To znamená, že je požadováno průběžné zlep-
šování vlivu činnosti organizace na životní prostředí. O tom, kde je třeba pro-
vést zlepšení, rozhoduje sama společnost – ta by samozřejmě měla investovat 
svůj čas a peníze tam, kde její úsilí bude mít největší účinek. Udělování ekozna-
ček je systém značení výrobků. Pro účely udělení ekoznačky musí výrobek nebo 
služba splňovat řadu povinných kritérií, která jsou specifická pro systém znače-
ní. Mezi některé známé ekoznačky patří například Nordic Swan (Severská labuť) 
v severských zemích, EU-flower (květina EU označující BIO produkty), německá 
značka Blauer Engel (Modrý anděl) či česká značka Ekologicky šetrný výrobek 
(EŠV). Ekoznačky jsou tudíž komplementární k systémům environmentálního ří-
zení, jelikož propagují výrobky a služby, které jsou vstřícné k životnímu prostředí.

Další informace o ekoznačkách:
• EU – ekoznačka: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/about_ecolabel/

what_is_ecolabel_en.htm
• Nordic Swan: http://www.nordic-ecolabel.org/
• Blauer Engel: http://www.blauer-engel.de/en/index.php
• Značky v ČR: http://www.svetvnakupnimkosiku.cz

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/about_ecolabel/
what_is_ecolabel_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/about_ecolabel/
what_is_ecolabel_en.htm
http://www.nordic-ecolabel.org/
http://www.blauer-engel.de/en/index.php
http://www.svetvnakupnimkosiku.cz
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Podobně jako ekoznačky existují i další přístupy k ochraně životního prostředí, kte-
ré mohou být relevantní pro systémy environmentálního řízení. Některé z nejvý-
znamnějších jsou tyto:

• Ekodesign: Nejúčinnější je přístup, při němž se environmentální problematika 
zvažuje během vývoje výrobku a vývoje výrobních procesů, jelikož největší 
část environmentálního dopadu výroby a výrobků se rozhoduje právě v této 
fázi. Ekodesign může být proces nebo část procesů, které se zvažují v rámci 
systémů environmentálního řízení, a v případě uplatnění při vývoji výrobku 
může vést k udělení ekoznačky. Některé z nejzajímavějších podskupin ekode-
signu jsou cradle-to-cradle („od kolébky ke kolébce“, návrh výrobků tak, aby 
je bylo možno uvést do cyklu biologických nutričních složek, kdy se „odpad“ 
stává „potravou“ pro další cyklus) a biomimikry (napodobování nejlepších ná-
padů přírody v technických procesech a výrobcích).
Podrobnější informace: Cradle to cradle – http://epea-hamburg.org/en/home.html; 
Biomimikry – www.biomimicry.net.

• Analýza životního cyklu (LCA): Zvažování environmentálního dopadu celého 
životního cyklu výrobků je nástrojem pro ekodesign stejně jako volba nejlep-
šího výrobního zařízení a metod. Při posuzování životního cyklu se zvažuje 
environmentální dopad všech fází života výrobku, od výroby surovin po do-
pady na konci jeho životnosti (recyklace, spálení apod.). Posuzování životního 
cyklu nebo jednodušší formy posuzování environmentálního dopadu procesů 
a výrobků může být součástí procesů ekodesignu a dodavatelských vztahů.
Podrobnější informace: Analýzu životního cyklu řeší řada standardů ISO 14040.

• Udržitelné dodavatelské vztahy: Zvažování environmentálních dopadů bě-
hem procesu pořizování surovin a zboží je jedním z požadavků systémů envi-
ronmentálního řízení a může podporovat jejich zavedení i získávání ekozna-
ček u dodavatelů.
Podrobnější informace: http://www.iclei-europe.org/index.php?id=procurement

• Zelené finanční plánování: Metody pro zvažování skutečných nákladů čin-
ností, které souvisejí s životním prostředím. Organizace velmi často nezva-
žují úplné náklady vázané na environmentální aktivity, např. výdaje na mo-
nitoring, záznamy a jejich kontrolu, požadavky na povolení apod. Například 
při zacházení s nebezpečnými látkami může plánování nezbytných nákladů 
na ochranná opatření, vybavení a zaškolení odhalit, že dražší neškodné látky 
budou nakonec méně nákladné než „levné“ nebezpečné alternativy.

http://epea-hamburg.org/en/home.html
www.biomimicry.net
http://www.iclei-europe.org/index.php?id=procurement 
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Rovněž je třeba zvažovat nehmotné náklady a přínosy, například budoucí ná-
klady na právní odpovědnost, reakci spotřebitelů a vztahy se zaměstnanci.

Pro zaznamenávání environmentálního dopadu organizace lze použít další známé 
přístupy. Tato opatření se velmi často používají také pro posuzování environmen-
tálního dopadu celých průmyslových odvětví, států apod. Například:

• Uhlíková stopa: Celkový soubor skleníkových plynů, které vytváří organiza-
ce, výrobek nebo událost.
Podrobnější informace: Carbon Trust – Measure my carbon footprint, http://
www.carbontrust.co.uk/cut-carbon-reduce-costs/calculate/Pages/Default.aspx

• Ekologická stopa: Míra nároku organizace, průmyslového odvětví, státu apod. 
na ekosystémy Země. Představuje množství biologicky produktivní půdy, kte-
rá je potřebná pro vytvoření zdrojů a vstřebání odpadu konkrétní organizace, 
průmyslu nebo státu. Zde je nutno poznamenat, že ekologická stopa člově-
ka se pohybuje kolem hodnoty 1,4, což znamená, že užíváme přírodní zdro-
je rychleji, než se dokáží obnovovat – náš způsob výroby a spotřeby tudíž 
není udržitelný.
Podrobnější informace: Global Footprint Network, www.footprintnetwork.org

http://www.carbontrust.co.uk/cut-carbon-reduce-costs/calculate/Pages/Default.aspx
http://www.carbontrust.co.uk/cut-carbon-reduce-costs/calculate/Pages/Default.aspx
www.footprintnetwork.org 
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2.  Přínosy systému  
environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení je systematický přístup k řešení en-
vironmentálních otázek. Jako takový doplňuje a posiluje systematic-
ký přístup k celkovému řízení organizace. Dále platí, že organizace 
se solidním řízením vykazují obecně lepší výkon prostřednictvím pro-
aktivního a komplexního přístupu k řešení různých aspektů své čin-
nosti. Opakem systematického řízení je reaktivní rozhodování – věci 
se opravují, až když dojde k poruše; zjišťuje se, co je třeba udělat, až 
když vyvstane hrozba pokut nebo právních sporů nebo oslabení po-
zice efektivnější konkurencí. Reaktivní rozhodování je jen zřídka dob-

rým řízením. V některých případech organizace zavedly systémy environmentálního říze-
ní, protože již měly dobrý systém řízení zaveden. V jiných případech vedl systém environ-
mentálního řízení k celkovému zlepšení řízení a ukázal, jak lze dosáhnout všeobecného 
zdokonalení činností, a také zavedení dobrých postupů řízení tam, kde dosud neexistovaly.

V případě systémů environmentálního řízení existují rovněž specifické přínosy: úspory ná-
kladů, příprava organizace na trhy zítřka, zlepšování vztahů s úřady, minimalizace rizik 
z hlediska environmentální právní odpovědnosti, zvyšování motivace zaměstnanců, zlepše-
ní zdravotních podmínek na pracovišti a lepší vliv činnosti organizace na životní prostředí.

• Úspory nákladů: Systémy environmentálního řízení vyžadují praktické postupy pro 
prevenci znečištění, jež v řadě organizací vytváří finanční úspory. Ve výrobním zá-
vodu bez dosavadních environmentálních aktivit lze polovině znečištění často za-
mezit drobnou investicí a jednoduchými zlepšeními nebo „dobrým hospodaře-
ním“. V evropských státech jsou poplatky za emise a likvidaci odpadu často mno-
hem vyšší než náklady na prevenci znečištění, a mají tudíž finanční přínos. Rovněž 
aktivity a technologie pro zvýšení energetické účinnosti, jako jsou úsporné systé-
my osvětlení a úsporné elektrické pohonné jednotky a čerpadla, přináší velmi čas-
to úspory nákladů. 

Příklady: Ve Velké Británii zpracovala jedna regionální iniciativa pro minimalizaci 
odpadu podrobný výzkum nákladů na odpad. Výsledky soustavně přinášely zúčast-
něným společnostem překvapení – hlavně malým až středně velkým společnostem 
z oblasti strojírenství, stavebních materiálů, textilního průmyslu, potravinářství a liho-
varnictví. Tyto společnosti uváděly celkové náklady na odpad ve výši zhruba 500 tisíc 
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• Minimalizace rizika: Systematické řízení rizik představuje obecný úkol každé orga-
nizace. Environmentální systém řízení nabízí podporu řízení rizik vyplývajících z ži-
votního prostředí i pro životní prostředí, jež mohou ohrožovat budoucnost organi-
zace samotné, například uvolňováním nebezpečných látek do životního prostředí, 
nebo haváriemi, které mohou vést k povinnosti vypořádat se s environmentálními 
právními nároky nebo k poškození pověsti. Úvodní environmentální přezkum (viz 
kapitola 4) je rovněž posouzením environmentálních rizik, jelikož hodnotí důsledky 
a pravděpodobnost environmentálních dopadů. Výsledný akční plán a další aktivity 
pro zavedení EMS (viz kapitola 5) představují nástroje pro řízení těchto rizik, při usi-
lování o snížení jejich pravděpodobnosti i jejich negativního účinku. 

• Shoda s legislativními požadavky: Organizace v Evropě, zejména ty, které se zabý-
vají výrobou, provádějí své činnosti ve vysoce regulovaném prostředí: existuje kom-
plexní environmentální legislativa, jejíž požadavky je nutné dodržovat. Pro činnosti, 
jež jsou pro životní prostředí nebezpečnější, je třeba získat povolení. Pro organizaci 
je splnění požadavků environmentální legislativy důležitým úkolem, jehož neplně-
ní může vést ke vzniku právní odpovědnosti a právních důsledků pro zákonné zá-
stupce organizace – její nejvyšší vedení. Systémy environmentálního řízení pomá-
hají zajistit plnění zákonných požadavků, jelikož skýtají rámec pro identifikaci pří-
slušných legislativních a jiných platných požadavků, a dále pomáhají při jejich kon-
trole v rámci organizace. Tento systematický přístup k plnění zákonných požadavků 
rovněž pomůže zlepšit vztahy organizace s úřady pro ochranu životního prostředí.

liber ročně, to ovšem pokrývalo pouze sběr a likvidaci. Na základě zmíněné iniciati-
vy byly zahrnuty suroviny, energie a další, dosud přehlížené faktory, díky čemuž se 
skutečná suma vyšplhala na 13 milionů liber neboli 4,5 % sloučeného obratu těch-
to společností. Celkově byly zjištěny možné úspory ve výši 3 miliony liber – téměř 
25 % nákladů na odpad, přičemž větší části z nich bylo možné dosáhnout bez ka-
pitálových výdajů (zdroj: UK Department of Trade and Industry and Department of 
Environment Environmental Technology Best Practice Programme Guide 25: Saving 
money through waste minimisation [Programová příručka 25 o nejlepší praxi v oblasti 
environmentálních technologií Ministerstva obchodu a průmyslu a Ministerstva život-
ního prostředí Velké Británie: Finanční úspory vyplývající z minimalizace odpadu]).
Na základě studie USAID zabývající se 43 projekty prevence znečištění v polském 
chemickém průmyslu se ukázalo, že jednoduché hospodárné postupy, náhrady ma-
teriálů a technologické změny, jež znamenaly investici 1 500 000 USD, vedly v prv-
ním roce k návratnosti zhruba 7 000 000 USD; doba návratnosti se pohybovala od 
méně než jednoho měsíce do zhruba dvou let (zdroj: Nicholas P. Cheremisinoff, 
Green Profits).



11

Přínosy systému environmentálního řízení

• Lepší vztahy s širokou veřejností: Jak prokazují činnosti nevládních organizací a protes-
ty veřejnosti proti projektům, jež mohou poškozovat životní prostředí, dochází ve spo-
lečnosti ke změnám na globální i místní úrovni. Aarhuská úmluva napomohla tomu, aby 
měla veřejnost slovo v politických rozhodnutích, jež mají vliv na kvalitu životního pro-
středí, dává veřejnosti přístup k informacím a zajišťuje právní ochranu v záležitostech 
životního prostředí. Různé zainteresované osoby, jako jsou místní obyvatelé, zájmové 
skupiny, média, zákazníci a jakákoliv jiná skupina nebo jednotlivci se zájmem o někte-
ré téma, jsou nyní součástí reality organizace a nejlepším způsobem, jak s nimi jednat, 
je získat jejich důvěru prostřednictvím pravidelné komunikace a poskytování důvěry-
hodných informací. Systém environmentálního řízení pomáhá připravit data a informa-
ce, které jsou pro tento proces komunikace potřebné, zatímco certifikace a pravidelné 
zprávy zajistí podporu procesu získávání důvěry.

• Zlepšená motivace zaměstnanců: Jedním z vícera neočekávaných výsledků průzkumu 
organizací, jež zavedly systémy environmentálního řízení, je zlepšená motivace zaměst-
nanců. Zaměstnanci mají přímý užitek z vedlejších efektů, jako jsou zlepšené podmín-
ky ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, také ale sami pečují o životní i pracovní pro-
středí. Mnoho mladých studentů vyznačujících se vysokým potenciálem nechce pra-
covat pro zaměstnavatele, který má špatnou environmentální pověst; například společ-
nost BP měla po úniku ropy v Mexickém zálivu v roce 2010 problémy s udržením vy-
soce kvalifikovaných zaměstnanců. Systém environmentálního řízení může tudíž přilá-
kat talentované jednotlivce k práci ve vaší organizaci.

• Příprava organizace pro zítřejší trhy: Lze zmínit dva hlavní tlaky, které budou stát za 
změnou budoucích trhů: Zaprvé jsou to omezení přírodního světa (spojená s globálním 
oteplováním, nedostatkem vody a ztrátou biodiverzity), která budou znamenat omeze-
ní obchodních operací. Zadruhé obchodní společnosti čelí rostoucímu spektru klientů, 
kteří se zajímají o životní prostředí. Společnosti, které budou nejlépe splňovat a nalézat 
řešení těchto výzev, budou úspěšnější než jejich konkurence. Posílením environmentál-
ního uvědomění uvnitř vlastní organizace vám systém environmentálního řízení pomů-
že zavést nezbytná opatření pro vývoj procesů a výrobků, jako je ekodesign, jež budou 
adekvátní pro zítřejší trhy, tedy trhy s vyšším zájmem o životní prostředí.

 Přínosy systémů environmentálního řízení jsou přesvědčivé: Na konci prosince roku 2008 
(nejnovější údaje, které jsou v současné době k dispozici) bylo ve 155 státech na celém svě-
tě vydáno nejméně 188 815 certifikátů ISO 14001, z toho 40 procent v Číně a Japonsku 
(zdroj: ISO Survey 2008). V říjnu roku 2010 bylo u EMAS zaregistrováno 4513 organiza-
cí se 7738 pracovišti, s Německem (1395 organizací), Španělskem (1217 organizací) a Itálií 
(1035 organizací) v čele. Například v České republice bylo u EMAS zaregistrováno 26 spo-
lečností (zdroj a čtvrtletně aktualizované údaje: EMAS helpdesk, http://ec.europa.eu/envi-
ronment/emas/documents/articles_en.htm).

http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/articles_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/articles_en.htm
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3.  Systémy environmentálního řízení: ISO 
14001, EMAS a jejich základní pojetí

Celý název aktuálních verzí systémů environmentálního řízení zní 
ISO 14001:2009 Požadavky na systém environmentálního řízení 
a další otázky, na které se musí zaměřit organizace používající 
systém EMAS a Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 
1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti orga-
nizací v systému Společenství pro environmentální řízení pod-
niků a audit. Jak již bylo řečeno výše, EMAS zahrnuje ISO 14001 
a má některé další požadavky. Oba systémy lze využít pro certi-
fikaci nebo registraci systému environmentálního řízení, ale také 

jako užitečný nástroj pro organizace, které se nepotřebují nebo si nepřejí se registro-
vat či získat certifikaci. Vzhledem k tomu, že ISO 14001 je základem pro oba standar-
dy, budeme se dále zabývat přístupem a požadavky ISO 14001 a kde to bude vhodné, 
zahrneme rovněž další požadavky EMAS.

ISO 14001 vychází ze základních kroků procesu soustavného zlepšování, který je znám 
jako cyklus Plan-Do-Check-Act (PDCA, plánuj-dělej-ověřuj-jednej):

Cyklus PDCA zavedl W. E. Deming, proto se také často nazývá Demingův cyklus.

Stanovení cílů, plánování 
způsobů provedení

Plan
(plánování)

Do
(dělání)

Check
(kontrola)

Act
(jednání)

PDCA 
(Demingův 

cyklus)

Náprava problémů, 
zlepšení

Problémy?

PLÁNOVÁNÍ

VÝSLEDKYPOROVNÁNÍ 
PLÁNOVÁNÍ 
A VÝSLEDKŮ

Měření a kontrola činnosti 
a jejích výsledků

Provádění 
činnosti
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Pro každý z těchto kroků P-D-C-A definuje ISO 14001 minimální požadavky, které je 
třeba splnit, pokud má příslušná organizace zájem o certifikaci. Vzhledem k tomu, že 
tyto požadavky odrážejí základní kroky praxe správného řízení, měly by je zvažovat 
všechny organizace, a to i tehdy, jestliže není jejich cílem certifikace. Cílem požadav-
ků ISO 14001 je řídit a kontrolovat významné environmentální aspekty organizace. 
Z tohoto důvodu první bod zavedení ISO 14001 požaduje, aby organizace posoudila 
aktuální situaci a určila environmentální aspekty, které mají nebo by mohly mít (např. 
v případě havárie) významný dopad na životní prostředí.

Environmentální aspekty a dopady
Podívejme se podrobněji na to, co obnášejí environmentální aspekty a dopady. 
Významné environmentální aspekty (prvky činností, výrobků nebo služeb or-
ganizace, které mají nebo by mohly mít významný dopad na životní prostředí) 
jsou srdcem systému environmentálního řízení. Z toho důvodu je třeba, aby or-
ganizace prováděla jejich řádné řízení tím, že stanoví obecné a specifické cíle, 
že bude kontrolovat, sledovat a měřit činnosti s nimi související a jejich plnění. 
Environmentální dopad je jakákoliv změna životního prostředí, která je způso-
bena činností organizace. Takový dopad může mít na životní prostředí pozitivní 
nebo negativní účinek. Vztah mezi aspektem a dopadem je tudíž vztahem mezi 
příčinou (aspekt) a následkem (dopad). 

Vztah mezi environmentálními aspekty a dopady je vztah mezi příčinou a následkem.

Emise do ovzduší

Emise do vody

Emise do ovzduší

Znečištění vody

Úbytek 
přírodních 
zdrojů

Voda

Přírodní zdroje

Aktivita spojená  
s environmentálním  
aspektem

Environmentální aspekt

Environmentální
dopad

Životní prostředí Vzduch

Odpad

Znečištění 
vzduchu
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Mezi další požadavky na plánování patří zavedení environmentální politiky jako určité 
vize, která slouží jako vodítko pro všechny další činnosti, jež následují; dále identifikace 
relevantní environmentální legislativy a požadavků, které musí organizace dodržovat; 
přesná definice toho, čeho chce organizace dosáhnout, stanovením explicitních obec-
ných a konkrétních cílů; a konečně podrobné vypracování nejlepšího scénáře jednot-
livých kroků, čímž vznikne akční plán, který se nazývá program řízení.

  Podrobněji o prvcích plánování pojednává 4. kapitola.

Kromě provádění akčního plánu existují další požadavky pro část „DO“ cyklu PDCA, 
které se nacházejí v oddílu „Zavedení a fungování“ standardu ISO 14001. Mezi ně 
patří: vedení musí zajistit dostupnost nezbytných zdrojů, určí role, povinnosti a úrov-
ně pověření pro řešení environmentálních aspektů; zaměstnanci a další osoby pracují-
cí pro organizaci mají být informováni a vyškoleni; má být zajištěna řádná komunika-
ce, zaveden postup pro kontrolu nezbytné dokumentace; veškeré operace související 
s významnými environmentálními aspekty mají být naplánovány a prováděny za speci-
fických podmínek, např. podle dokumentovaného postupu. Dále musí organizace defi-
novat potenciální mimořádné situace a havárie a naplánovat, jak na ně bude reagovat.

  Podrobněji se operačními požadavky zabývá 5. kapitola.

Část „Kontrola“ standardu ISO 14001 požaduje, aby organizace sledovala a měřila klí-
čové charakteristiky činností s významným environmentálním dopadem, např. jejich 
plnění, aby pravidelně hodnotila shodu se zákonnými požadavky, a aby zajistila pra-
videlné provádění interních auditů. V případě, že tyto kontroly (nebo jiné zdroje, jako 
je sdělení ze strany zaměstnanců) povedou ke zjištění problémů („neshody“ v jazy-
ce standardu), musí organizace „jednat“, což znamená, že musí podniknout náprav-
né a preventivní opatření. Konečným bodem požadavků ISO 14001 je přezkum vede-
ním organizace, což je pravidelné strategické hodnocení systému řízení, které prová-
dí nejvyšší vedení.

  Podrobněji o prvcích kontrol a řešení problémů pojednává 6. kapitola.

  EMAS navíc požaduje, aby se určení a hodnocení environmentálních aspektů pro-
vádělo formou environmentálního přezkumu, definuje povinné klíčové ukazatele vli-
vu činnosti organizace na životní prostředí pro měření tohoto vlivu, požaduje aktivní 
účast zaměstnanců a otevřený dialog s veřejností, což zahrnuje vypracování environ-
mentálního prohlášení.
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Výhody a nevýhody certifikace
EMS není jen certifikace ISO 14001 nebo registrace EMAS, ale především zlep-
šování vlivu činnosti organizace na životní prostředí a její efektivity. Jelikož je 
každá organizace jedinečná, je třeba EMS upravit podle jejích konkrétních po-
žadavků a požadavky EMS je třeba převést na takový přístup, který bude pro 
každou společnost nejvhodnější. Nebezpečí usilování o certifikaci spočívá v po-
chopení požadavků ISO nebo EMAS jako předpisu typu „one-size-fits-it-all“ (tj. 
stejný předpis pro všechny) a v jejich nepřizpůsobení požadavkům společnos-
ti. Výhoda certifikace nicméně spočívá v tom, že je stanoven jasný cíl pro zave-
dení systému, a také externí ověření shody se schváleným obecným modelem 
systému environmentálního řízení, čímž daný přístup získává na věrohodnosti.

Organizace tedy může usilovat o omezený EMS s cílem zajistit shodu s environ-
mentální legislativou a minimalizovat riziko environmentální odpovědnosti, pří-
padně mít zájem o rychlou certifikaci ISO 14001 nebo registraci EMAS na zá-
kladě požadavků klientů. Nebo může vycházet z individuálního přístupu, který 
postupně rozšíří na úplnou shodu a certifikaci/ověření.

  Podrobněji o procesu certifikace pojednává 7. kapitola.
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4. Prvky plánování EMS
Z dlouholeté zkušenosti se zaváděním systémů environmentální-
ho řízení v organizacích vyšlo najevo, že nejlépe je začít s určením 
právních a jiných požadavků (ISO 14001 4.3.2): Environmentální 
přezkum lze využít ke kontrole toho, zda tyto požadavky splňu-
jete či nikoliv. Jelikož identifikace je rovněž součástí environmen-
tálního přezkumu, které EMAS požaduje pro určení environmen-
tálních aspektů, budeme sledovat přístup EMAS a o obou bodech 
pojednáme společně jako o environmentálním přezkumu.

4.1. Environmentální přezkum
Standard ISO 14001 požaduje určení environmentálních aspektů činností, výrobků a slu-
žeb. EMAS stanoví, že tyto kroky je třeba provést formou environmentálního přezkumu, 
který definuje část B.1 nařízení EMAS. Podle této přílohy se požaduje:

4.1.1  Určení příslušných požadavků vyplývajících 
z právních předpisů týkajících  
se životního prostředí

Platné právní požadavky jsou takové požadavky, které jsou dané zákonem nebo naří-
zením (všech úrovní, od federální po místní úroveň), týkají se ochrany životního pro-
středí a jsou platné pro infrastrukturu anebo aktivity organizace. „Jiné požadavky“ jsou 
takové, ke kterým je daná organizace vázána na jiném základě, např. závazky snižo-
vat emise skleníkových plynů nebo smluvní požadavky týkající se životního prostředí.

Jak určit příslušné právní požadavky

Často je obtížné udržovat vlastní informovanost o všech právních požadavcích, které 
mají na organizaci vliv. V současné době ale existuje řada míst, kde lze tyto informa-
ce získat. Existují užitečné webové stránky a publikace, nicméně v případě organizací 
komplexnějšího rázu, zejména společností provozujících výrobní činnosti, může být 
nutná pomoc poradce (viz kapitola 8).

Je-li pro vás tato oblast nová, dobrým výchozím bodem je webová stránka evropského 
programu ECAP (Environmental Compliance Assistance Programme for SMEs): http://
ec.europa.eu/environment/sme/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/sme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/sme/index_en.htm
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Na webové stránce ECAP jsou dvě sekce, které pro vás mohou být obzvláště zajímavé: 
„Understand key environmental legislation“ („Porozumět klíčové environmentální le-
gislativě“) a „Find out where to get information close to me“ („Zjistit, kde získat infor-
mace v mé blízkosti“). Odkaz na legislativu vás navede na podrobné informace o ev-
ropské legislativě pojednávající o kvalitě vzduchu, odpadech, vodě, půdě apod., a také 
zde naleznete odkazy na relevantní právní texty. Evropské směrnice je nicméně třeba 
transformovat do národní legislativy, která se týká přímo organizací; příslušné informa-
ce pro svůj stát byste měli hledat na internetu. Vhodné je začít tak, že se podíváte na 
webové stránky svého ministerstva pro životní prostředí (pro ČR http://mzp.cz/cz/le-
gislativa). Dalším vhodným výchozím bodem může být kontaktování úřadů, obchod-
ních asociací a obchodních a průmyslových komor.

• Příslušné úřady, např. národní nebo regionální úřady pro ochranu životního pro-
středí, místní úřady pro ochranu vody apod. často poskytují informace na vyžádání 
a jsou rovněž informovány o změnách environmentální legislativy.

• Obchodní a průmyslové komory: Některé z obchodních komor publikují informa-
ce o legislativě týkající se průmyslu ve svých věstnících.

• Publikace průmyslových asociací a federací / obchodní deníky: Některé průmyslo-
vé asociace odkazují ve svých publikacích na novelizace legislativy specifické pod-
le sektorů. V obchodních denících se publikují novelizace legislativy v případě, že 
tyto novelizace spadají do předmětné oblasti deníku.

Po určení zdroje, který zajišťuje přístup k právním textům, je třeba zkontrolovat, zda 
jsou tyto texty platné pro vaši organizaci. Pokud ano, je třeba hledat požadavky, jež 
musíte splňovat. Doporučujeme zpracovat si registr právních a jiných požadavků, kte-
rý bude obsahovat informace o zákonném textu, o požadavcích a o infrastruktuře nebo 
činnostech vaší organizace, o které se jedná.

Právní text (název) Požadavek Infrastruktura / činnost, 
o kterou se jedná

http://mzp.cz/cz/legislativa
http://mzp.cz/cz/legislativa
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4.1.2  Určení environmentálních aspektů organizace
Jak jsme viděli výše (3. kapitola), v této fázi organizace zjišťuje, jaké jsou prvky její čin-
nosti, výrobků či služeb, jež způsobují změnu v životním prostředí (= mají environmen-
tální dopad). Typické environmentální aspekty, které je třeba zvážit, jsou:
• Emise do ovzduší
• Emise do vody
• Emise do půdy
• Spotřeba surovin a přírodních zdrojů (voda, energie, půda)
• Energie
• Odpad a vedlejší produkty
• Fyzikální atributy (velikost, tvar, barva, vzhled,...)

V organizacích, jako jsou banky, pojišťovny a např. environmentální organizace, kde tyto 
přímé dopady nejsou nejdůležitější, je třeba zvažovat také nepřímé environmentální do-
pady. V případě banky se může jednat o environmentální dopad projektu financovaného 
pomocí úvěru od banky; v případě environmentální organizace by se mohlo jednat o en-
vironmentální dopady realizovaných projektů, např. konferencí. V závislosti na charak-
teru uvažovaného projektu může být vliv členské organizace na daný dopad velmi růz-
ný – může být zcela pod kontrolou členské organizace nebo pouze částečně. Ale i v pří-
padě, že vliv je omezený – např. v případě konferencí, kdy nikdo nemůže kontrolovat, co 
účastníci udělají se získanými poznatky – lze předpokládat, že lepší kvalita práce – v pří-
padě dané konference – může přinést pozitivní výsledky vzhledem k životnímu prostředí.

Pro identifikaci významných environmentálních aspektů neexistuje žádný standardní po-
stup. Jsou ale dva obecně používané způsoby – v malých a středně velkých organizacích 
se často používá ekomapování. Větší korporace, které jsou pro ekomapování příliš kom-
plexní, nejčastěji využívají procesně orientovaný přístup.

Co přesně znamená  
„dodržování požadavků”?
Organizace splňuje požadavky environmentální legislativy, jestliže:
 

 9 respektuje všechny zákony a nařízení platná pro vlastní organizaci,
 9nesoulad s legislativou akceptuje příslušný úřad, například formou zvláštního povo-
lení, nařízením nápravné akce s přechodným obdobím nebo nějakou formou dolo-
ženého nebo písemného souhlasu.
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Ekomapování

Ekomapování vypracoval bruselský ekoporadce Heinz-Werner Engel jako jednoduchý, 
vizuální nástroj pro zjišťování správné a špatné environmentální praxe, problémů a do-
padů organizace. Ekomapování se zakládá na jednoduché mapě pracoviště. Plánek se 
několikrát okopíruje a slouží jako základ pro jednotlivé „ekomapy“ (voda, vzduch, ener-
gie, ...). Poté následuje procházení pracoviště, sbírání informací o prostorách a jejich zá-
znam do ekomap. Tento jednoduchý a snadno pochopitelný přístup umožňuje zapojit 
více osob v počáteční fázi zavádění systémů environmentálních řízení bez požadavků 
na jejich specializované vzdělání.

Ekomapování se skládá z deseti kroků:

1. krok: Příprava map – jedna satelitní mapa pracoviště s pohledem shora, která zahr-
nuje celý terén včetně parkovišť, přístupových oblastí, komunikací a okolního prostředí 
(pro její přípravu lze využít satelitní mapy na internetu), dále znázornění budovy (budov) 
podle měřítka se zobrazením interiérů (pokud vaše organizace takovou mapu nemá, jako 
vhodný základ lze použít plán nouzových úniků). Tuto hrubou mapu šestkrát zkopírujte 
a každou z kopií označte jako jednu z těchto ekomap: voda / odpadní voda, chemické 
produkty, vzduch / zápach / hluk, energie, odpad, rizika.

2. krok: Analýza vstupů a výstupů  – zkontrolujte množství a kvalitu surovin a dalších 
výrobků, energie a vody, jež vstupují do vaší organizace za jeden rok, a dále kvantitu 
a kvalitu výrobků, služeb a odpadů a emisí, které vaši organizaci za stejnou dobu opouš-
tějí. Výsledek dává přehled o vstupech a výstupech organizace.

Je-li to možné, určete charakter výrobků a přitom si poznamenejte, zda jsou vybave-
né ekoznačkami, zda se recyklují, jsou-li rizikem pro životní prostředí nebo pro zdraví 
a bezpečnost na pracovišti.

3. krok: Sbírání názorů – Ptejte se zaměstnanců své organizace na to, jak vnímají envi-
ronmentální problémy. Ekomapování zahrnuje modelový dotazník, který je třeba upra-
vit podle potřeb vlastní organizace. To proveďte a dotazník rozdejte. Své kolegy požá-
dejte o rychlé a intuitivní vyplnění – jeden křížek na jednu otázku během dvou minut. 
Odpovědi shromážděte a zpracujte. Pro zobrazení výsledků lze použít tabulkový edi-
tor, například Excel. Prozkoumejte činnosti a aspekty, které zaměstnanci hodnotili jako 
nejhorší, a zaměřte se na ně podrobněji, až budete procházet prostory s ekomapami.

4. až 10. krok: Mapování pracoviště – Začněte pomocí satelitní mapy: Doplňte všech-
na místa, kde dochází k interakci s životním prostředím ve venkovních prostorech orga-
nizace, a interakci mezi pracovištěm, jeho okolím a ostatním světem, např. parkování aut 
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(možnost vylití oleje), dopravní provoz způsobený zaměstnanci a činnostmi organizace, 
veřejná doprava, zahradnické práce a terénní úpravy (užitečné biotopy, používání pest-
icidů apod.), konflikty se sousedy apod. Nezapomeňte na této mapě zohlednit environ-
mentální dopad svých činností.

Poté pomocí šesti ekomap zmapujte vnitřní prostory. Zpracujte vždy celou jednu mapu, 
protože soustředění se na jedinou položku vám pomůže získat cenné informace

Ekomapa pro vodu: Odkud vaše voda pochází? Kam odchází odpadní voda? Kde do-
chází ke spotřebě vody, kde se do kanalizace vylévají nebezpečné produkty? Které ma-
teriály, jež jsou pro vodu nebezpečné, by bylo možné nahradit? Kde dochází k plýtvání 
a kde panují špatné zvyklosti? Kde by bylo možné ušetřit?

Ekomapování je vizuální nástroj pro reprezentaci fyzikální reality organizace a pro iden-
tifikaci oblastí ožehavých z environmentálního hlediska

Ekomapa pro chemické produkty: Sledujte skladovací prostory (používá se nádrž 
na olej?). Je skladování bezpečné? Pokud jde o nebezpečné látky, jsou k dispozici bezpeč-

Kanalizace

Oblasti 
špatné praxe

Potrubní 
systém
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nostní listy? Jsou zavedené postupy pro bezpečné zacházení? Bylo by možné nebezpečné 
látky nahradit? Jak se likvidují zbytky nebezpečných látek? Došlo v minulosti k únikům?

Ekomapa pro vzduch, zápach, hluk, prach: Kde se nacházejí hlavní místa emisí (systém to-
pení, odsávací zařízení v kuchyni)? Provádí se údržba pravidelně? Zdroje hluku a zápachu?

Ekomapa pro energii: Místa, kde dochází ke spotřebě energie (je-li to možné, uveď-
te množství)? Typ energie a energetická účinnost (dobrá / v pořádku / špatná)? Plýtvání 
energií? Správné a špatné postupy?

Ekomapa pro odpad: Kde odpad vzniká? V jakém množství? Jsou tu nebezpečné odpa-
dy? Umístění košů a nádob? Je třídění odpadu v pořádku? Jaká opatření jsou zavedena 
pro snižování odpadu? Dobré postupy, špatné postupy? Celkové množství odpadu? Kam 
se odpad předává? Provádí se recyklace recyklovatelného odpadu?

Ekomapa pro rizika: Kde vznikají rizika znečištění v důsledku nehody nebo havárie (např. 
únik nebezpečných látek)? Kde jsou rizika související s požárem, např. šíření toxických 
produktů a výbuchu? Jsou zavedeny nouzové postupy? Jsou rizikové oblasti označené?

Tyto mapy představují registr environmentálních aspektů vaší organizace. V případě, že 
si organizace přeje zavést jednoduchý systém environmentálního řízení, může se v tom-
to bodě rozhodnout, které problémy je třeba řešit přednostně a vypracovat akční plán. 
Pokud si ovšem organizace přeje získat certifikaci, je třeba informace uspořádat. Autoři 
ekomapování vypracovali rovněž systém nesoucí název EMASeasy, což je sada nástro-
jů obsahující sedm různých šablon, jež pomáhají malým organizacím splnit požadavky 
ISO 14001 / EMAS způsobem uznatelným externími auditory.

EMASeasy
Mezi šablony EMASeasy patří:

 9 FLIPO postup, jenž využívá různé informační toky pocházející z ekomapování 
pro filtrování a seřazení aktivit s významnými dopady.
 9Dokument s procedurami ISO 14001.
 9 Ekozáznamník pro záznam událostí, dokumentů, komunikace a školení
 9 Integrace interních auditů, kontrol, měření, hodnocení dobrého hospodaření a ná-
pravné akce ve formě jednoho, kompaktního pracovního listu (rychlá kontrola)
 9 Environmentální kontrolní panely pro záznam přezkumů vedením organizace.
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Procesně orientovaný přístup

Ve velkých společnostech využívajících velké plochy nemusí být mapa nejlepším způ-
sobem, jak uspořádat sběr environmentálních informací; tyto společnosti často použí-
vají procesní přístup. V tomto případě začněte výběrem činnosti, výrobku nebo služ-
by, jež je dostatečně velká pro smysluplné prozkoumání, a zároveň dostatečně malá 
k tomu, aby jí bylo možné komplexně porozumět.

Určete environmentální aspekty dané činnosti, výrobku nebo služby. Zde je třeba 
zvážit výše zmiňované aspekty a normální / abnormální podmínky a rovněž případ 
nouzových situací. Zvažte rovněž ustanovení standardu ISO 14004 Systémy environ-
mentálního řízení – Obecná směrnice o zásadách, systémech a technikách podpory, 
kde lze získat doplňující informace pro počáteční environmentální přezkum i pro ur-
čení a vyhodnocení environmentálních aspektů.

Klasický přístup k určení environmentálních aspektů je propojen s pracovními pro-
cesy a činnostmi.

Brožuru EMASeasy si nyní můžete zdarma stáhnout ve dvaceti evropských ja-
zycích na webových stránkách EMASeasy: www.emas-easy.eu (je nutná regis-
trace). Na těchto webových stránkách rovněž naleznete seznam certifikovaných 
poradců EMASeasy.

Výstupy 
Vzduch

Rozpouštědla
Plynné látky / dým
Pára / vodní páry
Tuhé látky / prach Výstupy

Výrobky/služby

Hluk
Vibrace
Zápach
Doprava

Výstupy 
Půda

Odpady (uveďte podrobnosti)
Kontaminace půdy

Výstupy 
Voda

Odpadní voda (uveďte podrobnosti)
Jiné kapalné odpady

Proces

Výstupy
Seznam materiálů

Energie
Stlačený vzduch

Voda
Doprava

www.emas-easy.eu


23

Prvky plánování EMS

Identifikujte environmentální dopady, zvažte skutečné a potenciální, pozitivní a nega-
tivní dopady, které jsou s každým aspektem spojené. Můžete čerpat z tohoto příkladu:

Proveďte vyhodnocení významu dopadů, zvažte environmentální otázky, např. roz-
sah (environmentálního) dopadu, závažnost (environmentálního) dopadu, pravděpo-
dobnost výskytu, trvání dopadu apod., ale také ekonomické otázky, potenciální práv-
ní rizika a problémy, náklady spojené s provedením změn environmentálních dopadů, 
otázky zainteresovaných stran, účinek na image organizace apod.

Při používání metody EMASeasy lze jako pomůcku využít šablonu „FLIPO“, která pro-
pojuje environmentální dopady a kritéria hodnocení. Název šablony, tedy „FLIPO“, 
představuje navrhovaná kritéria hodnocení: Flow (tok), Legislation (legislativa), Impact 
(dopad), Practices (postupy) a workers Opinion (názor pracovníků). Organizace v rám-
ci workshopu vyhodnotí proti těmto kritériím environmentální dopady, přičemž na jed-
no kritérium se přiřazují 1 až 3 body. Výsledný součet je mírou významu daného en-
vironmentálního aspektu. Tímto způsobem organizace určí své významné environ-
mentální aspekty.

4.2 Environmentální politika
Environmentální politika je prohlášením závazku nejvyššího vedení, tj. osob nebo skupiny 
osob, které zodpovídají za exekutivní stránku k životnímu prostředí. Jedná se o strategický do-
kument a o klíčový nástroj v oblasti komunikace environmentálních priorit zaměstnancům na 
všech úrovních, a také externím zainteresovaným osobám. Tato strategie slouží jako základ pro 
EMS a poskytuje sjednocenou vizi environmentální problematiky ze strany celé organizace, 
kterou prohlašuje a podepisuje nejvyšší vedení. Měla by být samozřejmě v souladu s celko-
vou korporátní strategií organizace a být relevantní pro její činnosti a environmentální aspekty.

Environmentální strategie musí zahrnovat tři klíčové závazky:
 9 Soustavné zlepšování,
 9prevenci znečištění,
 9dodržování příslušných zákonů a předpisů.

Činnost, výrobek, služba Aspekt Dopad

Činnost – Zacházení 
s nebezpečnými látkami

Možnost náhodného 
rozlití

Znečištění půdy anebo 
vody

Výrobek – 
Čištění výrobku

Přeměna výrobku pro 
zmenšení jeho objemu

Ochrana 
přírodních zdrojů

Služba – Údržba vozidel Odtah emisí (emise CO2 
do atmosféry)

Snižování emisí 
do atmosféry
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Kromě toho musí souviset s činnostmi a významnými environmentálními aspekty or-
ganizace. Kopírování strategií jiných společností, které dobře vypadají, nemá žádný 
užitek. Organizace má pravděpodobně nějaký typ environmentální politiky i v přípa-
dě, že neexistuje v písemné podobě. Organizace by se například mohla zavázat k do-
držování právních požadavků s cílem zabránit větším environmentálním problémům. 
Dobrým výchozím bodem je tudíž zdokumentování stávajících závazků a cílů. Po po-
souzení současné praxe je vhodné zamyslet se nad tím, jak chcete pokračovat. Tento 
krok lze nejlépe provést v rámci workshopu, na němž se budou řešit dvě klíčové otázky:

• Proč se zasazujeme o ochranu životního prostředí?
• Čeho se snažíme dosáhnout?

Vzhledem k významu této strategie je třeba, aby se jednalo o více než pouhou května-
tou prózu. Politika by měla představovat jasnou a výstižnou vizi environmentální bu-
doucnosti, maximálně na jedné stránce. Měla by být ambiciózní, ale nikoliv nerealis-
tická. Vždy se zamyslete nad tím, jak byste prokázali, že vaše činnost je v souladu se 
závazky, jež jsou v této strategii uvedené. Jedná se o dobrý test toho, zda je taková 
strategie „živoucím dokumentem“. V případě, že použijete věty typu „Zavazujeme se 
k dosahování dokonalosti a předních pozic v oblasti ochrany životního prostředí“, jak 
byste prokázali, že je takový závazek naplňován? To, zda organizace splňuje závazky 
environmentální politiky a může to prokázat či nikoliv, bude také jednou z klíčových 
otázek auditu při certifikaci. Environmentální politika je pro každého externího audi-
tora klíčovým měřítkem. Norma je obecného charakteru, ale environmentální politi-
ka je pro danou organizaci jedinečná a jako taková by měla být sepsána tak, aby od-
povídala potřebám organizace.

  Příklady environmentálních politik jsou uvedené na webových stránkách organiza-
cí, jež jsou držiteli certifikace ISO nebo mají registraci EMAS.

Každý v organizaci by měl politice rozumět a vědět, co se od něj očekává, aby bylo 
dosahováno obecných a specifických cílů organizace. Zajistěte, aby vaši zaměstnan-
ci politice rozuměli. Zahrňte ji do různých školení a materiálů a odkazujte na ni při 
pracovních jednáních či při schůzkách všech zainteresovaných osob. Míru povědomí 
a chápání příležitostně zkoušejte tak, že se budete zaměstnanců ptát na to, co politika 
znamená a jak ovlivňuje jejich práci.



25

Prvky plánování EMS

4.3 Environmentální cíle a akční plán
Vzhledem k tomu, že systém environmentálního řízení propaguje systematické 
řízení, je třeba stanovit strategické priority zlepšení. Bez obecných a specific-
kých cílů nebude mít environmentální politika pravděpodobně žádnou hodno-
tu! Obecné a specifické cíle mění teorii strategie na praxi uplatňovanou ve vý-
robních prostorách. Označují cíle, kterých má být dosaženo, a také „mezníky“ 
na cestě za nimi, tím, že skýtají obecný nástin řízení environmentálních aspektů.

Program(y) environmentálního řízení je/jsou akční plán(y) opírající se o adekvát-
ní zdroje pro uvedení obecných a specifických cílů do života. Program řízení lze 
chápat jako protilátku vhodnou pro řešení environmentálních otázek tak, jak bu-
dou vyvstávat.

Obecné cíle začnete definovat na základě environmentální politiky, seznamu vý-
znamných environmentálních aspektů své organizace, a dále výsledku vyhodno-
cení dodržování požadavků environmentální legislativy a předpisů, přičemž pri-
oritu mají mít významné environmentální aspekty a neshody s právními předpisy.

Toto stanovení priorit se ovšem nemusí převádět přímo na záležitosti řešené v rám-
ci obecných cílů, protože environmentální cíle mohou nakonec vyjadřovat spí-
še to, co je možné, než to, co je žádoucí. Musejí být tudíž opatřené obchodními 
cíli a finančními prostředky. Může se například stát, že některý environmentál-
ní aspekt vyhodnotíte jako vysoce významný, ale pro jeho zlepšení by bylo nut-
né zakoupit novou technologii, která není momentálně ekonomicky dosažitel-
ná. Dále je při rozhodování o obecných a specifických cílech rovněž třeba zvá-
žit psychologické aspekty – může být smysluplné podniknout kroky v těch ob-
lastech, kde zpětná vazba ze strany zaměstnanců anebo zainteresovaných osob 
ukazuje na větší problémy.

Obecné a specifické cíle
Většina organizací zachází s „obecnými cíli“ a se „specifický-
mi cíli“ ve velké míře jako se vzájemně zaměnitelnými. Když se 
ovšem podíváte na jejich definice ve standardu ISO 14001, zjistí-
te, že obecné cíle (objectives) jsou celkové cílové stavy, zatímco 
specifické cíle (targets) znamenají řadu stavebních kamenů, kte-

ré k jejich dosažení vedou. V každém případě je vždy, když je to možné, třeba 
zajistit, aby byly oba prvky měřitelné.
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Definované obecné cíle by měly být SMART („chytré“), což znamená:
• Specific (specifické): Zaměřte se na důležité faktory vlivu činnosti organizace na 

životní prostředí; nepoužívejte obecné výrazy jako „být více vstřícný k životní-
mu prostředí“.

• Measurable (měřitelné): Pamatujte, že co nelze měřit, není možné řídit. V důsled-
ku toho je třeba, aby byly obecné cíle kvantitativního rázu. Měření plánujte peč-
livě, abyste mohli získávat zpětnou vazbu o pokroku.

• Achievable (dosažitelné): Jsou-li obecné cíle nastavené příliš vysoko, není prav-
děpodobné, že budou realizovány, což bude mít demotivující účinek na zainte-
resované osoby.

• Realistic (realistické): Pokud budou obecné cíle na druhou stranu nastavené pří-
liš nízko, nebude organizace plně využívat celý svůj potenciál a může se nechat 
ukolébat falešným pocitem bezpečí. Rovněž je třeba vyvarovat se stanovení pří-
liš mnoha cílů.

• Time-bound (časově vázané): Kromě toho, že by měly být obecné cíle měřitelné, 
je třeba, aby pro ně byl rovněž stanoven fixní termín, do kdy musejí být splněny.

  EMAS dále požaduje, aby organizace s EMS při hodnocení prokázala zlepšení vli-
vu své činnosti na životní prostředí z hlediska stanovených obecných a specifických 
cílů. Jestliže budou vaše obecné a specifické cíle vycházet z významných environmen-
tálních aspektů, nebude problém toto zlepšení plnění prokázat.

Akční plán

Při rozhodování o tom, jak nejlépe realizovat obecné cíle, je třeba čerpat ze znalostí a zku-
šeností, které jsou k dispozici na různých úrovních vaší organizace. Pamatujte na to, že 
technická opatření nejsou jediným způsobem, jak můžete svých cílů dosáhnout! Rovněž 
je třeba zvážit organizační a komunikační opatření, např. budování povědomí a školení.

Jedním tajemstvím projektového řízení je to, že je třeba začít od konce. Když budete 
postupovat od svého cíle směrem k začátku, uvidíte všechny kroky, které je třeba bě-
hem cesty provést. Vypracujte si seznam všech nejrůznějších navrhovaných opatření. 
Eliminujte jasně nepraktické možnosti. Měli byste definovat různá kritéria, která lze pou-
žít pro vyhodnocení navrhovaných opatření a také pro identifikaci nejvhodnějších opat-
ření. Opatření zvažujte z těchto hledisek:

• Efektivita při snižování nebo eliminaci řešeného dopadu,
• požadované zdroje jako jsou čas, peníze, lidské zdroje, znalosti, technologie apod.

Rovněž můžete uvážit potenciál pro úsporu nákladů a návratnost investic nebo dobu 
návratnosti.
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Pro každé opatření je třeba stanovit časový rámec. Tyto harmonogramy by měly být re-
alistické. Je důležité dostávat zpětnou vazbu od zaměstnanců, kteří zodpovídají za zavá-
dění různých opatření, o tom, jak realistické podle nich dané termíny jsou.

Ve vašem environmentálním programu by měl být stanoven pracovník (pracovníci) zod-
povědný za zavádění nejrůznějších opatření. Při přidělování zodpovědnosti je třeba za-
jistit, aby dotyčná osoba měla znalosti a dovednosti potřebné pro provádění svých úkolů.
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5. Prvky zavedení a provozu EMS
V této fázi již systém environmentálního řízení přestává existovat 
pouze na papíře a navazuje přímý kontakt s každodenním provo-
zem organizace. Nenechte se tudíž překvapit tím, že tato část ob-
sahuje velké množství podčlánků. Pečlivým posouzením stávají-
cích metod a doplněním toho, co je již zavedeno, budete moci 
minimalizovat počet dalších postupů a metod – a tudíž i pracovní 
zatížení a riziko, že vaši pracovníci budou na nové postupy zapo-
mínat. Požadavky jsou uvedené ve standardu ISO 14001, oddílu 4:

Zdroje, úkoly, odpovědnost a pravomoc

Prvním zásadním prvkem je struktura osob s povinnostmi udělenými v rámci EMS na růz-
ných úrovních a v různých odděleních organizace. Ve středu (nebo na nejvyšší úrovni) této 
struktury je osoba, která je pověřena koordinací řízení EMS a podáváním zpráv nejvyšší-
mu vedení (výraz, který standard ISO 14001 pro tuto osobu používá, je „zástupce vede-
ní“). V malých organizacích může být zástupce vedení pověřen také dalšími úkoly v ně-
které z oblastí běžné činnosti, ve středně velkých organizacích je rovněž koordinátorem 
pro další systémy řízení, jako jsou systémy řízení kvality nebo zdraví a bezpečnosti při prá-
ci. Ve velkých organizacích se často zavádí výbor EMS, v jehož čele stojí koordinátor, při-
čemž členové tohoto výboru mají mezi sebou rozdělené prováděné úkoly. Povinnosti lze 
zdokumentovat jako popisy pracovní činnosti, ve formě seznamu nebo jinak. EMASeasy 
nabízí pro dokumentování povinností „matici povinností“. O povinnostech je třeba infor-
movat. Aby mohl systém EMS bez problému fungovat, každý by měl vědět, jaká je jeho 
role i role ostatních zaměstnanců.

Oddíly standardu ISO 14001  
týkající se složky „DO“:
4 Zavedení a fungování
4.1 Zdroje, úkoly, odpovědnost a pravomoc
4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí
4.3 Komunikace
4.4 Dokumenty
4.5 Řízení dokumentace
4.6 Řízení provozu
4.7 Připravenost na mimořádné události a reakce na ně
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Odborná způsobilost, výcvik a povědomí

Na životní prostředí má vliv činnost každého zaměstnance. Snižování environmentálního 
dopadu znamená změnu chování. Změna chování si vyžaduje povědomí o tom, co je tře-
ba dělat, motivaci k tomu, proč to dělat, a schopnost tak činit – což může znamenat nut-
nost osvojit si nové dovednosti. Z tohoto důvodu jsou zavedení EMS klíčové prvky výcvi-
ku, odborné způsobilosti a povědomí. Jedná se o předání znalostí k tomu, aby byli zaměst-
nanci schopni přijmout svou roli a porozuměli tomu, proč na jejich jednání záleží, aby bylo 
možné posílit vlastní nasazení zaměstnanců, a aby jim bylo umožněno získat dovednosti, 
které potřebují pro dosahování lepšího výkonu.

V této části normy se řeší dva specifické body:
 9Počáteční školení, která se týkají všech zaměstnanců, a kde se řeší tyto otázky:

Jak vybrat zástupce vedení pro EMS
Ve standardu ISO 14001 a v EMAS neexistuje žádný formální požadavek na za-
školení zástupce vedení. Je samozřejmé, že stejně jako každý, kdo pracuje v rám-
ci EMS, musí být zástupce vedení kompetentní (viz následující kapitola). Existují 
dvě základní možnosti výběru:

 9Zvolit zástupce vedení z řad stávajících pracovníků. Výhoda: Dobrá zna-
lost infrastruktury, provozu a formálních a neformálních struktur organizace. 
Nevýhoda: Může být nutné zajistit určité zaškolení v oblasti environmentál-
ního řízení.
 9Přijmout pracovníka s příslušným vzděláním, který bude plnit funkci zástupce 
vedení. Existují vysokoškolské programy pro oblasti environmentálního inže-
nýrství apod., jejichž součástí je environmentální řízení. Výhoda: Pracovník 
disponuje teoretickými znalostmi. Nevýhoda: Musí se naučit infrastrukturu, 
provoz, formální a neformální struktury organizace.

Většina organizací nepověřuje nováčky zodpovědnými úkoly, jako je koordi-
nace systému řízení. Kromě technických znalostí je nicméně třeba zvážit ještě 
další důležité kritérium: sociální dovednosti. Vzhledem k tomu, že environmen-
tální koordinátor je závislý na spolupráci s dalšími zaměstnanci, nejdůležitější-
mi faktory jeho úspěchu budou pravděpodobně schopnost komunikace a soci-
ální dovednosti. Technickou podporu lze zajistit prostřednictvím externího po-
radce (viz kapitola 8).
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 - Význam systému environmentálního řízení a nových postupů, jež zlepšují vliv čin-
nosti organizace na životní prostředí, zdravotní podmínky a bezpečnost na pracovišti.

 - Role v rámci organizace, jež se týkají dosažení a udržování EMS.
 - Potenciální environmentální dopad odchylek od postupů (neshody).
 9 Specifické technické školení a školení v oblasti dovedností pro jednotlivce a oddě-
lení, která zodpovídají za činnosti nebo procesy, jež mohou vytvářet významné en-
vironmentální dopady (např. pro zaměstnance, kteří provádějí údržbu zařízení pro 
kontrolu znečištění).

Počáteční školení neboli školení v oblasti obecného povědomí zahrnuje základní znalosti 
o environmentálních dopadech průmyslových aktivit, a také se soustředí na postupy, které 
je třeba uplatňovat. Školení má vysvětlit motivaci organizací k zavedení environmentálního 
řízení a dále vnitřní strukturu EMS, potřebné změny a to, co se při nich od zaměstnanců oče-
kává a jak se na nich mohou podílet. Toto školení běžně provádí environmentální manažer.

Kroky pro vypracování programu školení
1. krok: Určení potřeb školení: Jaké kompetence zaměstnanci potřebují (pro-
fil kompetencí)? Jaká je současná úroveň vzdělání, zaškolení anebo zkušenos-
tí? Existují mezery mezi profilem a kompetencemi? Mezery = potřeby školení. 
Zavádíte nové nebo revidované postupy / pracovní pokyny pro prováděné čin-
nosti? Nové postupy = potřeby školení.

2. krok: Definování cílů školení: Cílem školení je rozvíjet odbornou způsobi-
lost. Za tímto účelem je nutná didaktická podpora, rovněž je ale třeba nalézt 
prostředky pro rozvoj a podporu změn přístupů. To znamená, že je nutné se po-
zorně zamyslet nad cíli školení.

3. krok: Určení vlastních školení a externích školicích programů: Velkou část 
školení může realizovat váš vlastní personál. Nový výrobní proces ukáže doda-
vatel. Další školicí programy budou k dispozici mimo vaši organizaci. Podívejte 
se na nabídku profesních obchodních asociací, komor pro obchod a průmysl, 
státních rezortů, dodavatelů apod.

4. krok: Provedení školicího programu
Školicí programy budou účinné pouze tehdy, jestliže budou zvoleny vhodné me-
tody školení. V závislosti na žádoucím výstupu školení lze použít různé metody:
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EMAS rovněž požaduje aktivní zapojení zaměstnanců do EMS a navrhuje schémata 
účasti zaměstnanců na všech úrovních organizace. Zaměstnanci se podílejí na úvod-
ním environmentálním přezkumu, zavádění EMS, interním auditu, zasedají v environ-
mentálních výborech apod.

Komunikace

Klíčem k zajištění efektivního EMS je dobrá komunikace. Informace a rozhodnutí je tře-
ba komunikovat na všech úrovních organizace lidem v různých funkcích. Rovněž je třeba 
informovat o externí komunikaci, přičemž vaše vlastní organizace musí zajistit, aby se ve 
svých externích sděleních vyjadřovala jasně.

V této části standardu ISO 14001 se řeší tři specifické body. Organizace potřebuje:
 9Postup pro interní komunikaci s ohledem na EMS,
 9postup/y pro příjem a reagování na komunikaci od externích zainteresovaných osob (např. 
stížnosti sousedů),
 9 rozhodnutí o tom, zda organizace bude komunikovat o svých významných environmen-
tálních aspektech externě.

Přednášky: Vhodné k poskytnutí obecného přehledu a k představení nových 
myšlenek. Vzhledem ke 20% míře uchování poznatků se jedná o jednu z nej-
méně účinných metod školení.
Skupinová práce / diskuse: Účastníci se během výuky mnohem více zapojují, 
běžně se dosahuje 50% míry uchování získaných poznatků. Důležité je struktu-
rovat skupinovou práci a vizualizovat výsledky.
Videa: Dobře připravené video může na první pohled zaujmout. Častěji se ale 
používá jako odlehčující přestávka v rámci školení než jako jeho nedílná součást.
Případová studie/přehrávání rolí: Jedná se o vynikající metody, které umožňu-
jí účastníky zapojit do aktivit během školení, zejména při řešení organizačních 
změn, a při rozvoji interpersonálních dovedností. Při uplatnění této metody lze 
dosáhnout až 90% míry uchování poznatků.
Školení na pracovišti: Může být efektivní pro činnosti, které v sobě slučují zna-
losti, dovednosti a techniky.

5. krok: Vyhodnocení výsledků
Důležitou součástí EMS je učení se na základě zkušeností. Klíčovou otázkou 
pro vyhodnocení výsledků školení je:

 9Podařilo se při školení dosáhnout cílů, tj. vedlo školení ke zlepšení výkonu EMS 
díky správnému zavedení nových postupů a pracovních pokynů?
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Pro účely systematického přístupu ke komunikaci je třeba definovat cíle, obsah a typ ko-
munikace (informovat, předat pokyny, motivovat nebo vyhledat informace). „Informování“ 
znamená poskytovat zaměstnancům skutečnosti potřebné pro jejich práci. „Předávání poky-
nů“ je více směrováno, obvykle s konkrétním záměrem. „Motivování“ je důležité pro vnitř-
ní závazky pracovníků, vede je k pochopení významu EMS pro společnost, životní prostře-
dí a pro ně samé. „Hledání informací“ zahrnuje všechny případy, kdy pracovníkům nic ne-
sdělujete, ale povzbuzujete je k tomu, aby oni komunikovali s vámi – například kladením 
správných otázek nebo jednoduše tím, že se během jednání ve správný čas odmlčíte, aby 
měli ostatní prostor pro sdělení vlastních myšlenek. Jde o doplňování komunikace shora 
dolů, ze strany vedení, pomocí vstupu zdola nahoru, ze strany zaměstnanců. Zaměstnanci 
ve výrobních prostorách mají v organizaci ty nejlepší znalosti o tom, co se během každo-
denního provozu doopravdy děje, jaké environmentální dopady vznikají, a jaké jsou příči-
ny, jež k tomu vedou. Postřehy zaměstnanců jsou zdrojem pro zlepšování.

Za normálních okolností bude vaše strategie externí komunikace EMS zahrnuta do obec-
né strategie externí komunikace. Strategie komunikace znamená definování obecných cílů, 
cílových skupin, metod komunikace (nástěnky, kampaně pro zvýšení citlivosti, časopis or-
ganizace, návštěvy na pracovišti pro sousedy apod.) a zdrojů.

  EMAS požaduje otevřený dialog s veřejností a s jinými zainteresovanými strana-
mi ohledně environmentálních dopadů organizace. To je hlavní rozdíl mezi EMAS 
a ISO 14001. Jedním z klíčových důsledků tohoto požadavku je, že organizace EMAS 
musejí vypracovat environmentální prohlášení, které zahrnuje environmentální poli-
tiku, popis významných environmentálních aspektů organizace a s nimi související do-
pady, a dále souhrn dat o vlivu činnosti organizace na životní prostředí. Požadavky na 
toto prohlášení jsou uvedené v příloze IV nařízení EMAS.

Dokumenty a řízení dokumentace

Systémy řízení mají někdy špatnou pověst, když přijde na papírování (které se často ze-
směšňuje jako „byrokracie“ nebo „papírový tygr“), ovšem dokumenty plní zásadní úlo-
hu z hlediska pohybu informací i poskytování informací o tom, co se událo v minulos-
ti. Dokumenty, jež se používají podobně jako mapy, mohou pomoci vám a vaší orga-
nizaci držet se správné cesty. Dokumenty použité jako záznamy mohou pomoci uká-
zat, kde jste byli dosud, a jak jste se dostali tam, kde jste teď. Nebezpečí dokumentace 
spočívá v tom, že ji lze zneužít jako jakousi tapetu pro zakrytí mezer v systému řízení.

Dokumentaci je třeba uchovávat na efektivním minimu. Pro zjištění toho, zda je něja-
ký dokument pouze byrokratickou ozdobou nebo nezbytností, lze využit „lakmusový 
test“ – totiž popřemýšlet jestli víte, proč daný dokument potřebujete.
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V rámci oddílu ISO 14001 pojednávajícím o dokumentaci EMS se řeší tři specific-
ké úkoly:

 9Popis hlavních prvků systému environmentálního řízení.
 9Popis musí zahrnovat vzájemné působení mezi těmito hlavními prvky.
 9Popis musí odkazovat na související dokumenty.

Jak řídit dokumentaci EMS?

Standard neukládá žádnou konkrétní formu. Jedním z možných přístupů je vypracování pří-
ručky k environmentálnímu řízení. Ta může odkazovat na související dokumenty, jako jsou 
provozní postupy a pracovní pokyny. To bude záviset na rozsahu vaší dokumentace, a také 
na vašem plánu externí prezentace (např. zainteresovaným osobám, které budou mít zájem).

Řízení dokumentace

Primárním účelem řízení dokumentace je zajistit, aby se používaly pouze aktuální dokumen-
ty, a aby byly odstraňovány staré a neplatné verze. Řízení dokumentace zaručuje, že proběh-
ne schválení aktuálních dokumentů kompetentními osobami, a dále distribuci dokumentů 
příslušným osobám na jejich pracovištích.

V oddílu Řízení dokumentace standardu ISO 14001 jsou popisovány čtyři specifické úkoly:
 9Definování rozsahu systému řízení dokumentace (které dokumenty je třeba kontrolovat).
 9Vypracování systému autorizace nebo schvalování dokumentů.
 9Zajištění toho, aby se používaly pouze aktuální verze dokumentů.
 9Zastaralé dokumenty, které je třeba archivovat, je nutno vhodným způsobem označit.

Provozní postupy a pracovní pokyny

Jednou z velmi častých forem dokumentace jsou písemné provoz-
ní postupy. Jiné pokyny se dokumentují ve formě pracovních po-
kynů, které podrobně říkají, jak se má která konkrétní práce pro-
vádět. Tato druhá možnost zabraňuje tomu, aby byly provozní 

postupy zahlceny podrobnostmi. Pracovní pokyny mohou být dokonce užiteč-
né v udržování dokumentace v aktuální formě – je daleko snazší změnit jedno-
stránkový pracovní pokyn než vícestránový provozní postup. Pracovní pokyny 
mohou být podporou provozních postupů. Například provozní postup o „třídě-
ní odpadu a zacházení s odpadem“ se může opírat o oznámení na stěně u kaž-
dého pracoviště, kde odpad vzniká.
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Vaším prvním úkolem je důkladně promyslet, které dokumenty je třeba kontrolovat. Je důle-
žité, aby se používaly pouze aktuální postupy a pracovní pokyny. Některé dokumenty mo-
hou být méně zásadní a vynaložení úsilí na jejich kontrolu se nevyplatí. Můžete se také roz-
hodnout, že zavedete různé úrovně kontroly dokumentů pro různé typy dokumentů, např. 
formální schvalování a kontrolovanou distribuci.

Účelem systému schvalování/autorizace je zajistit, aby byly distribuované dokumenty ade-
kvátní. Tyto dokumenty musí schvalovat zodpovědná osoba. Zamyslete se nad tím, jak se 
bude dané schválení prokazovat. V případě papírových dokumentů se může jednat o pod-
pis, naopak u elektronických dokumentů se po jejich schválení může jednat o jejich pou-
hé vystavení online.

Distribuce: Zajistěte, aby každá osoba, která daný dokument potřebuje, obdržela kopii. 
Například je třeba kontrolovat distribuci informací o nových nebo novelizovaných právních 
požadavcích – to znamená, že je třeba naplánovat, kdo ve vaší organizaci musí být o změ-
nách informován. Distribuce může probíhat fyzicky (papírové dokumenty) nebo prostřednic-
tvím vyvěšení dokumentu na intranetu (elektronické dokumenty). Zajistěte, aby každý, kdo 
potřebuje být s novým dokumentem obeznámen, věděl, kde jej může nalézt. Odstraňujte 
staré a neplatné dokumenty; v případě používání elektronických dokumentů je to snadné. 
Může být vhodné nastavit systém tak, že příjemce nových dokumentů bude povinen zaslat 
neplatné dokumenty zpět a potvrdit příjem nových.
Pokud budete z nějakého důvodu potřebovat neplatné verze dokumentů uchovávat, ozna-
čujte je jako „neplatné“, aby omylem nedošlo k jejich použití. Řada organizací používá razít-
ko OBSOLETE DOCUMENT (NEPLATNÝ DOKUMENT).

Řízení provozu

Řízení provozu představuje převedení plánu do praxe. Pro dostatečnou kontrolu nad 
provozem a činnostmi spojenými s významnými environmentálními aspekty je třeba se 
podívat na to, proč děláte to, co děláte, a zamyslet se nad novými možnými způsoby 
prováděných činností. To může být relativně obtížné, protože řada aktuálních postupů 
v řízení provozu buď vychází ze „selského rozumu“ nebo se vyvíjela během delšího 
období. Právě v tomto okamžiku budete slýchat stížnosti typu „My jsme to ale vždyc-
ky dělali takto a vždycky to fungovalo velmi dobře.“ Pro zajištění dodržování právních 
předpisů a shody s vaší vlastní stanovenou politikou a obecnými a specifickými cíli je 
třeba zavést relevantní řízení provozu. „My jsme to vždycky dělali takto“ není dosta-
tečným důvodem k tomu, aby se příslušná praxe neměnila.

Oddílu Komunikace standardu ISO 14001 popisuje tři specifické body:
 9Určení částí provozu a činností, které přímo souvisejí s významnými environmen-
tálními aspekty.
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 9Vypracování postupů a operačních kritérií pro tyto části provozu a činnosti.
 9Komunikace postupů a operačních kritérií dodavatelům výrobků a služeb, kteří by 
mohli s těmito částmi provozu a činnostmi interagovat takovým způsobem, že by 
došlo ke vzniku významných environmentálních dopadů.

Postup může být jednoduchý piktogram nebo vyčerpávající prohlášení specifikací pro 
vašeho dodavatele. Dokumentované postupy jsou požadovány pouze tam, kde by je-
jich absence mohla vést k odchylkám od environmentální politiky, obecných a speci-
fických cílů. Zvolte takový formát, který nejlépe vyhovuje vaší organizaci.

Struktura dokumentovaných postupů

Měli byste usilovat o vypracování důsledné struktury, která bude obsahovat:
 9Cíl postupu,
 9 činnost, na kterou se vztahuje,
 9 vysvětlení terminologie (pokud to bude nutné),
 9 jméno a funkci zodpovědné osoby (osob),
 9popis postupu,

Kde jsou nutné písemné postupy?
Cílem zavádění operační kontroly není skončit s tisíci stránkami postupů, které budou 
podrobně popisovat, jak se má provádět každá činnost. Cílem je zajistit, aby se envi-
ronmentálně relevantní činnosti prováděly v souladu se zavedenou strategií a cíli. Při 
zavedení standardních postupů a praxe (ve formě pracovních pokynů) budete schopni 
dodržovat cyklus PDCA svého EMS. To znamená plánování, implementaci a kontrolo-
vání všech environmentálně relevantních činností. Pamatujte ale na to, že existují i jiné 
možnosti, jak zajistit operační kontrolu: během školení neopomeňte lidem předvést 
příklady toho, jak operační kritéria pomáhají řídit významné environmentální aspekty. 
To, zda budete upřednostňovat přijímání postupů nebo operačních kritérií, bude závi-
set na kultuře ve vašem podniku, na kvalifikaci zaměstnanců atd. Můžete také usou-
dit, že písemné postupy nebo pracovní pokyny lidem říkají, jak mají určitou práci pro-
vádět. Při školení se lidé učí, jak se má určitá práce provádět. Adekvátní školení (se zá-
znamy ze školení) je dalším způsobem, jak docílit operační kontroly.

Identifikujte činnosti a procesy, které souvisejí s významnými environmentálními as-
pekty, a které jsou relevantní pro vaši environmentální strategii a cíle. Identifikujte po-
stupy, které již byly v těchto oblastech zavedeny. Rozhodněte, které postupy je tře-
ba dále vypracovat.
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 9 související dokumenty,
 9 komu se má postup distribuovat.

Připravenost na mimořádné události a reakce na ně

Závěrečným prvkem požadavků „DO“ standardu ISO 14001 jsou postupy, které řeší 
mimořádné situace environmentálního charakteru. Při haváriích může docházet k po-
škození životního prostředí – i pověsti organizace.

V oddílu ISO 14001 o připravenosti na mimořádné události a reakcích na ně jsou po-
pisovány čtyři specifické body:

 9Zjištění možností havárií a mimořádných událostí.
 9Vypracování postupů reakce na mimořádné události včetně prevence nebo zmírnění en-
vironmentálních dopadů.
 9Pravidelné testování těchto postupů.
 9Pravidelné přezkoumávání a revidování připravenosti a postupů reakce.

Mezi možné havárie a mimořádné události lze zahrnout požáry, výbuchy, rozlití chemických 
látek nebo únik toxických či škodlivých plynů a také přírodní katastrofy, jako jsou bouře, zá-
plavy, zemětřesení. V řádně řízené organizaci by již měly být tyto události známy z důvodů 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Je vhodné zajistit, aby vaše organizace provedla ne-
zbytnou analýzu a byla na takové události připravena.

Prevenci mimořádných událostí by rovněž měly široce pokrývat postupy pro ochranu zdra-
ví a bezpečnosti. Může být nicméně žádoucí ověřit, zda jsou podchyceny všechny havárie 
a mimořádné situace environmentálního charakteru, a to i v případě, že nepředstavují přímé 
nebezpečí pro osoby. Příkladem takových havárií může být únik kapalin nebezpečných pro 
kvalitu vody, které nezpůsobí přímé ohrožení osob intoxikací, ale může představovat dlou-
hodobou hrozbu pro povrchovou vodu v okolí. Adekvátní prevencí nouzové situace by byla 
instalace a pravidelná kontrola systému pro zadržení úniku.

Mimořádné postupy

Mimořádné postupy by měly být sepsány jako seznam krátkých, výstižných 
bodů, které jsou jasně srozumitelné. Můžete také použít větší a tučnější pís-
mo než obvykle. Pokud je bude někdy potřeba použít, čtenář nebude mít 
čas, aby „strávil“ složité věty.

Je-li to možné, postupy je třeba pravidelně testovat, např. požární nácviky nebo falešné popla-
chy. Pokud se vyskytne skutečná mimořádná událost, proveďte následně kontrolu a zjistěte, 
jak dobře postupy fungovaly. V případě potřeby proveďte jejich revizi na základě zkušeností.
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6. Kontrola EMS a řešení problémů
Po zavedení a zprovoznění systému řízení bude zapotřebí moni-
torovat plnění, a to z hlediska postupů, praxe a environmentálních 
aspektů. Pokud se vyskytnou nějaké odchylky od plánovaných po-
stupů nebo očekávaných výsledků, bude třeba na jejich základě 
jednat, aby bylo zajištěno, že vaše cíle jsou plněny.

Prvky kontroly lze rozdělit na „každodenní“ operace a „velké udá-
losti“, pravidelně nejméně jednou ročně prováděné audity systé-
mu environmentálního řízení a přezkumy vedením organizace.

Sledování a měření znamená, že byste se měli zamyslet nad tím, jak lze významné en-
vironmentální aspekty a s nimi související provoz sledovat. Tato část standardu obsahu-
je požadavky na udržování a kalibraci zařízení pro měření a sledování, a to ve vhod-
ných intervalech (například pravidelné sdělování výsledků testování odpadní vody úřa-
dům, pokud je jejich sdělování požadováno ve vašem environmentálním povolení).

V oddílu Sledování a měření standardu ISO 14001 jsou popisovány tři specifické úkoly:
 9 Sledování plnění EMS vzhledem k významným environmentálním aspektům (se zá-
znamy, které dokumentují vliv činnosti organizace na životní prostředí).
 9Zajištění přesných a reprodukovatelných měření prostřednictvím údržby a kalibrace 
měřícího vybavení (záznamy).
 9Pravidelné hodnocení dodržování požadavků vyplývajících z relevantních právních 
předpisů a zákonů na ochranu životního prostředí.

Za účelem sledování významných environmentálních aspektů je třeba se zamyslet nad 
tím, která referenční data je třeba pro tento úkol využít. Nejčastěji se používají relativ-
ní ukazatele (jako spotřeba energie na jednotku výstupu) spíše než absolutní hodnoty 
(jako celková spotřeba energie za rok), protože tyto ukazatele lze porovnávat pro jed-
notlivé roky a vyzdvihnout tak lepší plnění i tehdy, když stoupá výroba. Environmentální 
ukazatele poskytují informace o environmentálním řízení ve vašem podniku tak, že 
odkazují na omezený počet významných klíčových informací – váš „ovládací panel“.

  EMAS požaduje, aby organizace uváděly ve svém environmentálním prohlášení 
ústřední ukazatele – jedná se o ukazatele, které je nutno uvést, pakliže jsou relevantní. 
Ústřední ukazatele EMAS jsou následující:
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A – Celkový vstup / výstup:
• Energetická účinnost: roční energetická spotřeba a procentuální podíl obnovitel-

ných zdrojů energie.
• Materiálová efektivita: roční hmotnostní tok různých materiálů.
• Voda: celková roční spotřeba vody.
• Odpad: celkové množství vytvořeného odpadu a nebezpečného odpadu za rok.
• Biodiverzita: využití půdy (zastavěná plocha).
• Emise: celkové roční emise skleníkových plynů, SO2, NOx a prachových částic (PM).

B – Celkový roční výstup
R – Poměr A/B
A další ukazatele vlivu činnosti organizace na životní prostředí, které jsou pro organi-
zaci relevantní (v závislosti na činnostech).

Neshody a nápravné a preventivní akce

Nikdo není dokonalý a ani systém řízení nefunguje jako hodinky hned od prvního dne. 
Realita v terénu neodpovídá vždy plánu. Pokud například na základě výše popsaného 
sledování a měření zjistíte nějakou neshodu (tj. něco, co nefunguje správně, například 
jakoukoliv odchylku od dokumentovaného postupu), budete muset jednat. Takové ode-
zvy na problémy, které se vyskytnou, se nazývají nápravná opatření. Nápravné opatření 

Typy environmentálních ukazatelů

Environmentální ukazatele lze rozdělit následovně:

Ukazatele vlivu činnosti organikzace na životní prostředí: Sledují 
environmentální výkon podniku. Jako typické příklady lze uvést 

spotřebu energie, množství odpadu na jednotku výstupu, celkový objem do-
pravy. Tyto položky se často dělí na ukazatele materiálů, energie, infrastruktu-
ry a dopravy.

Ukazatele environmentálního řízení: Představují podniknuté činnosti. Jako pří-
klady lze uvést hodiny školení zaměstnanců, počet provedených auditů, počet 
posouzených dodavatelů apod.

Ukazatele environmentálních podmínek: Popisují kvalitu životního prostředí 
v okolí podniku, jako je například biodiverzita nebo kvalitu povrchových vod. 
To má smysl pouze tehdy, jestliže je podnik příčinou většího environmentální-
ho problému ve svém okolí.
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doplňuje preventivní opatření, jehož účelem je zabránění vzniku potenciálních neshod.

Mezi nejdůležitější úkoly patří:
 9Definování povinností a autority pro průzkum neshod a práci s nimi.
 9Zmírňování dopadů spojených s neshodami.
 9Průzkum a eliminace příčin neshod.

Nápravné opatření představuje eliminaci příčin neshod s obecným cílem zabránění 
opakovanému výskytu problému. Je třeba prošetřit příčiny každé neshody, aby ji bylo 
možné zamezit. Pro posouzení dosažení žádoucího cíle je třeba váš zvolený postup 
sledovat. Tímto způsobem se můžete poučit z každé chyby a mít užitek ze zkušeností.

Preventivní opatření představuje zabránění výskytu potenciálních neshod. To může 
znamenat například věnování větší pozornosti nehodám a odchylkám od standardních 
postupů, a to i tehdy, jestliže by nakonec neměly žádný environmentální dopad či ne-
došlo ke znečištění („Co by se stalo, kdyby ...?“).

Řízení záznamů

Záznamy jsou podskupinou dokumentů. V systémech řízení jsou záznamy všechny 
dokumenty, které ukazují, co jste udělali a dokumentují váš výkon (jiné dokumenty 
vám mohou říkat, co máte dělat – například pracovní pokyny nebo písemné postupy, 
viz výše). Záznamy, které slouží jako podpora systému řízení, jsou důležité pro audity 
a přezkum vedením organizace, ještě více ale pro analýzu dat o energetické spotřebě, 
vzniku odpadu, využitých zdrojích a všech každodenních činnostech.

Tento oddíl standardu pojednává o třech specifických úkolech:
 9Vytvoření a udržování systému pro zachování nezbytných environmentálních zá-
znamů.
 9Zavedení časových rámců pro zachování záznamů.
 9Vytvoření a archivace záznamů takovým způsobem, aby byly vysledovatelné a iden-
tifikovatelné.

Veškeré záznamy, které se rozhodnete zachovávat, je třeba uchovávat takovým způ-
sobem, aby byly chráněné před zhoršováním kvality, ztrátou nebo jiným poškozením, 
a aby je bylo možné snadno vyhledat. To neznamená, že je třeba měnit stávající postu-
py, pokud jsou již zavedené. Jestliže se například certifikáty ze školení ve vašem pod-
niku uchovávají v osobní složce každého zaměstnance na oddělení pro lidské zdroje, 
může tento postup zůstat beze změn. Pro zajištění toho, že tyto záznamy najdete, je tře-
ba tuto skutečnost uvést jako součást postupu týkajícího se environmentálního školení.
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Interní audit

Interní environmentální audit je systematický přezkum systému environmentálního ří-
zení, při němž se kontroluje:

• Zda se systém používá tak, jak bylo plánováno,
• zda systém skutečně funguje v souladu se standardem ISO 14001.

Audity mohou být obzvláště cenné v menších organizacích, kde je nejvyšší vedení čas-
to natolik úzce svázáno s prováděnými pracemi, že nemusí vidět problémy nebo špat-
né návyky, které se vytvořily.

Interní environmentální audit je třeba provádět pravidelně, nejméně jednou ročně, a je 
třeba, aby jej prováděly vybrané osoby (označované jako interní environmentální au-
ditoři). Pokud environmentální auditoři zjistí něco, co není v souladu s požadavky sys-
tému environmentálního řízení nebo něco, co se jeví jako nevhodné, hlásí tato zjiště-
ní nejvyššímu vedení (zpráva z auditu).

  Pro účely interních auditů je třeba interní auditory vyškolit, aby měli požadova-
né kompetence.

Interní audity
Úvodní schůzka může být užitečná dokonce i v malých podnicích. Účelem těch-
to schůzek je podat informaci o referenčních bodech procesu, a také dát oso-
bám, jež jsou předmětem auditu, možnost porozumět přesně tomu, co se děje 
a proč. Jedná se o další příležitost, jak ověřit, zda každý chápe provádění audi-
tu stejně. Během schůzky je možné prodiskutovat problémy ohledně logistiky, 
dostupnosti pracovníků, změněných okolností a další faktory, jež mohou mít na 
audit vliv, a dohodnout se na vhodném postupu.

Proces auditu na místě nejlépe popisují tyto tři zásadní metody sběru dat:

 9Provádění pohovorů: Provádění strukturovaných pohovorů (velmi často s vy-
užitím zaškrtávacích formulářů) s jednotlivými pracovníky na všech úrovních, 
jež spadají do oblasti auditu. Tito pracovníci se vybírají buď náhodně nebo 
na základě jejich pracovních povinností. K tomu, aby se z pohovorů získalo 
co nejvíce informací, jsou obzvláště nutné komunikační a interpersonální do-
vednosti auditorů. Typická data: Pracovníci si nejsou jisti tím, jaké jsou jejich 
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Přezkum vedením organizace

Nejúspěšnější podniky mají nejvyšší vedení, které si vždy stanovuje nové cíle, 
a které se těší z dosažených úspěchů. To je třeba uplatňovat také při environmen-
tálním řízení. Je třeba, aby nejvyšší vedení čas od času udělalo krok zpět a po-
zorně se podívalo na to, kde se společnost nachází a kam by chtěla směřovat dál. 
Jedná se o okamžik pro posouzení úspěchu, promyšlení překážek a obnovení vize. 

pracovní povinnosti; zaměstnanec uvádí jiný popis procesu než zodpovědná 
osoba; případně uslyšíte, že minulý týden se věci opravdu nedařily. Když do-
stanete takové odpovědi, víte, že zavádění EMS zápolí s vážnými problémy, 
které se dotýkají i porozumění systému ze strany zaměstnanců.
 9Pozorování činností: Analýza praxe ve výrobních prostorách a provozu na pra-
covišti. Buďte pozorní a všímejte si detailů činností, které se aktuálně prová-
dějí, a které se jeví, že nejsou v souladu s dokumentovanými postupy. Někdy 
mohou být důkazy vizuální, mohou být ale i zvukové nebo čichové. Typické 
důkazy, které lze zjistit pozorováním: praxe neodráží požadavky dokumento-
vané v postupech. Například: Na podlaze jsou přítomné podezřelé skvrny, vy-
soká hlučnost, zápach rozpouštědel apod.
 9Posouzení dokumentů: Kontrola vzorku dokumentace EMS z hlediska konzis-
tence. Často se stává, že rozpory v papírové dokumentaci nebo přítomnost do-
kumentů s prošlou platností značí například neefektivní EMS nebo nedostatek 
kontroly. Na druhou stranu, velké množství dokumentů, které neodrážejí realitu 
podniku, rovněž dokládá skutečnost, že EMS není v dobrém funkčním stavu.

Závěrečná schůzka pomáhá „uzavřít“ jednotlivá zjištění auditu a vést ty, kdo 
jsou předmětem auditu, k převzetí zodpovědnosti za následné nápravné (nebo 
preventivní) opatření.

Je třeba vypracovat zprávu o auditu, která umožní sdělit zjištění a závěry audi-
tu nejvyššímu vedení. Pokud jste dosáhli dohody ohledně nápravného opatření, 
příslušné informace by se měly ve zprávě objevit.

Zpráva se distribuuje minimálně manažerům oddělení, jež byla předmětem au-
ditu, a dále těm, kdo přímo zodpovídají za opatření požadovaná na základě zjiš-
tění auditu, a konečně osobě (osobám) zodpovědné za EMS.

Pro nejvyšší vedení je třeba vypracovat souhrnnou zprávu z environmentálního 
auditu včetně závěrů, která pokrývá celý podnik.
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Tímto způsobem se závazek k průběžnému zlepšování přemění na nové cíle, čímž 
se cyklus PDCA uzavře.

Oddíl standardu o přezkumu vedením organizace popisuje dva specifické úkoly:
 9 Sběr nezbytných informací.
 9Vyhodnocení systému řízení se zaměřením na možnou potřebu změn strategie, cílů 
a jiných prvků EMS (záznamy).

Při přípravě přezkumu vedením organizace nezapomínejte na to, co je jeho účelem: 
posoudit vhodnost systému řízení pro dosahování cílů organizace i pro pokračující re-
levantnost cílů samotných. Vhodným výchozím bodem je vrátit se k počátečnímu en-
vironmentálnímu přezkumu a významným environmentálním aspektům. Ověřte si, zda 
nedošlo ke změně základu, a zda tudíž environmentální politika nevyžaduje úpravy, 
a zjistěte, zda jsou vypracované postupy stále účinné a platné. Dále je možné stanovit 
nové a ambicióznější cíle pro zajištění soustavného zlepšování.

Nezapomeňte závěry přezkumu zdokumentovat (např. ve formě zápisu z jednání) 
a změny oznámit příslušným zaměstnancům.

Po aktualizování cílů je třeba pozměnit environmentální program. Váš podnik v tomto 
okamžiku právě zahájil nový cyklus PDCA!

Přezkum vedením organizace  
a soustavné zlepšování

Hlavním záměrem standardu ISO 14001 je soustavné zlepšování, což 
by samo o sobě mělo vést ke vzniku potřeby opakovaného a pravidel-
ného hodnocení systému environmentálního řízení. Společně s ná-

pravnými a preventivními opatřeními je tento přezkum vskutku základním nástrojem 
pro zajištění soustavného zlepšování, např. řešení otázky nových cílů.

I v případě, kdy se organizace soustředí pouze na dodržování právních předpisů, bude 
potřebovat provádět přezkum, protože zákony se mění a změny vyžadují úpravy. 
A nemění se samozřejmě pouze zákony, ale také vaše organizace. Nové materiály, 
nové návrhy, nové procesy, nové iniciativy vedení, noví manažeři s novými nápady... 
Tento průběh změn činí přezkum vedením organizace nezbytným, má-li být zajiště-
no, že EMS bude nadále relevantní pro činnost organizace. Přezkum musí provádět 
vyšší management, protože ten disponuje potřebnou objektivitou pro dosažení stra-
tegického pohledu, který je během této části cyklu PDCA nezbytný.
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7. Proces certifikace
Po zavedení všech prvků ISO 14001 nebo EMAS může být žádou-
cí, aby nezávislá třetí strana stvrdila, že váš EMS je ve shodě s da-
ným standardem. Tento proces se označuje jako certifikace (ISO 
14001) nebo registrace (EMAS). Certifikace a registrace jsou růz-
né názvy v zásadě pro jedno a to samé, tedy externí ověření va-
šeho EMS. V případě, že budete úspěšní, obdržíte certifikaci pod-
le ISO 14001 anebo budete zaregistrováni v EMAS. Certifikační 
audity provádějí auditoři, kteří pracují pro akreditované certifi-
kační orgány v případě ISO 14001, externí audity pro EMAS pro-

vádí environmentální ověřovatel. Auditor ISO 14001 může být zároveň environmen-
tálním ověřovatelem pro EMAS (a jeden externí audit může platit pro oba standardy, 
ISO 14001 a EMAS).

  Certifikační orgány a environmentální ověřovatele, kteří působí ve vaší zemi, lze 
nalézt na internetu. Certifikační orgán nebo ověřovatele je vhodné volit pečlivě, pro-
tože kompetentní externí auditor dodá vašemu EMS důležitou hodnotu. Nejdůležitější 
je zaměřit se na to, zda externí auditor ladí s kulturou vaší organizace. Měl by být obe-
známen s vaší obchodní činností a s vaším způsobem práce – pokud jste hrdí na svůj 
neformální způsob práce, není vhodné oslovit byrokratického auditora, případně na-
opak. A v neposlední řadě byste rovněž měli mít pocit, že budete moci s případných 
auditorem navázat přátelský pracovní vztah.

Až se rozhodnete, který certifikační orgán nebo ověřovatel bude váš audit provádět, 
začne externí auditor posouzením dokumentů. To se provádí buď na vašem praco-
višti nebo častěji spíše v kanceláři auditora. Auditor si vyžádá dokumenty, které bude 
chtít zkontrolovat. Tento krok mu umožní seznámit se s vaší organizací a s její činnos-
tí, a také zkontrolovat, zda je vaše dokumentace EMS úplná a adekvátní. Některé cer-
tifikační orgány nabízejí audit s předběžným posouzením, to ale obvykle nebývá nut-
né, pokud pracujete se zkušeným poradcem. Dalším krokem je certifikační audit. 
Certifikační audit je podobný internímu auditu (viz kapitola 6). Externí auditor zkontro-
luje, zda váš EMS vykazuje shodu s požadavky standardu, a jeho efektivitu. Délka au-
ditu závisí na velikosti a komplikovanosti auditované organizace. Auditor bude hledat 
důkazy toho, jestli zaměstnanci dodržují postupy a strategie a řádně plní administra-
tivní úkoly (záznamy). Může se jich vyptávat na způsoby jejich práce a úroveň vyško-
lení. V případě, že nezjistí žádné významné neshody, doporučí vaši organizaci k cer-
tifikaci. Pokud zjistí neshody, které nejsou příliš vážné, poskytne vám za normálních 
okolností vhodný čas k jejich nápravě – doporučení k certifikaci obdržíte, jakmile au-
ditorovi prokážete, že jste úspěšně provedli nápravné opatření.
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Certifikační orgány se obvykle drží doporučení auditorů, což znamená, že určitý čas 
po doporučení k certifikaci obdržíte svůj certifikát. Společnosti EMAS musejí podat při-
hlášku ke kompetentnímu národnímu orgánu pro zařazení do registru EMAS. Po úspěš-
né certifikaci nebo registraci doporučujeme provést poslední činnost v rámci projektu 
zavedení EMS: uspořádat zaslouženou oslavu!
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8. Nejlepší způsob, jak začít
O zavedení EMS je vhodné uvažovat jako o projektu a na tento pro-
jekt uplatňovat zásady projektového řízení. Prvním krokem k zaháje-
ní projektu je docílit toho, aby jej přijalo nejvyšší vedení. To je důle-
žité ze dvou důvodů: Zaprvé, nejvyšší vedení alokuje potřebné inter-
ní zdroje (rozpočet, lidské zdroje, čas apod.), které jsou pro realiza-
ci projektu potřeba. Zadruhé, jasně formulovaná vůle nejvyššího ve-
dení se pro zavedení EMS stává zákonem, o kterém se nediskutuje. 
Zaměstnanci budou poslouchat, co nejvyšší manažeři říkají – a budou 
to dělat. Bude-li tento závazek nejvyššího vedení jasně patrný, zaměst-

nanci se jím budou řídit. Pokud se nebude nejvyšší vedení chovat v souladu s tím, co říká, 
pokud nebudou žádné jasné známky toho, že nejvyšší vedení je rozhodnuto systém řízení 
úspěšně zavést, pak se i zaměstnanci budou zabývat raději jinými věcmi, u nichž budou 
mít pocit, že jejich úsilí je více oceňováno. V neposlední řadě bude jejich přístup mít zá-
sadní význam pro případ, že věci nepoběží úplně hladce nebo pokud se v rámci vaší or-
ganizace objeví rozpory s jinými obchodními rozhodnutími.

Dále budete potřebovat vedoucího projektu a projektový tým. Někdo musí EMS řídit. 
Vedoucí projektu se později často stává environmentálním manažerem. Vedoucí projektu 
nebo environmentální manažer bude zodpovídat za zavedení systému řízení v rámci pod-
niku a bude koordinovat práci projektového týmu a ostatních pracovníků, kteří se na jeho 
realizaci budou podílet. Environmentální manažer tudíž:

 9Potřebuje organizaci dobře znát,
 9musí mít v organizaci respekt,
 9musí udržovat dobré vztahy s vyšším vedením i se zaměstnanci,
 9potřebuje mít vnitřní disciplínu,
 9musí být otevřený a inovativní,
 9musí být vnitřně oddán zásadám ochrany životního prostředí a být o nich přesvědčen.

Environmentální manažer potřebuje z interního hlediska pracovat s projektovým týmem. 
V ideálním případě by měla být v tomto týmu zastoupena všechna oddělení. Ve velmi ma-
lých podnicích může tento tým čítat pouze dvě až tři osoby. Jedna z nich se může pozdě-
ji stát interním auditorem.

V závislosti na vnitřních zdrojích a dovednostech může vedoucí projektu a projektový tým 
potřebovat externí pomoc v podobě poradce. Poradce může pomáhat s komplexními úko-
ly, jako je určení právních požadavků a významných environmentálních aspektů, a také 
může zaručit kvalitu výsledků těchto kroků.
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Projektový tým (s případnou pomocí poradce) by měl následně vytvořit projektový plán, 
při jehož návrhu se postupuje podle kroků popsaných ve 3. až 6. kapitole.

Jak zvolit poradce?
V první řadě je nutno mít na paměti, že systém řízení je jedinečný, nevěřte tedy 
žádnému poradci, který se bude snažit prodat své řešení, které vyhovuje všem 
a je pro všechny stejné! Takové generické postupy vedou k frustraci a zvýšeným 
nákladům na údržbu, z čehož vyplývá, že na konci jejich zavedení nejsou žádné 
úspory. Neznamená to, že inteligentní šablony jako šablony EMASeasy nepove-
dou ke snížení nákladů a administrativy. Je ale důležité, abyste si udrželi kontro-
lu nad EMS, a aby tento systém zůstával váš. Při hledání dobrého poradce je dů-
ležitá pověst – ústní doporučení od lidí, kterým důvěřujete, je vhodným způso-
bem, jak najít poradce, stejně jako tipy od komor pro obchod a průmysl, certifi-
kačních orgánů apod. Důležitým krokem je pozvat možné poradce na schůzku 
a vytvořit si vlastní obrázek – pokud „chemie“ mezi vedoucím projektu, projek-
tovým týmem a poradcem nefunguje, budete toho později litovat. S potenciálním 
poradcem si promluvte, zeptejte se na to, jaké má zkušenosti s podobnými orga-
nizacemi, a zda je součástí jeho služeb podpora po telefonu a e-mailem. Jestliže 
potenciální poradce pracuje pro velkou poradenskou firmu, ověřte si, zda porad-
ce, s nímž jste se setkali, je skutečně tím, který bude odvádět příslušnou práci.

Přínos poradce neměřte podle množství dokumentace, ale spíše podle jeho za-
angažovanosti a vazeb na organizaci, jež se v průběhu projektu rozvinou.



47

Zdroje

9. Zdroje
Na internetu je k dispozici celá řada zdrojů o environmentálním 
řízení. Velká část z nich se zaměřuje na EMAS vzhledem k tomu, 
že se tomuto systému dostává více veřejné podpory. Všechny tyto 
informace jsou ovšem užitečné i pro organizace, které se zajímají 
o ISO 14001, jelikož tento standard je součástí EMAS.

Tyto informace naleznete pomocí svého webového prohlížeče. Zde 
pro informaci uvádíme některé užitečné stránky:

• Nařízení EMAS: Plné znění nařízení EMAS je k dispozici ve všech evropských ja-
zycích na stránkách podpory pro EMAS (http://ec.europa.eu/environment/emas/in-
dex_en.htm): přejděte na „EMAS documents” („Dokumenty pro EMAS“).

• ISO 14001: Znění standardu ISO 14001 je třeba zakoupit u vaší národní standardi-
zační organizace nebo na webových stránkách ISO (www.iso.ch). Nicméně vzhle-
dem k tomu, že požadavky ISO jsou součástí nařízení EMAS, figurují v nařízení 
EMAS jako příloha II (viz výše).

• EMAS helpdesk: EMAS helpdesk (podpora EMAS) je obecně zdrojem užitečných 
informací o EMS. Pod položkou „Tools“ („Nástroje“) naleznete například sadu ná-
strojů, která obsahuje výklad EMS pro malé a středně velké organizace (http://ec.eu-
ropa.eu/environment/emas/toolkit/index.htm), knihovnu environmentálních politik 
(http://ec.europa.eu/environment/emas/es_library/index_en.htm) a odkaz na přísluš-
né národní orgány („useful links“ [„užitečné odkazy“], http://ec.europa.eu/environ-
ment/emas/tools/links_en.htm).

• Ekomapování / EMASeasy: Příručka, která vysvětluje tento přístup k EMS, je k dis-
pozici ke stažení ve dvaceti jazycích na stránkách http://www.emas-easy.eu/ (je 
nutná registrace).

• Environmentální legislativa: Britský institut pro environmentální řízení a hodno-
cení (British Institute of Environmental Management and Assessment) vydal knihu 
Řízení souladu s environmentálními zákony (Managing compliance with environ-
mental law), která je zdarma ke stažení (http://www.iema.net/practitioner/6). Tato 
kniha vychází z britských zákonů, její přístup lze ovšem uplatnit i v jiných státech.

• Správná environmentální praxe: Ve Velké Británii jsou k dispozici ještě další dvo-
je webové stránky s užitečnými informacemi: NetRegs (http://www.netregs.gov.uk/) 
a Envirowise (http://envirowise.wrap.org.uk/), přičemž obojí jsou užitečné a obsa-
hují návody pro obchodní společnosti i jiné organizace.

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
www.iso.ch
http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/emas/es_library/index_en.htm
 http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/links_en.htm
 http://ec.europa.eu/environment/emas/tools/links_en.htm
http://www.emas-easy.eu/
http://www.iema.net/practitioner/6
http://www.netregs.gov.uk/
(http://envirowise.wrap.org.uk/


Youth and Environment Europe (YEE) je zastřešující organizace, která sdru-
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V rámci projektu „Environmentální audit“, který pořádala organizace Youth and 
Environment Europe, byla vydána příručka „Systémy environmentálního řízení“. Na 
projektu se podílí pět organizací a skládá se ze tří fází: školení, čas pro lokální aktivity 
a evaluační setkání. Školení se konalo v obci Bělá u Jevíčka v České republice od 16. do 
22. září 2010 s 11 účastníky. Lokální aktivity se v jednotlivých zemích liší, jejich význam 
se posuzoval během evaluačního setkání od 1. do 5. března 2011 v Praze. Máte-li zájem 
o další informace o projektu, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu yee@yeenet.eu. 

Program Europe for Citizens (Evropa pro občany) podporuje široké spektrum činností 
a organizací, jež propagují „aktivní evropské občanství“, zejména zapojení občanů a or-
ganizací občanské společnosti do procesu evropské integrace.

Cílem tohoto programu je více přiblížit Evropu jejím občanům a umožnit jim plně se 
účastnit na jejím budování. Prostřednictvím tohoto programu mají občané možnost spo-
lupracovat na aktivitách napříč evropskými státy, jež přispívají k rozvoji smyslu sdílení 
společných evropských ideálů a podporují proces evropské integrace.
Zdroj: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/

YEE děkuje Evropské komisi za její podporu!
Projekt „Environmentální audit“ pořádá organizace Youth and Environment Europe.
Partnery projektu „Environmentální audit“ jsou níže uvedené členské organizace YEE:

Rádi bychom vyjádřili svůj dík všem našim partnerům a účastníkům za 
jejich zapojení do projektu a také bychom rádi poděkovali za velkory-
sou finanční podporu DJN!
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Systémy environmentálního řízení jsou 
plánovaným a organizovaným způso-
bem řešení environmentálních otázek 
organizace. Jejich základním požadav-
kem je soustavné zlepšování vlivu čin-
nosti organizace na životní prostředí. 
Záleží jen na každé organizaci, kde se 
zlepšováním začne – musí samozřejmě 
investovat svůj čas a peníze, aby snaha 
přinesla co nejlepší výsledky.

Systémy environmentálního řízení do-
plňují a posilují základní řízení orga-
nizace; a organizace s kvalitním říze-
ním obecně dosahují díky aktivnímu 
a komplexnímu přístupu k aspektům 
své činnosti lepšího výkonu.

Dobře zavedené systémy environmen-
tálního řízení znamenají pro každou 
organizaci či společnost řadu příno-
sů: úsporu nákladů, připravenost na 
trhy zítřka, minimalizaci rizika envi-
ronmentální odpovědnosti, zlepšení 
vztahu k úřadům, motivaci zaměst-
nanců, zlepšení zdravotních podmí-
nek na pracovišti a celkově lepší en-
vironmentální výkon.

Youth and Environment Europe
Kubatova 1/32 | 102 00 Praha 10 | Czech Republic
www.yeenet.eu | yee@yeenet.eu | tel/fax +420 271 750 643

Projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace 
vydaná v rámci projektu vyjadřuje pouze názor autora a Evropská 
komise nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli následky způsobe-
né přenosem/využitím informací v publikaci obsažených.
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