
1. Přístupy českého průmyslu ke zlepšování environmentálního vlivu svých
výrobních aktivit.

Současně se zahájením zásadních hospodářských změn, spočívajících v přechodu
od plánovaného hospodářství k tržní ekonomice se také zásadním způsobem začal
měnit přístup průmyslových podniků k otázkám ochrany životního prostředí.

V období centrálního plánování  realizovaly  podniky technická opatření pro ochranu
životního prostředí pouze na základě legislativního tlaku a v případě, že na to byly
plánem vyčleněny finanční prostředky. Po přechodu na princip volného tržního
hospodářství se k legislativnímu tlaku přidal také tlak veřejnosti a nezanedbatelným
podílem také konkurenční tlak průmyslových podniků z vyspělých západních států.

Vstup zahraničního kapitálu do českého průmyslu přinesl kromě jiného také
postupné zavádění nových řídících přístupů, které se v zahraničních firmách
prosazují již několik desítek let. Mezi tyto procesy patří například aplikace metody
vlastního environmentálního hodnocení, nebo uplatňování zásad podnikatelské
charty, přijaté Mezinárodní obchodní komorou.

Vlivem rostoucí zahraniční technické pomoci byly v řadě českých průmyslových
podniků realizovány pilotní projekty prevence znečištění podle metodiky používané
v USA a široce se začaly uplatňovat metody čistší produkce, podporované
programem UNEP. V podnicích chemického průmyslu byly připraveny a uzavřeny
dobrovolné environmentální dohody, využívající zkušenosti v rámci mezinárodní
organizace CEFIC.

V důsledku rostoucího environmentálního povědomí vedoucích představitelů
českého průmyslu byla v roce 1993 ustavena Česká podnikatelská rada pro
udržitelný rozvoj, jako pozitivní ohlas na usnesení VS OSN o udržitelném rozvoji a
byly zahájeny kroky vedoucí k zavádění systémů environmentálního managementu,
nejprve podle britské normy BS 7750, a po získání prvních verzí norem ISO 14000
se tyto začaly postupně aplikovat v naprosté většině případů.

2. Legislativní rámec pro zavádění environmentálních systémů řízení v ČR

Environmentální systémy řízení podle Nařízení Rady ES č. 1836/93 (EMAS)

V rámci přijetí do EU musí Česká republika přizpůsobit svoji národní legislativu
legislativě Evropské unie a převzít ve všech oblastech plně tzv. acquis
communautaire.  V oblasti životního prostředí a jeho ochrany se pak jedná o tzv.
environmentální acquis. Cílem  aproximačního procesu v oblasti životního prostředí
je zajištění 100 % shody         s legislativními požadavky EU.

Dne 29.6.1993 bylo Radou (EHS) Evropských společenství přijato Nařízení Rady
č. 1836/93/EHS (EMAS – Eco-Management and Audit Scheme), jako podpora
dobrovolně projevovaného zájmu průmyslových podniků na rozvoji programů k
zavádění ekomanagementu a pravidelného auditu z hlediska životního prostředí a
jeho ochrany.



Jak již bylo uvedeno, programu EMAS se mohou dobrovolně účastnit ty společnosti,
které chtějí své průmyslové činnosti lépe sjednotit s požadavky ochrany životního
prostředí. Účast v EMAS předpokládá:
•  přijetí a realizaci opatření, programů a systémů  řízení uvnitř podniku,
•  prověrku (audit) přímo v podniku, a
•  zpracování zprávy o přístupu podniku k ochraně životního prostředí a poskytnutí

této zprávy veřejnosti.

Vláda České republiky schválila svým Usnesením č. 466/98 ze dne 1. července 1998
Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany
životního prostředí (Program EMAS). Národní program EMAS je plně kompatibilní s
Nařízením 1836/93 a v České republice je pokryt následujícími dokumenty:
•  Pravidla pro zavedení Národního programu EMAS
•  Metodický pokyn MPA 90-01-98 „Akreditace environmentálních ověřovatelů „

(MPO – ČIA) na základě postupů plně kompatibilních v EU.

Vláda ČR uložila MŽP  institucionálně zabezpečit fungování Programu EMAS v ČR, a
to zřízením: -    Rady Programu EMAS

-    Agentury Programu EMAS
 a MPO vydat metodický pokyn pro akreditaci ověřovatelů Programu EMAS.
 
 Ministerstvo průmyslu a obchodu zřídilo Akreditační orgán Programu EMAS v oblasti
mezinárodní spolupráce a financuje činnost tohoto orgánu z rozpočtové kapitoly
MPO s tím, že náklady na tuto činnost budou hrazeny zájemci o akreditaci.
 
 V České republice byl jako akreditační orgán pro EMAS pověřen Český institut pro
akreditaci (ČIA), který provádí akreditační činnost na základě zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a
navazujícího sdělení MPO č. 238/1997 Sb., o pověření ČIA prováděním akreditace.
Zřizovací listina a statut ČIA byly upraveny rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu
ze dne 28.5.1997 č. 91/1997, ve znění rozhodnutí č. 213/1997 o oblast akreditace
ověřovatelů stavu životního prostředí působících v rámci programu EMAS.
 
 Český institut pro akreditaci vydal Metodické pokyny pro akreditaci Národního
akreditačního orgánu České republiky MPA 90 – 01 – 98 „Akreditace ověřovatelů pro
oblast životního prostředí“. Tyto metodické pokyny vydal ČIA jako výklad k
požadavkům Nařízení Rady ES č. 1836/93 pro akreditaci ověřovatelů pro oblast
životního prostředí působících v rámci Programu EMAS v českém akreditačním
systému. Tento metodický pokyn je určen pro posuzování způsobilosti žadatelů o
akreditaci k výkonu funkce ověřovatelů pro oblast životního prostředí
(environmentálních ověřovatelů).
 
 V současné době Český institut pro akreditaci zatím nezahájil akreditační proces pro
posuzování způsobilosti žadatelů o akreditaci k výkonu funkce ověřovatele pro oblast
životního prostředí. Tento proces potrvá přibližně 2 měsíce a předpokládá se, že
začátkem roku 2000 by měla být udělena akreditace prvním úspěšným žadatelům.
 
 Agentura EMAS – je zřízena v Českém ekologickém ústavu. Plní funkci sekretariátu
Rady programu EMAS v ČR, zabezpečuje odborné a manažerské činnosti spojené s
tímto programem. Spravuje databázi českých podniků registrovaných podle normy



EMAS a spolupracuje s Českým akreditačním institutem při notifikaci a prověřování
činnosti zahraničních akreditovaných ověřovatelů působících v České republice.
 
 Dne 27. listopadu 1998 byla na Ministerstvu životního prostředí zřízena Rada
programu EMAS v České republice. Rada programu EMAS je stálý koncepční, řídící
a kontrolní orgán Programu EMAS, který pracuje plně v souladu  s činností
obdobných kompetentních orgánů v jednotlivých členských zemích EU, podle
Nařízení Rady (EHS) č. 1836/93.
 
 Předsedou Rady programu EMAS je náměstek ministra životního prostředí,
místopředsedkyní je náměstkyně ministra průmyslu a obchodu. V Radě programu
EMAS jsou zastoupeny MŽP, MPO, MZe,  MDS, Mzd, MMR, MF, představitelé
Svazu průmyslu a dopravy, Svazu chemického průmyslu, ČNB, IPB, České asociace
pojišťoven, Hospodářské komory, nevládní organizace STUŽ a ČSOP a zástupci
dvou podniků (Barum Otrokovice a Chemické závody Sokolov).
 
 Na ustavujícím zasedání dne 27.11.1998 vzala Rada na vědomí, mimo jiné, Pravidla
programu EMAS v ČR a Statut Agentury programu EMAS.
 
 
 Environmentální systémy řízení podle mezinárodní normy ISO 14001
 
 Legislativní rámec pro zavádění environmentálních systémů řízení podle ISO 14001
není stanoven, protože jak vyplývá z uvedeného, systémy environmentálního řízení
jsou zaváděny podle norem ISO řady 14000, v České republice pak podle souboru
norem  ČSN EN ISO 14000. V ČR zatím vyšly tyto  normy:

- ISO 14001:1996 zavedena v ČSN EN ISO 14001
Systémy environmentálního   managementu – Specifikace s
návodem pro její použití

- ISO 14004:1996 zavedena v ČSN ISO 14004 Systémy
environmentálního managementu – Všeobecná směrnice k
zásadám, systémům a podpůrným metodám

- ISO 14010:1996 zavedena v ČSN EN ISO 14010
Směrnice pro provádění environmentálních auditů – Všeobecné
zásady

- ISO 14011:1996 zavedena v ČSN EN ISO 14011
Směrnice pro provádění environmentálních auditů – Postupy auditu
– Provádění auditu systémů environmentálního managementu

- ISO 14012:1996 zavedena v ČSN EN ISO 14012
Směrnice pro provádění environmentálních auditů – Kvalifikační
požadavky na environmentální auditory

- ISO 14040:1997 zavedena v ČSN EN ISO 14040
Environmentální management – Posuzování životního cyklu –
Zásady a osnovy

Naproti tomu legislativně je opět zakotveno fungování Národního akreditačního
orgánu v České republice – Českého institutu pro akreditaci, obecně prospěšnou
společnost (ČIA, o.p.s.). V rámci akreditačního systému ČR je výkonným orgánem,
který zabezpečuje akreditaci, mimo jiné,:

•  certifikačních orgánů provádějících certifikaci EMS organizací,



•  environmentálních ověřovatelů pro program EMAS.

Akreditace je prováděna na základě mezinárodně uznávaných kritérií a pravidel
obsažených v (ČSN) EN řady 45000 týkajících se akreditace, Nařízení Rady ES
č. 1836/93 (EMAS), na základě příslušných metodických pokynů pro akreditaci
(MPA) a dokumentů EAL a EAC (do budoucna EA), které ČIA s ohledem na obecnou
povahu norem řady ČSN EN 45000 vydává.

ČIA se v první polovině roku 1195 stal přidruženým členem EAL (Evropská
organizace pro akreditaci laboratoří) a v druhé polovině roku 1995 se stal také
přidruženým členem EAC (Evropská organizace pro akreditaci certifikačních orgánů).
Ve dnech 26.-27. 11. 1997 došlo k oficiálnímu sloučení EAL a EAC v EA (Evropská
spolupráce v oblasti akreditace), ve které se ČIA stal automaticky přidruženým
členem. Dne 24. 11. 1998 se stal ČIA plným členem EA.

ČIA podepsala v roce 1998 dohodu o vzájemném uznávání výsledků akreditace v
oblasti certifikace se zeměmi, které jsou signatáři Multilaterální dohody EA.

Pro podniky s certifikátem EMS od certifikační organizace akreditované u ČIA to
znamená uznání jejich certifikátu v zemích  členů EA. V následujícím přehledu jsou
uvedeny certifikační společnosti pro EMS,které získaly akreditaci pro certifikaci EMS
u ČIA.

    Tab1. certifikační společnosti akreditované u ČIA
akredit.
číslo

Certifikační organizace datum
registrace

130/98 Elektrotechnický zkušební ústav 30.06.1998

220/98 Institut pro testování a certifikaci,
a.s.  EMS

05.11.1998

058/99 Český lodní a průmyslový registr,
s.r.o.

29.03.1999

132/99 Technický a zkušební ústav stavební
Praha, s.p.

11.06.1999

Cert – Aco Kladno, s.r.o.          (prošel
úspěšně akreditačím procesem a čeká
na vyřízení formalit)



Na druhou stranu v České republice působí zahraniční certifikační společnosti,
které si zde zřizují svá zastoupení a jsou akreditovány v zemích svých mateřských
společností, nebo jsou akreditovány hned u několika národních akreditačních
orgánů.

Mezi nejvýznamnější společnosti v ČR patří:

 Tab2. Certifikační organizace působící v ČR neakreditované u ČIA
Certifikační organizace Akreditační orgán
TÜV Rheinland/Berlín - Brandenburg Deutscher Akkreditierungs

Rat
Det Norske Veritas AS Accredited by the RvA

RWTÜV e.V. Deutscher Akkreditierungs
Rat

Lloydś Register Quality Assurance National Accreditation of
Certification Bodies

KPMG Certification GmbH Deutscher Akkreditierungs
Rat

SGS - ICS Deutscher Akkreditierungs
Rat

Bureau Veritas Quality International National Accreditation of
Certification Bodies
Raad voor Certificatie

DQS Deutscher Akkreditierungs
Rat

TÜV Management Service GmbH Deutscher Akkreditierungs
Rat

V následující tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější rozdíly v rozsahu a požadavcích
normy ISO 14001 a Nařízení 1836/93 (EMAS):

Tab 3. významné rozdíly v požadavcích normy ISO 14001 a EMAS
Rozsah ISO 14001 EMAS

Působnost celosvětová členské země EU
Platnost všechny typy  organizací

(prů-mysl, služby, státní
správa...)

např. dobývání, výroba,
dodávky energií, recyklace
a zneškodňování odpadů
a podobné spíše průmyslo-
vé podniky

Zavedení v ekonomicky samostatně
oddělené části podniku
nebo v celém podniku

v celém (areálu) podniku, v
jeho místě

Úvodní env.
přezko-mání
(zhodnocení)

nevyžaduje, ale doporučuje UEMAS – vstupní environ-
mentální zhodnocení – je
vy-žadováno



Veřejné
dokumenty

pouze environmentální
politika

environmentální politika
a environmentální
prohlášení

Environmentální
prohlášení

není je vyžadováno

Zakončení
procesu

certifikace ověření (verifikace)
systému a validace
environmentálního pro-
hlášení

Zajištění
zakončení
procesu

auditor akreditované certi-
fikační organizace

akreditovaný
environmentální ověřovatel

Četnost auditu nestanoven nejdéle tříletý

3. Současný stav zavádění environmentálních systémů řízení v ČR

Pro tuto studii byly použity údaje získané z dotazníkového šetření. Dotazník s
průvodním dopisem byl zaslán všem známým držitelům certifikátů ISO 14001 nebo
prohlášení platnosti na shodu s nařízením č. 1836/93. Seznam obeslaných podniků
je uveden v následujícím tabulkovém přehledu i s označením, které podniky se
dotazníkového šetření zúčastnily a přispěly tak svými informacemi, názory a postřehy
ke zpracování této studie.

Tab 4.  Podniky, které odpověděly a zaslaly vyplněný dotazník
Poř
č.

název podniku a místo ISO 14001/ EMAS

1. BIOCEL, a.s., Paskov ISO 14001
2. Chemické závody Sokolov, a.s., Sokolov ISO 14001
3. Kaučuk, a.s., Kralupy nad Vltavou ISO 14001
4. Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.,

Ústí nad Labem
ISO 14001

5. INFUSIA, a.s., Hořátev ISO 14001
6. BARUM  Continental, s.r.o., Otrokovice ISO 14001

EMAS
7. Peguform Bohémia, a.s., Liberec ISO 14001

EMAS
8. Peguform Bohémia, a.s., Liberec – závod

Libáň
ISO 14001

EMAS
9. VESUVIUS ČR, a.s., Třinec ISO 14001
10. Nová Huť, a.s., závod 14 Válcovny, Ostrava ISO 14001
11. METRA, a.s., Blansko ISO 14001
12. KABLO Elektro, s.r.o., Velké Meziříčí ISO 14001
13. Kablo Kladno, a.s., Kladno ISO 14001
14. ABB EJF, a.s. Brno ISO 14001
15. SIEMENS AT, s.r.o., závod Frenštát pod

Radhoštěm
ISO 14001

16. Knorr-Bremse, s.r.o., Hejnice zatím bez certifikátu



17. PSJ Slovácko, s.r.o., Kunovice ISO 14001
18. Nová Huť, a.s., závod Energetika, Ostrava ISO 14001
19. Teplárna, a.s., Ústí nad Labem ISO 14001
20. Buchen Ekoservis, s. r. o., Litvínov ISO 14001

Tab 5.  Podniky, které neodpověděly a nezaslaly vyplněný dotazník
Poř.
č.

název podniku a místo ISO 14001/ EMAS

21. Cementárny a vápenky, a.s., Prachovice ISO 14001
22. DAF Trucks Praha, s. r. o., Říčany ISO 14001
23. DEZA, a.s., Valašské Meziříčí zatím bez certifikátu
24. Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice ISO 14001
25. Grebner, s.r.o., Praha ISO 14001
26. Interagencie, a.s., Praha ISO 14001
27. Kabelovna, a.s., Děčín ISO 14001
28. LUCAS Autobrzdy, s.r.o., Jablonec nad Nisou ISO 14001
29. Matsushita Television Central Europe, s.r.o.,

Plzeň
ISO 14001

30. Messer Technogas, s.r.o., Praha ISO 14001
31. Nová Huť, a.s., závod Rourovna, Ostrava ISO 14001
32. OEZ Letohrad, s.r.o., Letohrad ISO 14001
33. Pivovar Radegast, a.s., Nošovice ISO 14001
34. Schade, s.r.o., Blatná ISO 14001
35. SIEMENS Elektropřístroje, s.r.o., Trutnov ISO 14001

EMAS
36. ŽDB Bohumín, a.s., závod VIADRUS,

Bohumín
ISO 14001

37. ZNOVÍN, a.s., Znojmo ISO 14001
38. ABB Elektro-Praga, s.r.o., Jablonec nad

Nisou
ISO 14001

39. ATESO, a.s. ISO 14001
40. Autopal Ford, s.r.o., Nový Jičín ISO 14001


