
Environmentální systémy řízení a jejich zavádění
v podnicích ČR

V průmyslově vyspělých zemích se znalost základních principů systému řízení podniků a
auditu z hlediska ochrany životního prostředí stalo pro vrcholové řízení podniků a společností
prestižní záležitostí. Očekává se, že zapracování požadavků na ochranu životního prostředí do
systému řízení podniku bude mít i žádoucí ekonomický dopad, např. že výhledově zlepší jeho
postavení na trhu. Počítá se s tím, že zavedení systému povede k zajištění trvalého
ekonomického růstu a prosperity podniku, neboť důsledkem dodržování systémových opatření
jsou úspory materiálů a energií, nižší poplatky za zatěžování životního prostředí, minimalizace
pokut a rovněž zvyšování kvality výroby. Svou politiku ochrany životního prostředí má v
současné době většina velkých podniků v EU. Tvorbou tohoto dokumentu se zabývají řídící
pracovníci podniku, přímo odpovědní za vliv své činnosti na životní prostředí; podobnou
odpovědnost musí pak požadovat i pro činnosti ostatních zaměstnanců.

V zemích EU byly stanoveny požadavky na ochranu životního prostředí v rámci šesti akčních programů
EU pro životní prostředí, přičemž pátý akční program se stal základem programů pro demonstraci
aktivního řešení ochrany životního prostředí. Prvním z nich je systém označování výrobků ochrannou
známkou „Ekologicky šetrný výrobek”, druhým je systém pro zavádění EMS a jeho ověřování (systém
řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí), tzv. EMAS. Legislativním podkladem pro
EMAS je Council Regulation (EEC) 1836/93 z 29. 6. 1993 (Nařízení Rady (EHS) č. 1836/93, dále
„Nařízení”), který byl v dubnu 2001 novelizován Evropskou komisí a následně schválen Evropským
Parlamentem. V současnosti je zabezpečován autorizovaný překlad nového předpisu o EMAS II do češtiny a
následně bude implementovaný do Národního programu EMAS, což znamená, že budou novelizována
pravidla Programu EMAS, Akreditační systém EMAS, statuty základních orgánů Programu EMAS v ČR – tj.
Rady Programu EMAS (odpovědný orgán) a Akreditačního orgánu. Už dnes však lze konstatovat, že EMAS
II se zásadně neodlišuje od tzv. EMAS 1 z roku 1993, došlo však k některým zjednodušením.

Systémy řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí, které jsou obecně
označovány jako EMS, lze zavádět v zásadě dvěma „normalizovanými” způsoby:
a) dle norem ISO řady 14000, reprezentované především kmenovou normou ČSN EN ISO 14001

Systémy environmentálního managementu – specifikace s návodem pro její využití, které byly do naší
normalizační soustavy zavedeny v roce 1997,
nebo

b) EMAS, tj. Nařízení Rady (EHS) č. 1836/93 EMAS. Zkratka EMAS pochází ze zjednodušeného názvu
tohoto nařízení „Eco-Management and Audit Scheme”, které bylo do naší legislativy přijato usnesením
vlády č. 466 dne 1. 7. 1998 jako „Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska
životního prostředí – program EMAS” (dále jenom Program EMAS).
Uvedené standardy se věcně liší tím, že zatímco některé prvky jeden dokument vyžaduje, druhý pouze

doporučuje. V následující tabulce jsou uvedeny nejvýznamnější rozdíly v rozsahu a požadavcích řady norem
ISO 14000 (konkrétně ISO 14001) a Nařízení Rady (EHS) č. 1836/93:
Rozsah ISO 14001 EMAS
Systém řízení Obsažen Obsažen
Platnost pro typy činností Všechny typy Především výrobní činnosti

Možné i v části
podniku

Pouze v celém podniku (místě)

Vstupní hodnocení Doporučené Povinné
Registr vlivů Doporučený Požadovaný
Prohlášení o stavu životního prostředí Nepožadované Povinné
Zákončení procesu Certifikace Ověření prohlášení o stavu životního prostředí
Cyklus auditu Nestanoven Nejdéle tříletý

Program zavedení podnikových systémů řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí
(dále jen „EMAS” – Eco-management System and Audit Scheme) je jednou z dobrovolných aktivit
podniků a náleží k řadě činností v ochraně životního prostředí, které jsou zajišťovány na soukromoprávním
základě s tím, že stát vytváří příslušný legislativní a správní rámec. Podnikatelský subjekt dobrovolně
začleňuje aspekty ochrany životního prostředí postupně do celého systému řízení svého podniku, vytváří tak
systém řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí jako součást celkového systému řízení
a minimálně jednou ročně informuje veřejnost o svých výsledcích v ochraně životního prostředí ve svém



prohlášení o stavu životního prostředí. Toto prohlášení musí splňovat požadavky Programu EMAS a musí
být ověřeno (validováno) akreditovaným ověřovatelem.

Vláda ČR schválila usnesením č. 466 z 1. 7. 1998 „Národní program zavedení systému řízení podniků
a auditu z hlediska životního prostředí – program EMAS” (dále jenom Program EMAS). Současně uložila
řadu úkolů zejména ministrovi životního prostředí a ministrovi průmyslu a obchodu, které byly
splněny v termínu do tří měsíců od schválení usnesení:
! vydala pravidla Národního Programu EMAS v ČR, která vycházejí z platné legislativy ČR a z aplikace

Nařízení Rady (EHS) č. 1836/93 na podmínky ČR,
! zřídila Radu Programu EMAS, která je stálým koncepčním, řídícím a kontrolním orgánem Programu

EMAS, plně v souladu s činností obdobných orgánů v jednotlivých členských zemích EU, dle Nařízení
Rady (EHS) č. 1836/93. V Radě Programu EMAS jsou zastoupeny MŽP, MPO, MMR, MZe, MZd, MDS,
MF, dvou zástupci průmyslových svazů, zástupce ČNB a ČAP (Česká asociace pojišťoven), dva zástupci
podniků, které mají zaveden EMS dle ISO 14000 nebo EMAS a zástupci dvou nevládních organizací
(STUŽ a ČSOP),

! zřídila Akreditační orgán pro EMAS – Český institut pro akreditaci (dále ČIA), který akreditační činnost
provádí 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,

! zřídila Agenturu Programu EMAS, působící na Českém ekologickém ústavu, která zabezpečuje funkci
sekretariátu Rady Programu EMAS, přičemž nesmí vykonávat jinou výdělečnou činnost než práci pro
Agenturu. Zabezpečuje manažerské a odborné činnosti spojené s Programem EMAS, dále je
v operativním kontaktu s Akreditačním orgánem EMAS, zejména při notifikaci a prověřování činnosti
zahraničních akreditovaných ověřovatelů EMAS, poskytuje odborné a úplné informace o „Programu”
veřejnosti, zvláště pak zájemcům o účast v Programu EMAS, vede registr všech zájemců o Program,
zvláště pak těch, kteří si již požádali o registraci, vede evidenci akreditovaných ověřovatelů EMAS, registr
certifikovaných nebo validovaných podniků EMS/EMAS, registr auditorů EMAS apod. Tyto a další
informace lze najít na internetové adrese: www.env.cz nebo www.ceu.cz/EMAS.

Udělejme sumarizaci důležitých zásad v zavedení Programu EMAS obecně a v podmínkách
ČR:
! systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí znamená systematický přístup

k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podniky začleňují péči
o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu,

! zavedení systému EMAS v podnicích je financováno z vlastních zdrojů podniků,
! přístup spočívá ve vytvoření, zavedení a udržování vhodně strukturovaného systému řízení podniku,

zohledňující dopady na životní prostředí, který je součástí celkového systému řízení a týká se všech prvků
pozitivního chování podniku k životnímu prostředí,

! výsledkem zavedení systému řízení podniku a auditu z hlediska životního prostředí je na jedné straně
příspěvek k trvalému ekonomickému růstu a prosperitě podniku, na druhé straně postupné snižování
negativních dopadů jeho činností, výrobků nebo služeb na životní prostředí,

! aktivní přístup podniku k ochraně životního prostředí založený na dodržování stanovených systémových
pravidel má výrazný preventivní charakter. Vlastní, systémově podchycená a přijatá řešení lépe respektují
ekonomické souvislosti,

! tato strategie společensky odpovědného podnikání vychází ze zásady trvale udržitelného rozvoje, který
zajišťuje současné potřeby, aniž by ohrožoval šance dalších generací na uspokojování jejich potřeb,

! zavedením Programu EMAS v ČR se vytvářejí podmínky, které umožní českým výrobcům zvýšit svoji
konkurenceschopnost na Jednotném vnitřním trhu EU (vyloučení obvinění z ekodumpingu),

! Program EMAS zakládá nový vztah mezi státní správou, podnikatelskou sférou a veřejností,
! účast veřejnosti je důležitým aspektem v Programu EMAS. Veřejnost vstupuje jako třetí důležitý subjekt,

který může pozitivně ovlivnit zavedení programu EMAS (na rozdíl od zavedení systému řízení dle ISO
14001), a podrobovat ho i veřejné kontrole ve svém regionu,

! usnesením vlády k „Národnímu programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska životního
prostředí (Program EMAS)” se vytváří legislativní a správní rámec pro Program EMAS v ČR, který je
kompatibilní s postupy v členských zemích EU,

! zavedení Programu EMAS je v souladu se závazky, vyplývajícími z Evropské dohody o přidružení ČR
k EU.

Obecně o financování Programu EMAS
Zavedení Programu EMAS v ČR na úrovni státu, které se týká zajištění legislativního a správního rámce

pro jeho činnost, si vyžádá náklady, které budou kryty z rozpočtových kapitol příslušných ministerstev bez
dalších požadavků na státní rozpočet.



Podpora Programu EMAS je zabezpečována z různých podpůrných programů, např. PHARE, program
TRH, provozován Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou pod gescí MPO (jsou poskytovány dotace
pro malé a střední podniky do výše 200 000 Kč za kalendářní rok na vertifikovaný nebo validovaný systém
EMS/EMAS). Dále se začínají využívat prostředky ze Státního fondu životního prostředí, kde je možná
dotace do výše 50 % nákladů za zavedený a certifikovaný nebo validovaný EMS/EMAS (od 1. 6. 2000).
Další možnosti skýtá zapojení podniků do mezinárodních projektů, financovaných EU nebo vyplývajících z
dvojstranných dohod s jednotlivými členskými zeměmi EU. Tak byl například zaveden v roce 2000 EMAS v
13 malých a středních podnicích ČR v rámci projektu COP-97, financovaného EU, nebo v současnosti je
zaváděn EMAS v podnicích chemického průmyslu ČR z prostředků dalšího projektu EU.

Do nákladů podniků se zavádění EMS/EMAS promítne individuálně. Závisí na politice životního
prostředí podniku, cílech a úkolech, které si sám podnik stanoví na základě celkové analýzy, tj. závisí na
nutných změnách vnitřní organizace podniku a změnách technologií, které z ní vyvodí. Jde o kontinuální
proces postupného zlepšování, který je dán politikou životního prostředí podniku. Podnik musí plnit
požadavky, vyplývající z platné legislativy. Kromě toho je nutno počítat s náklady na zavedení a udržování
tohoto systému řízení, přípravu prohlášení o stavu životního prostředí podniku a ověření tohoto prohlášení
nezávislým akreditovaným ověřovatelem stavu životního prostředí.

Podniky mohou počítat s tím, že zavedení systému řízení dle EMS/EMAS, zohledňujícího dopady na
životní prostředí, povede k zajištění trvalého ekonomického růstu a prosperity podniku, neboť
důsledkem dodržování systémových opatření může být dosaženo:
a) redukce provozních nákladů, tj. úspor surovin, energií, ale i nákladů na zneškodňování odpadů,

poplatků a úplat za vypouštění znečišťování,
b) snížení rizika nehod, ovlivňujících stav životního prostředí,
c) úspor na pokutách a jiných sankcích, spojených s poškozováním životního prostředí,
d) vyloučení nebo omezení jiných nákladů, způsobených neujasněnou organizační strukturou a přesnější

vymezení investičních záměrů a podnikatelských plánů,
e) účinné obrany proti tvrzením o ekodumpingu, především ve vztahu k exportu,
f) snazšího získávání prodejních či jiných osvědčení, povolení a licencí,
g) snazšího získávání kapitálu (úvěrů, půjček, veřejných zakázek apod.).

Z provedené analýzy v podnicích ČR, které mají zaveden systém řízení podniků a auditu z hlediska
životního prostředí, lze konstatovat, že těžiště opatření se váže zejména na snížení odpadů a na šetření
surovinami. Kromě toho uvádějí podniky jako výsledek zavedení EMAS stabilizaci pracovníků, jejich
aktivní vztah k ochraně životního prostředí a pochopení vztahu výrobních procesů a životního prostředí.
V žádném z podniků nevedlo zavedení EMAS k propouštění zaměstnanců. Podniky, které již systém
řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí zavedly, zdůrazňují při výčtu přínosů této
aktivity zprůhlednění materiálových, energetických a finančních toků v podniku a zásadní obrat
v řešení problematiky odpadů.

Navíc na trhu práce se vytvořilo mnoho desítek nových pracovních míst pro vysoko kvalifikované
pracovníky, kteří poskytují konzultace, poradenskou službu, zabezpečují školení, zavádějí, certifikují nebo
validují EMS/EMAS.

Chtěli jsme zjistit odezvu mezi českými podniky, které zaváděly a certifikovaly nebo validovaly
EMS/EMAS. Uvádíme některé výsledky z analytické studie, prováděné v roce 1999 a 2000 mezi
českými podniky, které mají certifikován EMS dle ISO 14001 nebo validován EMAS.

V přípravě studie bylo osloveno více jak 100 firem, o kterých byla k datu zpracování známa informace, že
mají certifikován/validován systém řízení EMS/EMAS. Odpověď zaslalo 50 % oslovených. Tento podíl lze
považovat za velmi vyhovující pro další zpracování odpovědí. Jak vyplývá z přehledu oslovených firem, je
systém EMS/EMAS zaváděn v široké škále průmyslových odvětví, včetně potravinářského průmyslu,
zejména pak v odvětví chemie, hutnictví, strojírenství, elektrotechniky.

Na základě provedeného průzkumu je možné obecně konstatovat:
a) Podíl malých a středních podniků (do 300 zaměstnanců) na zavedeném systému EMS/EMAS činí 15 %.

Z toho je možné odvodit, že ve velkých podnicích je zřejmě vyšší tlak na ochranu životního prostředí a
řešení podnikových environmentálních problémů má vyšší prioritu než je tomu u malých a středních
podniků.

b) Výrazná většina podniků (85 %) dala přednost zavedení a certifikaci systému EMS podle norem
ISO 14 000 před verifikací dle systému EMAS (pouze 15 %). Důvody této skutečnosti jsou zejména
následující:
" až 95 % certifikovaných podniků na EMS/EMAS má již dříve zaveden systém řízení jakosti dle

ISO 9001 (55 %) či ISO 9002 (35 %)
" od počátku zavádění dobrovolných environmentálních aktivit působily na českém trhu zahraniční a

postupně pak rovněž tuzemské poradenské a certifikační firmy pro EMS, zatímco pro verifikaci EMAS
nebyli k dispozici potřební akreditovaní ověřovatelé



" v podnicích byli k dispozici pracovníci se zkušenostmi v zavádění a udržování systému řízení jakosti a
rovněž byla k dispozici do značné míry využitelná dokumentace systému řízení.

c) Největší podíl podniků (75 %) využilo při zavádění spolupráci s českými konzultanty, pouze 15 % použilo
služeb zahraničních konzultantů a 10 % podniků si systém zavedlo vlastními silami. Ukazuje se, že na
českém trhu konzultačních služeb se velmi rychle vytvořila konkurenceschopná oblast aktivit, příznivě
ovlivňujících vztahy průmyslu k životnímu prostředí.
Informace o nákladech vynaložených na zavedení systému EMS/EMAS, členěné podle

jednotlivých skupin nákladů. Z údajů je možné vyvodit, že:
a) Pouze 45 % podniků dokázalo vyčíslit celkové náklady na zavedení systému, 5 % neuvedlo žádné

vyčíslení, zbytek podniků pak vyčíslil pouze část nákladů, zejména na technická opatření, konzultace
a certifikaci. To ukazuje na dosud ne zcela dokonalý způsob vnitropodnikového sledování nákladů,
zejména pak nákladů environmentálních.

b) V souvislosti se zaváděním EMS vynaložilo 65 % podniků značné náklady na realizaci technických
opatření, finanční rozpětí je 100 tis. Kč až 100 mil. Kč.

c) Značně rozdílné jsou náklady vynaložené na konzultační služby, nejvyšší částka dosáhla 1 mil. Kč.
d) Pokud jde o vlastní certifikace, činí průměr nákladů 485 tis. Kč, cenové rozpětí u jednotlivých firem je

značné, a to od 150 tis. Kč až do 1 500 tis. Kč. U malých a středních podniků se náklady na certifikaci
pohybují v rozpětí 250 – 280 tis. Kč.
Přehled přínosů ze zavedeného systému EMS/EMAS, a to jak materiální, tak nemateriální povahy.

Z uvedených informací jsou zajímavé zejména:
a) zavedení EMS/EMAS přineslo jednoznačně kladné přínosy nemateriální povahy u značného podílu

sledovaných podniků, a to:
" zlepšený vztah k zainteresovaným stranám (odběratelům, dodavatelům, veřejnosti, NGO, úřadům a

konkurenci) u 75 % podniků
" zlepšení komunikace se zainteresovanými stranami u 70 % podniků
" změny v řízení u 70 % podniků

b) významným výsledkem zavedení EMS/EMAS u sledovaných podniků jsou přínosy materiální povahy,
vyjádřeny následovně:
" snížení spotřeby vstupních materiálů a surovin u 75 % podniků, číselné hodnoty uvedlo 5 podniků

v celkové výši 6 904 tis. Kč
" snížení emisí do životního prostředí u 60 % podniků, číselný údaj uvedl 1 podnik ve výši 200 tis. Kč
" snížení pokut a poplatků u 55 % podniků, číselné údaje uvedly 4 podniky v celkové výši 533 tis. Kč,
1 podnik pak snížení o 8 %

" snížení provozních nákladů u 35 % podniků, číselný údaj uvedl 1 podnik ve výši 500 tis. Kč
" zvýšení tržeb a zisků u 15 % podniků, číselně nevyjádřeno (1 podnik uvádí zvýšení o 20 %).

Důvody, které vedly sledované firmy k zavedení EMS/EMAS:
" trvalý zájem firmy o ochranu životního prostředí (40 %)
" zlepšení důvěryhodnosti a image firmy (40 %)
" zlepšení postavení firmy na trhu (30 %)
" zlepšení vztahů k veřejnosti a koexistence s okolím (25 %)
" vliv koncernu (25 %)
" vlastní iniciativa (20 %)
" zdokonalování řízení firmy jako pokračování ISO 9000 (20 %)
" zavádění EMS jako součást dodavatelsko-odběratelských vztahů (20 %)

Očekávání, se kterými firmy přistupovaly k zavádění EMS/EMAS:
" zkvalitnění práce v oblasti péče o životní prostředí (70 %)
" zlepšení postavení firmy na trhu (55 %)
" zvýšení prestiže a image firmy (45 %)
" snížení nákladů, úspora surovin a energií (40 %)
" uvědomění a odpovědnost, řízení environmentálních aspektů (30 %)
" dodržování environmentálních zákonů a předpisů (20 %).
Splnění očekávání firem:
celkem 80 % firem vyjádřilo úplnou nebo částečnou spokojenost s tím, jak zavedení nového systému

řízení splnilo jejich očekávání. V případech vyjádřené nespokojenosti (20 %) se firmám nesplnilo očekávání
v:

" nedocenění u státní správy a veřejnosti



" nedocenění u zákazníků
" nedocenění při jednáních s bankami a pojišťovnami.

Vyžadují firmy od svých dodavatelů či subdodavatelů šetrný přístup k životnímu prostředí?

90 % sledovaných firem působí pozitivně na environmentální chování svých dodavatelských partnerů.
Nejčastější formou působení (v 60 % případů) je zařazování kritérií ochrany životního prostředí jako součást
výběrových řízení, které firmy provádějí.

Závěry a doporučení
Ze všech výše uvedených informací a vývodů vyplývá, že zavádění systému EMS/EMAS má

jednoznačně pozitivní vliv na lepší a aktivnější přístup firem k ochraně životního prostředí. Potvrzuje se také,
že výsledky zavedení se projevují pozitivně na ekonomice podniku a mají i pozitivní důsledek ve zlepšení
pověsti firem při jejich působení na trhu.

Ke zlepšení účinnosti celého systému zavádění EMS/EMAS dále doporučujeme:
1) prosadit lepší přístup státní správy k firmám se zavedeným systémem EMS/EMAS
2) podpořit jednáním s bankami a pojišťovnami zvýhodněné hodnocení firem, které mají zaveden systém

EMS/EMAS
3) dále podporovat zavádění systému EMS/EMAS u malých a středních podniků formou finančních dotací na

konzultační a certifikační náklady až do výše např. 80 %.

V současné době je v České republice 131 podniků, které mají zaveden a certifikován systém řízení
podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (environmentální systém řízení), dle řady ISO 14 000
nebo zaveden a ověřen dle Programu EMAS (viz registr podniků na adrese: www.ceu.cz/EMAS).

RNDr. Dagmar Sucharovová,
odbor strategií MŽP

Seznam českých společností s certifikací podle ISO 14001 nebo s kvaziregistrací
EMAS

Poř.
č.

Název společnosti ISO 14001/EMAS

1.  A.S.A. Drusur s.r.o., Brno  ISO 14001
2.  A.S.A. s.r.o., Praha  ISO 14001
3.  ABB EJF a. s., Brno  ISO 14001
4.  ABB Elektro-Praga s.r.o., Jablonec nad Nisou  ISO 14001
5.  Aliachem a.s., odštěpný závod Fatra, Napajedla  ISO 14001
6.  ATESO  a. s., Jablonec nad Nisou  ISO 14001
7.  AUTOPAL FORD s.r.o., Nový Jičín  ISO 14001
8.  Balakom a.s., Opava Komárov  ISO 14001
9.  BARUM CONTINENTAL s.r.o., Otrokovice  ISO 14001/EMAS
10.  BIOCEL Paskov  a. s.  ISO 14001
11.  BONATRANS A.S., BOHUMÍN  ISO 14001
12.  BRISK TÁBOR A.S.  ISO 14001
13.  BUCHEN EKOSERVIS LITVÍNOV  ISO 14001
14.  Cementárky a vápenky Prachovice  a. s.  ISO 14001
15.  CS CABOT S.R.O., VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  zatím bez certifikátu
16.  ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice  ISO 14001
17.  ČEZ, a.s., Elektrárna Chvaletice  ISO 14001
18.  ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice  ISO 14001
19.  ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník  ISO 14001
20.  ČEZ, a.s., Elektrárna Počerady  ISO 14001
21.  ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov  ISO 14001
22.  ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice  ISO 14001
23.  ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Dukovany  ISO 14001
24.  DAF Trucks Praha  s. r. o., Říčany  ISO 14001
25.  DEPOS Horní Suchá, a. s.  ISO 14001
26.  DEZA A. S., VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  zatím bez certifikátu
27.  DINEL s.r.o., Zlín  ISO 14001
28.  DURA Automotive CZ s.r.o., Blatná  ISO 14001
29.  Elektrárny Opatovice  a. s.  ISO 14001
30.  ENERGOAQUA a.s., Rožnov pod Radhoštěm  ISO 14001



Poř.
č.

Název společnosti ISO 14001/EMAS

31.  Fezko a.s., Strakonice  ISO 14001
32.  Frantschach Pulp & Paper a.s., Štětí  ISO 14001/EMAS
33.  Geotest Brno, a.s.  ISO 14001
34.  GHE a.s., Ostrava  ISO 14001
35.  Grebner  s. r. o. Praha  ISO 14001
36.  GRUPO ANTOLIN BOHEMIA a.s., Chrastava  ISO 14001
37.  HAKEL s. r. o., Hradec Králové  ISO 14001
38.  Happy Foto, České Budějovice  ISO 14001
39.  Hayes Lemmerz Autokola a.s., Ostrava Kunčice  ISO 14001
40.  Hella Autotechnik s.r.o., Mohelnice  ISO 14001
41.  HEWLETT-PACKARD s.r.o., Praha  ISO 14001
42.  HP PELZER k.s., Mladá Boleslav  ISO 14001
43.  Chemické závody Sokolov  a. s.  ISO 14001
44.  Infineon Technologies Trutnov s. r. o, Trutnov  ISO 14001
45.  INFUSIA a. s. Hořátev  ISO 14001
46.  Ing. František Zábojník – Zahradní architektura, Bystřice pod

Hostýnem
 ISO 14001

47.  Ing. Milan Pospíchal-CALLISTO, Ždírec nad Doubravou  ISO 14001
48.  Interagencie a. s., Praha  ISO 14001
49.  Isolit-Bravo s.r.o., Jablonné nad Orlicí  ISO 14001
50.  J.P. PLAST s.r.o., Kyjov ISO 14001
51.  JÄKL Karviná, a.s. ISO 14001
52.  Jihočeská keramika a.s., Bechyně zatím bez certifikátu
53.  JUTA a.s., závod 01, Dvůr Králové nad Labem  ISO 14001
54.  JUTA a.s., závod 03, Dvůr Králové nad Labem  ISO 14001
55.  Kabelovna a. s., Děčín  ISO 14001
56.  KABLO ELEKTRO s. r. o., Velké Meziříčí  ISO 14001
57.  Kablo Kladno a. s.  ISO 14001
58.  Kaučuk a. s., Kralupy nad Vltavou  ISO 14001
59.  Kautex Textron Bohemia s. r. o., Kněžmost  ISO 14001
60.  KB Blok s.r.o., Postoloprty  ISO 14001
61.  Knorr-Bremse s. r.o., Hejnice  zatím bez certifikátu
62.  KOMUTEX s. r. o., Vortová  ISO 14001
63.  KOSTAL CR s. r. o., Hořovice  ISO 14001
64.  Kovohutě Příbram, a.s.  ISO 14001
65.  Léčiva a.s., Praha  ISO 14001
66.  LUCAS Autobrzdy s. r. o., Jablonec nad Nisou  ISO 14001
67.  MANN+HUMMEL CZ s.r.o., Okříšky  ISO 14001
68.  Matsuushita Television Central Europe s. r. o., Plzeň  ISO 14001
69.  MERITOR LVS Liberec, a.s.  ISO 14001
70.  MERO ČR a.s., Kralupy nad Vltavou  ISO 14001
71.  MESIT Přístroje s.r.o., Uherské Hradiště  ISO 14001
72.  Messer Technogas  s. r. o., Praha  ISO 14001
73.  METALL Kyjov, s. r. o.  ISO 14001
74.  METRA a. s., Blansko, závod Kooperace, sekce LEXMARK  ISO 14001
75.  Miloslav Odvárka – ODAS, s.r.o.  ISO 14001
76.  MONROE Czechia s.r.o., Hodkovice nad Mohelkou  ISO 14001
77.  Montáže ENGINEERING s.r.o., Přerov  ISO 14001
78.  Moravskoslezské teplárny a.s., divize Elektrárna Třebovice, Ostrava  ISO 14001
79.  Mostro a.s., Modřany  ISO 14001
80.  MultipStav s.r.o., Nový Jičín  ISO 14001
81.  MVDr. Petr Jarchovský – PROVIO, Jaroměř  ISO 14001
82.  NETEX s.r.o. Děčín  ISO 14001
83.  NOVÁ HUŤ a. s., závod 14  Válcovny, Ostrava Kunčice  ISO 14001
84.  NOVÁ HUŤ a. s., závod 15 Rourovna  ISO 14001
85.  NOVÁ HUŤ a. s., závod 2  Strojírenský závod  ISO 14001
86.  NOVÁ HUŤ a. s., závod 4 Energetika  ISO 14001
87.  OEZ Letohrad  s. r. o.  ISO 14001
88.  OKD Rekultivace a.s., Havířov  ISO 14001



Poř.
č.

Název společnosti ISO 14001/EMAS

89.  OKD a.s., Důl Lazy, Orlová  ISO 14001
90.  OLMA a.s., Olomouc  ISO 14001
91.  Peguform Bohemia a. s., Liberec  ISO 14001/EMAS
92.  Peguform Bohemia a. s., Liberec – závod Libáň  ISO 14001/EMAS
93.  PIPELIFE – FATRA s.r.o., Otrokovice  ISO 14001
94.  Pivovar Radegast a. s., Nošovice  ISO 14001
95.  Plastika v.d., Kroměříž  ISO 14001
96.  PSJ Slovácko s. r. o., Kunovice  ISO 14001
97.  Rubena a.s., Hradec Králové  ISO 14001
98.  SAFT FERAK a.s., Raškovice  ISO 14001
99.  SET A & D s. r. o., Trutnov  ISO 14001
100.  Setuza a.s., Ústí nad Labem  ISO 14001
101.  Schade s. r. o., Blatná  ISO 14001
102.  Sico Rubena s.r.o., Velké Poříčí  ISO 14001
103.  SIEMENS Automobilové systémy s. r. o., Frenštát pod Radhoštěm  ISO 14001
104.  Sika CZ s.r.o., Brno  ISO 14001
105.  SILON a. s., Planá nad Lužnicí  ISO 14001
106.  Slévárny Třinec, a. s.  ISO 14001
107.  Spolek pro chemickou a hutní výrobu a. s., Ústí nad Labem  ISO 14001
108.  Strojírny POLDI s.r.o., Kladno - Dubí  ISO 14001
109.  ŠKODA JS a.s., Plzeň  ISO 14001
110.  Teplárna a. s., Ústí nad Labem  ISO 14001
111.  Tesla Sezam s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm  ISO 14001
112.  Transgas s. p., Praha  ISO 14001
113.  TRW – DAS a. s., Dačice  ISO 14001
114.  Třinecké železárny a. s. – závod Strojírenská výroba, Třinec  ISO 14001
115.  Tyco Electronics EC Trutnov s. r. o., Trutnov  ISO 14001
116.  Vagónka Česká Lípa, a.s.  ISO 14001
117.  VALEO autoklimatizace s.r.o., Rakovník  ISO 14001
118.  VDO CR s.r.o., Brandýs nad Labem  ISO 14001
119.  VDO CR s.r.o., závod Adršpach  ISO 14001
120.  VDO ČR s.r.o., Mladá Boleslav  ISO 14001
121.  VEBA, textilní závody a.s., Broumov  ISO 14001
122.  VESUVIUS ČR a. s., Třinec  ISO 14001
123.  Vítkovice – PRODECO a. s., Teplice  ISO 14001
124.  Vítkovice a. s. – Divize 964 Inženýrink, Ostrava  ISO 14001
125.  Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.  ISO 14001
126.  VUES a.s., Brno  ISO 14001
127. Ytong a.s., Hrušovany u Brna  ISO 14001
128. ZNOVÍN a. s.  Znojmo  ISO 14001
129. ZZN a. s., Břeclav  ISO 14001
130.  ŽDB Bohumín a. s., závod VIADRUS  ISO 14001
131. ŽS Brno a.s., závod Energetické a ekologické stavitelství  ISO 14001

Zdrojem této databáze je registr REM – CZ provozovaný Českým ekologickým manažerským centrem
(CEMC).

Agentura EMAS a CEMC se tímto obracejí na všechny podniky, které jsou certifikovány dle ISO 14 001
nebo mají validovaný systém EMAS, aby informovaly Agenturu EMAS nebo CEMC, aby mohly být
registrovány v této databázi.
Podniky s validovaným systémem EMAS by dále měly, pokud tak neučinily, zaslat na adresu Agentury
všechny informace, tak jak to vyplývá z plnění Pravidel programu EMAS v ČR (zejména z přílohy č. V.).

(Agentura EMAS)

„Řízení se nám vymklo z ruky, řítíme se po spoře osvětlené či zcela neosvětlené temné silnici a
většina technologického pokroku naši jízdu ještě zrychluje... Žádného konstruktéra by nenapadlo
postavit letadlo, které by se příčilo zákonům aerodynamiky a mělo negativní vztlak, nebo postavit
chemickou rafinérii, která by porušovala zákon zachování hmoty a energie. My však přesto
společnými silami provozujeme ekonomický systém, který odporuje základním zákonům přírodních
systémů, a jen doufáme, že ho udržíme v chodu dost dlouho, aby musel vzniklé problémy řešit někdo



jiný... Kdybyste se mě tedy zeptali, co osobně považuji za nejhlubší a nejzávažnější hybnou sílu změn,
řekl bych, že je jí toto vědomí, byť jakkoli matně a neobratně formulované, že jsme ve velkém maléru.“

Peter Senge, přední teoretik managementu


