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Zpracováno v rámci projektu „Jednej lokálně, mysli globálně aneb mysli do budoucna – podpora 
systémového zavádění MA 21 v prostředí města Chrudim“, spolufinancovaného Revolvingovým 
fondem Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR). Tento dokument byl vytvořen za finanční 
pomoci Revolvingového fondu MŽP, za jeho obsah je výhradně odpovědné město Chrudim. Nelze 
jej v žádném případě považovat za názor MŽP ČR.
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Udržitelný rozvoj, Zdravé město a místní Agenda 21, zvyšování kvality veřejné správy, 
zelené nakupování a úřadování, ekologická výchova a osvěta a v neposlední řadě za-
pojování veřejnosti do rozvoje města – to jsou pojmy, které jsou skryté za obsahem této 
publikace. 

Protože město Chrudim je již několik let aktivním členem Národní sítě Zdravých měst ČR 
a přihlásilo se k principům místní Agendy 21, je zavedení systému EMAS dalším logickým 
krokem při aplikaci principů místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje. 

Zavedením systému EMAS na městský úřad město Chrudim jasně deklaruje svůj postoj 
k problematice ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. 

Chrudim se zařadila do celosvětové kampaně k udržitelnému rozvoji:
Město Chrudim se zavázalo od roku 2009 postupovat v souladu s tzv. Aalborskými závaz-
ky. Tím se připojilo mezi širokou mezinárodní skupinu municipalit usilujících o naplnění 
principů udržitelného rozvoje v praxi. 
Mezi signatáře Aalborských závazků patří dnes více než 111 místních samospráv z celého 
světa, ze sousedních států jsou to např. Itálie, Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Finsko, Fran-
cie, Dánsko apod.

Chrudim tímto postupem navazuje na svou dlouholetou činnost na poli místní Agendy 
21 a zejména na dlouhodobou snahu o zvyšování celkové kvality života svých obyvatel.

Zavedení systému EMAS a současně i Environmentální politiky bylo schváleno Zastupitel-
stvem města dne 24. 9. 2007.
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Chrudim, známá rovněž jako „Athény východních Čech“, je město střední velikosti ležící 
na rozhraní Železných hor a Polabské nížiny, 110 km východně od Prahy, hlavního města 
České republiky, 10 km jižně od krajského města Pardubic a 33 km od Hradce Králové. 
V současné době má necelých 24 tisíc obyvatel na 3 315 ha plochy území.

Úřad zajišťuje výkon samostatné a přenesené působnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) a dalších 
právních předpisů na území města Chrudim a v jeho správním obvodu.
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Úvodní slovo

Život člověka byl v minulosti vázán na poměrně malé území, kde uspokojoval své životní 
potřeby. Také svým vlivem zasahoval spíše do lokálního životního prostředí. S postupným 
rozvojem civilizace, kde hlavní roli sehrává zemědělství a později doprava, jeho působení 
stále ve větší míře ovlivňuje rozsáhlejší prostor na Zemi. V současnosti můžeme hovořit 
o globálním vlivu člověka na životní prostředí. 
Jistě většinově lidská populace přemýšlí o stavu životního prostředí pro generaci, v níž 
právě prožívá svůj život a o území blízkého okolí svého bydliště nebo své země. Světo-
vé společenství států sdružených v OSN na problémy globálních změn životního však 
již dávno upozorňuje a hledá cesty, jak zachovat dobré prostředí pro život i dalším 
generacím.
Jednou takovou je i projekt WHO OSN Zdravé město a místní Agenda 21, který již řada 
municipalit přijala za své. 
Naše město Chrudim se v něm velmi aktivně angažuje od roku 2001 v duchu ideje : „Jed-
nej lokálně, mysli globálně aneb mysli do budoucna“.
Jedním z ukazatelů tohoto postoje města je i zavedení systému EMAS (Eco-Managment 
and Audit Scheme). Je to systém řízení úřadu směřující k šetrnému přístupu k životnímu 
prostředí a udržitelnému rozvoji. 
Tato publikace, která se vám, milí čtenáři, dostává do rukou, je stručným průvodcem kro-
ků, kterými MěÚ v Chrudimi prochází při cestě za snižováním negativních dopadů na 
životní prostředí.
Pojďme se tedy vydat na cestu dlouhou a složitou, ale pro budoucí generace významnou 
při zlepšování životního prostředí v místním prostoru s vědomím našeho přispění k zlep-
šení životních podmínek na planetě Zemi.

     Petr Řezníček
     1. místostarosta města Chrudim
     Petr Řezníček
     1. místostarosta města Chrudim
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O čem je tato publikace

Tato publikace by Vás měla seznámit s tím, co znamená systém EMAS a také nahlédneme 
„pod pokličku“ procesu zavádění systému EMAS na Městském úřadě v Chrudimi. 

Úvodní část je věnována vysvětlení základních pojmů a důležitých souvislostí. 
Druhá část bude představovat postup a praktické příklady zavádění systému EMAS jed-
nak na Městském úřadě Chrudim, ale i v rámci fungování příspěvkových organizací a ob-
chodních společností města Chrudim. 

Pro koho je publikace určena 

Tato brožura je určena všem, kteří se zajímají o problematiku udržitelného rozvoje a vy-
tváření hodnot ekologického chování ve vztahu k okolnímu životnímu prostředí. 

Publikace napomůže  čtenáři uvědomit si, že i jednotlivec může svým chováním a jedná-
ním přispět ke zlepšení současného stavu okolního životního prostředí. 

Náměty a inspiraci zde mohou najít pracovníci úřadů, místních samospráv, neziskové 
i příspěvkové organizace. 
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Co znamená EMAS?

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) znamená systém kvality řízení úřadu z hle-
diska šetrného přístupu k životnímu prostředí a zavádí do procesů rozhodování a řízení 
úřadu kritérium dopadu jeho činností na životní prostředí s cílem tyto dopady minima-
lizovat.
Při jeho aplikaci jsme postupovali podle nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 
2001/681/ES a 2006/193/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1221/2009.

Město Chrudim je prvním městským úřadem v ČR, který získal ofi ciální ověření 
systému EMAS. 

Ve své praxi implementujeme metody modernizace veřejné správy – místní Agendu 21, 
CAF, Benchmarking a nyní nově EMAS. Tyto metody jsou souborem procesů, které směřují 
k efektivnímu a systémovému postupu v rámci úřadu i města současně při uplatňování 
principu UR v celkovém systému strategického řízení, realizací konkrétních místních akcí 
a projektů. Jsou založeny na aktivním zapojování pracovníků úřadu a veřejnosti. Zavedení 
systému EMAS úzce souvisí se zaváděním MA 21 (je součástí kategorie „A“ dle kritérií pro 
místní Agendy 21). 

Zavedením systému EMAS na úřadě město Chrudim jasně deklaruje svůj postoj k proble-
matice ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje a svou odpovědnost za stav 
životního prostředí ve městě. 
Zavedením EMAS se město Chrudim zavazuje k tomu, že bude vykonávat každodenní 
provozní činnosti tak, aby došlo ke snížení zatížení životního prostředí a lidského zdraví. 
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V roce 2009 získalo město Chrudim „Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě 
za rok 2008“ díky zavádění systému EMAS na městském úřadě. 

V rámci EMAS jsou plněny některé požadavky, které nejsou v ISO 14001 tak širo-
ce pojaty: 
• Povinné Environmentální přezkoumání
• Politika a Environmentální prohlášení jsou veřejné
• Soulad s legislativou
• Povinný rejstřík přímých a nepřímých environmentálních aspektů
• Aktivní účast zaměstnanců na procesu neustálého zlepšování 
• Využívání loga
• Registrace na národní úrovni a úrovni EU

Mezi hlavní požadavky EMAS patří: 
• plný soulad systému environmentálního řízení s požadavky normy ISO 14001
• zlepšování environmetální výkonnosti a snížení environmentální zátěže
• soulad s environmentální legislativou
• pravidelné zveřejňování environmentálních prohlášení
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Proč EMAS

Z výše uvedeného vyplývá, že město Chrudim dlouhodobě uplatňuje principy udržitel-
ného rozvoje, stále zkvalitňuje výkon státní správy a samosprávy a snaží se při své činnosti 
postupovat co nejšetrněji k životnímu prostředí. V rámci své činnosti se snaží tyto principy 
předat občanům a dalším subjektům působícím na území města. Funguje jako „vzorová 
organizace“, která chce jít příkladem všem občanům města i organizacím, které na území 
města fungují. 

V budovách úřadu bylo zahájeno třídění základních složek odpadu (papír, plasty) a byly 
využívány principy tzv. „zeleného nakupování“. Postupně se však toto jevilo jako dílčí opat-
ření, která nepostihovala celou činnost úřadu. Bylo zřejmé, že dopady činnosti úřadu na 
životní prostředí je třeba řešit komplexněji. 

Jako vhodný nástroj se jevil EMAS, protože tento systém zavádí do procesů rozhodování 
a řízení úřadu kritérium dopadu jeho činností na životní prostředí s cílem tyto dopady 
minimalizovat a postihuje všechny oblasti činnosti úřadu. 

Proto součástí Akčního plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 pro rok 2007 bylo 
zahájení prací na zavedení systému EMAS. 

Tento systém jsme začali zavádět v rámci projektu EMAS COMPASS PLUS. Projekt pro-
bíhal pod záštitou Ministerstva životního prostředí a zahrnoval i proškolení pověřených 
zaměstnanců úřadu o zavádění systému EMAS, včetně poskytnutí metodiky.  
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Začátky a průběh zavádění

1. Zavedení systému EMAS bylo projednáno a schváleno Radou města a Zastupitelstvem 
města. Zastupitelstvo města schválilo zavedení systému EMAS na úřadě dne 24. 9. 2007. 

Zavedením systému byl pověřen Odbor životního prostředí. Realizaci systému EMAS 
zajišťoval pracovní tým o počtu tří zaměstnanců – složený ze dvou pracovníků Odboru 
životního prostředí a koordinátorky projektu Zdravé město a místní Agendy 21. 

2. Rada města jmenovala pracovní skupinu, ve které je zástupce každého odboru měst-
ského úřadu. Tato skupina spolupracovala s pracovním týmem při zpracovávání všech 
dokumentů souvisejících se systémem a její členové také zodpovídali za předávání  
informací  o systému všem pracovníkům na svých odborech. 

3. Abychom pomohli všem zaměstnancům úřadu s pochopením systému EMAS a aby 
si mohli udělat základní představu, co zavedení systému přinese pro jejich každodenní 
práci, byl lednu 2008 zorganizován seminář pro zaměstnance úřadu. Zde dostali první 
informace a byli obecně seznámeni s principy systému.
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Postup

Při zavádění systému EMAS bylo postupováno podle Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu 
z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) a podle metodiky poskytnuté Minister-
stvem životního prostředí. 

Řešeny byly čtyři základní oblasti:
1. Zelené nakupování
2. Odpadové hospodářství
3. Řízení dopravy ve městě
4. Emise do ovzduší

Vlastní zavádění systému EMAS probíhalo v postupných logicky navazujících 
krocích:
1. Vytvoření Environmentální politiky města
2. Úvodní environmentální přezkoumání
3. Sestavení Legislativního registru
4. Vytvoření environmentálního programu
5. Vytvoření Systému environmentálního managementu
6. Audit
7. Vytvoření Environmentálního prohlášení
8. Ověření 
9. Registrace

9



PO
PI

S 
JE

D
N

O
TL

IV
ÝC

H
 K

RO
K

Ů

Popis jednotlivých kroků

1. Environmentální politika

Je základem systému, jde o prohlášení města, kterým se město zavazuje k tomu, že zave-
de požadavky systému environmentálního managementu. 
Pokrývá hlavní vlivy organizace na životní prostředí a stanovuje obecné cíle v rámci envi-
ronmentálního managementu. 
Politika musí být k dispozici všem zaměstnancům a veřejnosti. Environmentální politiku 
města Chrudim schválilo Zastupitelstvo města dne 24. 9. 2007 a je zveřejněna na interne-
tových stránkách města.www.chrudim.eu/emas.

2. Environmentální přezkoumání 

Jde o podrobnou analýzu dopadů činnosti úřadu na životní prostředí. 
V rámci přezkoumání jsou identifi kovány environmentální aspekty činnosti úřadu a je  
posouzena jejich významnost z hlediska dopadů na životní prostředí. Zároveň je provede-
na identifi kace, zda existují řídící kontroly, posouzení jejich současné úrovně a efektivity.

Environmentální aspekt – ten prvek činností nebo služeb organizace, který může vyka-
zovat interakce s životním prostředím. 

Aspekty jsou buď přímé nebo nepřímé. 

Přímé aspekty jsou přímým důsledkem vlastních činností úřadu a výkonu správních 
činností, nepřímé jsou ty, ke kterým dochází v důsledku využívání služeb jiných subjektů.

Pro Městský úřad Chrudim byly identifi kovány tyto činnosti, které nejvíce ovlivňují životní 
prostředí – jde o přímé aspekty:
• spotřeba energií a vody
• nákup kancelářských potřeb a dalšího zboží 
• produkce odpadů
• využívání služebních vozidel
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Nepřímé aspekty jsou takové environmentální aspekty, jejichž dopady mohou  zaměst-
nanci městského úřadu  ovlivňovat jen částečně a nepřímo. 
Při úvodním enviromentálním přezkoumání byly identifi kovány dva okruhy nepřímých 
aspektů:

• nepřímé environmentální aspekty spojené s činností jednotlivých dodavatelů úřadu. 
Tyto aspekty úřad neřídí přímo, ale ovlivňuje je formou smluvního (nebo obdobného) 
vztahu 
• nepřímé environmentální aspekty spojené se samosprávnými činnostmi města

3. Legislativní registr

V první fázi se stanoví, které právní požadavky se na jednotlivé činnosti úřadu vztahují. 
Zahrnuje to nejen národní legislativu, ale i relevantní nařízení EU, místní předpisy, ve-
řejnoprávní smlouvy a dobrovolné závazky organizace. Legislativní registr je pak vlastně 
soupisem všech právních požadavků, které musí úřad a město plnit včetně posouzení, 
zda požadavky jsou nebo nejsou plněny. 

4. Environmentální program

Jde o první plánovací stádium při zavádění systému. 
Pro každou identifi kovanou činnost, která má významný dopad na životní prostředí, se 
stanoví:
• obecný cíl v návaznosti na Environmentální politiku
• specifi cký cíl
• časové měřítko
• akce k dosažení cílů 
• odpovědnosti

Environmentální program je každoročně pře-
zkoumáván, zaznamenává se, jakého pokroku 
bylo dosaženo a tam, kde je to třeba, jsou sta-
noveny nové specifi cké cíle. 
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5. Systém environmentálního managementu

Defi nuje organizační strukturu, role a odpovědnosti, systém řídících a operativních kont-
rol, které jsou nutné pro dosažení cílů environmentálního programu a implementaci En-
vironmentální politiky. 

Obsahuje systémové a operativní procedury, které popisují podrobně postupy pro chod 
úřadu tak, aby dopady jeho činnosti na životní prostředí byly minimalizovány. 

Procedury musí řešit zejména:

• zajištění školení a informovanosti zaměstnanců
• vytvoření systému operativních kontrol
• popis základních prvků systému EMAS s odkazy na existující dokumenty
• systém monitorování a měření – nastavení systému indikátorů environmentálních
  aspektů ke plnění obecných a specifi ckých cílů
• systém pro zjištění a nápravu neshody s EMAS a preventivní opatření
• záznamy o fungování systému EMAS

Velmi důležitou částí Systému environmentálního managementu je Environ-
mentální manuál
– pro potřeby našeho úřadu je nazván „Příručka systému environmentálního řízení a audi-
tu“ a nadále bude v kapitole používán pojem Příručka. 

Tato Příručka obsahuje popis celého systému, popisuje město Chrudim a Městský úřad 
Chrudim, jeho hlavní činnosti, budovy, které jsou zahrnuty do systému a dále se podrob-
ně zabývá všemi činnostmi úřadu, stanovuje jasně odpovědnosti a systém kontrol. Její 
součástí jsou i systémové a operativní procedury. 

6. Audit

Pravidelná kontrola systému, která má zajistit, že systém managementu byl správně zave-
den a jsou dosahovány specifi cké cíle. 

V rámci auditu se tedy zjišťuje, zda zavedený systém je v plném souladu s požadavky nor-
my ISO14001, zda jsou dosahovány obecné a specifi cké cíle, zda je systém udržován. 
Na Městském úřadu Chrudim provádí tento audit Útvar interního auditu jednou ročně.  
Výsledky auditu jsou použity pro tzv. přezkoumání vedením. V případě města Chrudim 
jsou pravidelně jednou ročně Radě města a Zastupitelstvu města předkládány zprávy, kte-
ré obsahují popis fungování systému EMAS na úřadě včetně výsledků interního auditu. 
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7. Environmentální prohlášení

Obsahuje informace o systému EMAS, včetně vysvětlení pojmu EMAS, Enviromentální 
politiky a popisu organizace. 
Shrnuje také dílčí cíle a dosažené výsledky, vlivy na životní prostředí, popis systému ma-
nagementu, plány do budoucna a kontaktní údaje. 
Jde o veřejnou prezentaci systému environmentálního řízení, která uvádí přiznání odpo-
vědnosti za stav životního prostředí na místní úrovni. 
 

Povinné prvky Environmentálního prohlášení v souladu s Pravidly EMAS jsou:

• stručný a přehledný popis činností, výrobků a služeb organizace
• Environmentální politika a stručný popis systému environmentálního řízení
• popis významných environmentálních aspektů a jejich souvisejících dopadů
• popis environmentálního programu a jeho hlavních cílů
• dosažené výsledky environmentálního programu
• údaje, hodnoty a indikátory environmentální výkonnosti v porovnání
  s předchozími roky
• jiné důležité aspekty environmentální výkonnosti, např. srovnání dosažených
  hodnot s limity stanovenými v zákonech
• název a identifi kace ověřovatele, datum ověření
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8. Ověření

Ověření provádí akreditovaná organizace.
Jde o proces, který má zajistit, že všechny informace obsažené v Environmentálním pro-
hlášení jsou přesné a v souladu s požadavky nařízení o EMAS. 
Na Městském úřadu Chrudim prováděl ověření Elektrotechnický zkušební ústav, který 
vzešel z výběrového řízení. 

9. Registrace

Registraci provádí národní kompetentní orgán EMAS na základě žádosti organizace. V pří-
padě České republiky je to CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Město 
Chrudim bylo registrováno 20. 1. 2010.

14



RE
A

LI
ZO

VA
N

Á
 O

PA
TŘ

EN
Í

Realizovaná opatření

Po úvodním environmentálním přezkoumání se ukázalo, že je nutné: 
• jednoznačně stanovit pravidla pro chod úřadu
• přidělit odpovědnosti a nastavit kontrolní mechanismy

Některá opatření se už v minulosti postupně realizovala, šlo však o jednotlivosti, které 
neměly stanoveny jednotný rámec. 

Proto Příručka obsahuje opatření jak organizačního charakteru, tak i opatření k omezení 
vlivu jednotlivých činností na životní prostředí. 
Organizační opatření se týkala určení odpovědnosti konkrétních zaměstnanců za jednot-
livé činnosti a nastavení systému kontrol. Velmi pozitivní je to, že systém EMAS musí řešit  
celý chod úřadu, proto Příručka obsahuje rozepsané všechny činnosti úřadu.

V příručce jsou odpovědnosti a systém kontrol rozepsány podle jednotlivých činností. 
Pro zaměstnance úřadu to může být nepřehledné a obtížně si zde budou hledat vlastní 
role. Z tohoto důvodu je přílohou Příručky rozpis jednotlivých odpovědností pro zaměst-
nance. 

Opatření, která řešila snížení vlivu konkrétních činností na životní prostředí, byla celá řada 
a týkala se zejména přímých aspektů. Dále jsou rozepsána podle jednotlivých činností, 
které byly identifi kovány jako ty s největším dopadem na životní prostředí (viz odstavec 
Environmentální přezkoumání):
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Spotřeba energií a vody:

1. šetření elektrickou energií – nákup prodlužovacích kabelů s vypínačem, nákup spotře-
bičů typu „A“, postupná výměna žárovek za úsporné zářivky 
2. šetření vodou – nákup úsporných splachovačů na WC, oprava kašny na náměstí 
3. zaměstnanci úřadu byli proškoleni o šetření energiemi, vodou při běžném provozu 
(důsledné zhasínání ve všech prostorách úřadu, šetření vodou, větrání při vypnutém 
topení apod.)

Nákup kancelářských potřeb a dalšího zboží: 
je nakupován recyklovaný kancelářský papír, obálky, bloky a další potřeby, recyklovatelné 
tonery do tiskáren.
Úklidová fi rma musí při úklidu budov úřadu používat pouze ekologicky šetrné čistící pro-
středky. 

Produkce odpadů: 
Kromě papíru a plastů, které se už v budovách úřadu třídily, bylo třídění odpadů rozšířeno 
i na třídění skla a hliníku.
Budovy úřadu byly vybaveny samolepkami „Zhasínej“, letáky s informacemi o třídění 
odpadu a letáky o systému EMAS.

Využívání služebních vozidel: 
Byl zaveden systém sdílení služebních vozidel, pro cesty po městě byla zakoupena pře-
nosná karta na městskou dopravu a elektrokolo. 

Opatření týkající se nepřímých aspektů byla dvojího druhu:
Všichni dodavatelé služeb pro město a městský úřad jsou informováni o tom, že je zde 
zaveden systém EMAS a že musí dodržovat zásady s tím spojené. Při samosprávné činnos-
ti města je veřejnost zapojována do rozhodovacích procesů.  
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Náklady a přínosy 

Náklady na zavedení systému zahrnují jednak náklady na vlastní ověření (cca 100 000 Kč) 
a dále náklady na výše uvedená opatření. 
Ověření a samolepky do budov úřadu byly uhrazeny z Revolvingového fondu MŽP. 
Další náklady – nádoby na třídění, úporné zářivky apod.  jsme hradili z vlastních zdrojů.  
V současné době je obtížné hodnotit přínosy systému, protože je na úřadě zaveden 
poměrně krátkou dobu a nemáme tedy dostatek podkladů pro vyhodnocení konkrét-
ních opatření.
Obecně lze říci, že velkým přínosem systému EMAS je vytvoření jednotného rámce pro 
všechny činnosti úřadu, jasné stanovení odpovědností za jednotlivé činnosti a přesné 
nastavení kontrolních mechanismů. 
Za pozitivum považujeme i to, že došlo ke zvýšení povědomí zaměstnanců o problema-
tice ochrany životního prostředí i tom, že každý z nás může přispět k tomu, aby se stav 
životního prostředí nezhoršoval. 
Zavedení systému EMAS na úřadě chápeme jako dobrý signál pro všechny občany města 
i naše partnery v tom smyslu, že tím jasně vyjadřujeme, že stav životního prostředí nám 
není lhostejný. 
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Ekologická stopa úřadu  

V rámci zavádění systému EMAS na Městském úřadu Chrudim jsme si nechali spočítat 
ekologickou stopu úřadu za rok 2008, co by vstupního indikátoru. 
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Další faktory možného vlivu činností organizace na životní prostředí shrnuje posouzení 
ekologické stopy úřadu provedené roce 2009 z dat k 31. 12. 2008, z kterého vyplývá, že:

• budovy úřadu, tj. veškerá energie spotřebovaná v budovách úřadu, spotřeba vody atd. 
mají stejný vliv jako spotřeba kancelářského materiálu, zboží a přístrojů. (49 % respektive 
47 % celkové ekologické stopy úřadu),
• podíl dopravy zaměstnanců do zaměstnání a zpět činí pouze 5,5 % celkové ekologické 
stopy, je to dáno relativně malým počtem pracovníků, kteří každodenně používají na ces-
tu do práce osobní automobil,
• vysoká míry separace základních surovin na městském úřadě (plasty, sklo, hliník, papír) 
snižují celkovou ekologickou stopu. V rámci provozu úřadu jde o relativně malou položku 
ekologické stopy (1 %), je však velmi důležitá z hlediska motivace a prosazování ekologic-
kých principů v rámci fungování veřejné správy.
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Předávání příkladů dobré praxe 

V únoru 2010 se v prostorách Městského úřadu v Chrudimi uskutečnilo diskusní setkání 
„EMAS na Městském úřadě v Chrudimi“. 
Cílem setkání bylo předat praktické zkušenosti města v oblasti zavádění certifi kované me-
tody EMAS zaměřené na snižování negativních dopadů na životní prostředí. 
Více o akci http://www.nszm.cz/index.shtml?apc=r2114278b

Zavádění systému EMAS bylo prezentováno na 6. Národní konferenci kvality ve veřejné 
správě v Táboře v únoru 2010, kde starosta města Jan Čechlovský (na foto vpravo) přebíral 
cenu Ministra vnitra za kvalitu ve veřejné správě (CAF, MA 21).
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Zavádění principů EMAS do partnerských organizací

Na základě zkušeností se zaváděním systémů EMAS na městském úřadu jsme se rozhodli 
nabídnout tuto možnost příspěvkovým organizacím města a obchodním společnostem 
zřizovaných městem. 
Oslovili jsme všechny základní a mateřské školy i další příspěvkové organizace typu měst-
ského kulturního střediska, Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Městskou 
knihovnu Chrudim a obchodní společnosti města (Sportovní areály města Chrudim, s.r.o, 
Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o., Městské lesy Chrudim, s.r.o.).
Do projektu zavedení systému EMAS se zapojily všechny obchodní společnosti, dvě zá-
kladní školy, všechny mateřské školy a Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim. 
U těchto organizací se systém EMAS zavádí za pomoci našeho partnera – Ekocentra Pale-
ta. Náklady s tím spojené byly hrazeny z Revolvingového fondu MŽP. 

Všechny zúčastněné organizace jsme rozdělili podle zaměření činnosti do tří skupin:
základní školy, mateřské školy, ostatní.
Praxe ukázala, že každá ze skupin (především MŠ a ZŠ) má své specifi cké problémy a pro-
to následná doporučení byla v rámci uvedených skupin velmi podobná. 

Nejprve bylo provedeno v jednotlivých organizacích environmentální přezkoumání. Na 
základě zjištěných skutečností byl vytvořen základní návrh environmentálního programu 
vedoucího k ekologizaci provozu organizací.
Přezkoumání i následný návrh opatření byl rozdělen do jednotlivých dílčích oblastí:

1. Spotřeba energií
2. Spotřeba vody
3. Třídění odpadů
4. Kancelářská technika
5. Používání papíru a výrobků z něj
6. Čištění a úklid
7. Zelené nakupování
8. Doprava
V případě MŠ a ZŠ jsme přidali další oblast:
9. Zahrada
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 1. Spotřeba energií

Vytápění
Větší úspory energií na vytápění umožní vždy zateplení budov a výměna oken. Část ener-
gií je možné uspořit pomocí menších opatření:
• do starších, ale funkčních oken instalovat těsnění
• opravit žaluzie a udržovat je funkční
• odstranit předměty zamezující proudění teplého vzduchu z radiátorů (nábytek, záclony)
• větrat intenzivně (celé okno) a krátce (5 minut) – vymění se vzduch, neochladí se stěny, 
při delším větrání vypnout topení
• izolovat chladné části chodeb důsledným zavíráním dveří, lze použít zavírač dveří Brano
• instalovat izolační fólii za radiátory (lze zakoupit v hobby marketech)

Osvětlení
• svítit jen když je opravdu potřeba, zhasínat při odchodu z místnosti
• ve dne žaluzie používat, jen když je to nezbytné, proti slunci používat vhodné nastavení 
lamel (nikoliv mít zatažené žaluzie proti slunci a svítit !!!)
• instalovat zářivky
• instalovat úsporné žárovky všude, kde je to vhodné
• instalovat pohybová čidla na chodbách k zapínání osvětlení, případně LED diody na 
pohotovostní svícení (minimální spotřeba, dlouhá životnost)

Provoz spotřebičů
• minimalizovat spotřebu baterií, používat přednostně napájení ze sítě, používat akumu-
lační baterie a nabíječky (solární nabíječka)
• nabíječky odpojovat ze sítě, pokud právě nenabíjejí
• odpojovat spotřebiče od sítě, nejlépe pomocí zásuvkových lišt s vypínačem
• kupovat nové spotřebiče s nízkou spotřebou, třída A, A+, A++
• opravovat spotřebiče, je-li to reálné a ekonomické
• staré nebo nepoužívané spotřebiče ekologicky zlikvidovat (elektroodpad), jsou-li funkč-
ní, nabídnout je k dalšímu využití (neziskovky, bazar, charita)
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Další informace:
www.uspornespotrebice.cz – informace o úsporách energie při nákupu a používání 
domácích elektrospotřebičů
www.eccb.cz – stránky Energy Centre v Českých Budějovicích, které poskytuje poraden-
ství o úsporách energie, obnovitelných zdrojích energie a využívání dešťové vody
www.ekowatt.cz – informace o úsporách energie, obnovitelných zdrojích energie, níz-
koenergetické výstavbě
www.svn.cz/uspornazarivka/ – rady pro energeticky úsporné osvětlování interiérů
www.ekodum.cz – organizace specializující se na ekologické stavitelství a jeho propa-
gaci

 2. Spotřeba vody

Opatření ke snižování spotřeby vody:
• údržba – pravidelně kontrolovat vodovodní baterie a splachovadla , v případě protékání 
ihned opravit
• instalovat systémy úsporného splachování na WC (dělená splachovadla, stop ventil) 
• instalovat pákové baterie, případně směšovací baterie u umývadel a sprch s kohouty na 
studenou a teplou vodu

Další informace:
www.ekolist.cz – internetový deník pro životní prostředí s informacemi na téma „zelená 
domácnost“ a seznamem publikací na různá témata
www.ekodum.cz – organizace specializující se na ekologické stavitelství a jeho propagaci
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 3. Třídění odpadů

V první řadě je důležité snížení množství odpadu, který organizace vytváří:
• zajistit osvětu mezi zaměstnanci, žáky škol v prevenci vzniku odpadu a třídění odpadu 
(semináře, výukové programy)
• sledovat množství odpadu odváženého na skládku i počet naplněných barevných kon-
tejnerů 
• kupovat zboží s minimem obalů, ve velkých baleních, koncentráty, náhradní balení
• pořizovat výrobky s dlouhou životností (pevná konstrukce, vyměnitelná náplň, výrobky 
raději kovové, dřevěné než plastové), výrobky, které je možno po spotřebování doplnit 
(tonery, čistící prostředky, psací potřeby, …), které je možné opravit

Vzniklý odpad je třeba důsledně třídit a ukládat do správných sběrných nádob 
či míst.
Další opatření ke zlepšení s ukládání odpadu:
• umístit nádoby na tříděný odpad na možných dostupných místech (papír, plasty, sklo, 
kov, hliník, baterie), na okolní zeď vyvěsit informační texty k odpadům (co kam patří, 
nepatří, nejčastější omyly)
• třídit nebezpečný odpad a odevzdávat ho do sběrného dvora (zářivky a úsporné žárov-
ky, barvy a laky)
• vyřazené elektrospotřebiče a baterie odevzdávat do sběrného dvora (sběrného dvůr)
• vypotřebované tonery odevzdat k recyklaci nebo ekologické likvidaci
• třídit obaly z nakoupených věcí
• pro větší organizaci domluvit přidělení vlastního velkého kontejneru na papír a plasty
• zavést třídění dalších komodit (hliníku, baterií, elektroodpadu, bioodpadu)

Další informace:
www.ekokom.cz – stránky společnosti Ekokom
www.jaktridit.cz – stránky s podrobnými informacemi o třídění odpadu a jeho dalším 
zpracování
www.ekodomov.cz – stránky sdružení Ekodomov, které se zabývá podporou komposto-
vání bioodpadu
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www.biom.cz – stránky s praktickými informacemi o nakládání s odpady a kompostování
www.ekontejnery.cz – krajský server Pardubického kraje na podporu třídění v obcích
www.odpadypk.cz 
www.asekol.cz – stránky tzv. kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení
www.elektrowin.cz – stránky tzv. kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení
www.ekolamp.cz – stránky společnosti, která provozuje systém sběru a recyklace světel-
ných zdrojů a svítidel). 
www.ecobat.cz – stránky společnosti, která zajišťuje zpětný odběr použitých přenosných 
baterií
www.recyklace.cz
www.recyklohrani.cz
www.cenia.cz – značení na obalech
www.ekospotrebitel.cz 
www.ekolist.cz

 4. Kancelářská technika

Při nákupu kancelářské techniky je třeba věnovat pozornost několika faktorům – délce 
doby životnosti přístroje, konstrukci, která umožní výměnu či doplnění částí a energetické 
náročnosti provozu.
Spotřebu energie na provoz kancelářské techniky pak můžeme snížit dalšími 
opatřeními:
• nastavit úsporný režim obrazovky, režim spánku u počítačů, kopírek, tiskáren, při del-
ším nepoužívání spotřebiče vypínat, nenechávat spotřebiče v pohotovostním režimu 
(stand by)
• odpojovat spotřebiče od sítě na noc, víkendy, prázdniny, např. pomocí zásuvkových lišt 
s vypínačem
• snížení podílu nebezpečného odpadu, tonery do tiskáren a kopírek

Více informací:
http://www.uspornespotrebice.cz – stránky o energeticky úsporných spotřebičích a ener-
getických štítcích provozované Střediskem pro efektivní využívání energie, o. p. s.
http://www.toner-recycling.cz – internetové stránky společnosti specializované na pro-
fesionální
renovaci tonerů s akčním rádiem po celé ČR
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 5. Používání papíru a výrobků z něj

Opatření snížení spotřeby papíru: 
• tisknout a kopírovat jen to, co je opravdu nutné, používat elektronickou komunikaci, 
archivaci
• používat oboustranný tisk, tisk dvou a více stránek na list
• používat papír z jedné strany popsaný na méně důležité tisky, archivaci účetních dokla-
dů, poznámky, kreslení
• znovu používat již použité obálky, např. pro vnitřní korespondenci
• sledovat a evidovat spotřebu papíru do tiskáren a kopírek
• používat recyklovaný papír
• používat desky, šanony, archivační boxy z recyklovaného papíru
• používat obálky a tiskopisy z recyklovaného papíru
• používat recyklovaný papíru do tiskáren a kopírek
• používat sešity z recyklovaného papíru, kde je to možné
• informační a propagační materiály, vizitky, apod. tisknout na recyklovaném papíru

Více informací: 
www.papir.arnika.org.
www.zeleneuradovani.cz 
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 6. Čištění a úklid

Velký efekt přináší i používání moderních materiálů, především mikrovlákna a metod úkli-
du. Proto je důležité věnovat pozornost komunikaci s úklidovým personálem a zajistit 
jeho informovanost (praktické ukázky, školení).
Co se týká legislativních požadavků na úklid, stanovena je pouze četnost úklidu, přede-
vším ve školských zařízeních. Druh čistících prostředků, především dezinfekcí, není stano-
ven s výjimkou epidemií a karanténních opatření. 
Hlavní zásady ekologického úklidu:
• instalovat dostatečně velké čistící zóny a rohože u vstupů do budovy 
• správně dávkovat, dodržovat dávkování uvedené výrobcem, používat ředící láhve, dáv-
kovače, odměrky, nejlépe pokud jsou součástí obalu (např. mech. rozprašovače)
• používat ekologicky šetrné čistící prostředky a metody
• omezit používání čistících prostředků obsahujících chlór na nezbytnou míru, vyloučit 
nebo omezit používání silných kyselin (kyselina fosforečná, chlorovodíková)
• vyloučit nebo omezit používání chemických vůní
• používat vhodné mechanické pomůcky (mopy a utěrky z mikrovlákna), vhodnou tech-
niku úklidu
• používat přírodní prostředky jako je ocet, kyselina citronová, soda nebo přírodní mýdlo
• nakupovat a používat čistící prostředky z kategorie Ekologicky šetrný výrobek (EŠV)
 

Další informace:
www.uklid.to – Česká asociace úklidu a čištění
www.ekospotrebitel.cz – Stránky o ekospotřebitelství s praktickými radami
www.ekoporadna.cz – Stránky Sítě ekologických poraden 
www.ekoznacka.cz
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 7. Zelené nakupování

Zelené nakupování je takový způsob nákupu, při kterém dáváme přednost zboží a služ-
bám, jejichž dopad na životní prostředí je co nejnižší. Přitom bereme ohled na množství 
a druhy obalů, recyklovatelnost obalů i zboží, kvalitu a trvanlivost zboží, biologickou roz-
ložitelnost, materiálovou i energetickou náročnost výroby, vzdálenost, na jakou se výrob-
ky dopravují, apod. 
Zásady zeleného nakupování:
• kupovat zboží s minimem obalů, ve vratných obalech, ve velkých baleních, koncentráty, 
náhradní balení
• pořizovat výrobky s dlouhou životností (pevná konstrukce, vyměnitelná náplň, výrobky 
raději kovové, dřevěné než plastové), výrobky, které je možno po spotřebování doplnit 
(tonery, čistící prostředky, psací potřeby, …), které je možné opravit
• dávat přednost výrobkům a obalům z recyklovaných a dobře recyklovatelných nebo 
přírodních materiálů (ne hliník, nápojové kartóny, kombinované obaly, barviva s těžkými 
kovy, organická rozpouštědla, výrobky z PVC a polystyrenu (PS))
• nakupovat dřevěné nelakované tužky, případně pastelky, fi xy, zvýrazňovače a lepidla 
na vodní bázi, zvýrazňovače nahradit tužkovými zvýrazňovači, případně tlustými pastel-
kami
• nepoužívat zbytečně „esteticky“ upravené lakované nebo plastem laminované kancelář-
ské potřeby (sponky, napínáčky apod.)
• dávat přednost výrobkům s ekologickými certifi káty (EŠV, biopotraviny, FSC dřevo, Fair 
Trade)
• nakupovat přednostně dřevěný nábytek, u nábytku z dřevotřísky a lamina upřednostnit 
certifi kaci EŠV nebo certifi kaci vhodnosti pro děti – značka CE, emisní třída E1 (nízká kon-
centrace formaldehydu)
• dávat přednost tuzemským výrobkům, nakupovat u místních prodejců, chráněných 
dílen

Další informace:
www.ekoporadna.cz – stránky Sítě ekologických poraden (STEP)
www.zeleneuradovani.cz
www.ekoznacka.cz
www.koh-i-noor.cz – webové stránky fi rmy Koh-i-Noor
www.centropen.cz – webové stránky fi rmy Centropen
www.zdravcentra.cz – zdravotnický portál, kde najdete informace také o zdraví škodli-
vých chemických látkách
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 8. Doprava

• podporovat docházení pěšky
• podporovat využívání jízdních kol
• zajistit dostatečné množství stojanů na kola pro zaměstnance, žáky, děti a jejich rodiče 
(v MŠ) – zamykání, kryt před deštěm, kamerový systém
• podporovat využívání veřejné hromadné dopravy

V případě MŠ a ZŠ jsme prováděli posouzení i v další oblasti:

 10. Zahrada

• vytvořit prostor (vyvýšené záhony, bylinkové záhony), kde by děti mohly pracovat s rost-
linami, starat se o ně a pozorovat je
• vytvořit přírodní učebnu
• doplnit na zahradě prvky z přírodních materiálů (vrbová chýše či tunel, duté klády, velké 
kameny, bylinková spirála s napajedlem pro ptáky, suchá zídka, apod.)
• zřídit kompostér a kompostovat materiál ze zahrady a z výtvarných činností s přírodními 
materiály, pozorovat živočichy žijící v kompostu
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Doporučení

Pokud bychom měli shrnout, s jakými problémy jsme se při zavádění systému setkali 
a formulovat doporučení, pak by byla následující:

• na počátku je nutné zajistit podporu vedení města
• nepodcenit počáteční vysvětlení principů systému zaměstnancům, je to nutné pro 
jejich spolupráci v dalších etapách zavádění
• vytvořit pracovní skupinu, ve které je zástupce z každého odboru, ulehčí to práci s vytvá-
řením systému environmentálního managementu a zajistí informovanost všech zaměst-
nanců úřadu
• důkladně se věnovat úvodnímu environmentálnímu přezkoumání a sestavení legislativ-
ního registru, pak se mnohem lépe stanovují cíle a opatření
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Závěr

Lze říci, že zavedení systému na Městském úřadu Chrudim byl dlouhý a nelehký proces, 
který se nám na konec podařilo dovést k úspěšnému ověření. 
Už z principu systému EMAS však jde o proces kontinuální a systém se stále musí rozvíjet 
a zlepšovat. V této, dá se říci, první fázi jsme se zaměřili na základní opatření a zajištění 
běžného provozu úřadu tak, abychom jeho dopady na životní prostředí minimalizovali. 
V dalších letech se chceme zaměřit hlavně na nepřímé aspekty a přímé aspekty spojené 
s výkonem správních činností úřadu.

Zavádění systému EMAS nám přineslo řadu nových poznatků. Především jsme zjistili, že 
v rámci kvalitního environmentálního přezkoumání se nechá odhalit řada drobných ne-
dostatků, které ale v reálu mají vliv na snížení provozních nákladů. 
Navrhovaná opatření, která byla pracovní skupinou navržena, nejsou fi nančně nákladná, 
nezatěžují rozpočet města. 
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Přílohy:

Příloha č. 1 – Defi nice ekologického úklidu
(Defi nici vypracovala Síť ekologických poraden ve spolupráci s Českou asociací úklidu 
a čištění – CAC.)

Ekologicky šetrnější způsob úklidu je: takový způsob, při kterém je z důvodu snížení negativních 
dopadů na životní prostředí a zdraví úklidového personálu a osob v uklízených prostorách pře-
bývajících minimalizováno použití chemických a desinfekčních prostředků na míru nezbytnou 
pro splnění hygienických standardů a je maximalizován důraz na využití působení teploty, 
mechanického působení a doby působení. 

Hlavními znaky ekologicky šetrného úklidu jsou:
• Prevence znečištění: Využívání opatření, která brání znečištění (např. rohože a čisticí zóny 
na frekventovaných místech – vchody do budov, místa před nápojovými automaty, pře-
chody mezi jednotlivými prostory – např. výroby a administrativní části, vchody na WC 
a podobně), což snižuje frekvenci úklidu a množství potřebných chemických prostředků. 
• Důraz na mechanické působení, čas působení a teplotu, což vede k omezení používání 
chemických prostředků. 
• Chemické prostředky je nutné používat dle správně zvolených účinných látek a míry 
znečištění. 
• Omezení škály používaných výrobků, centrální skladování a přesné instrukce jak čisticí 
prostředky používat úsporně a efektivně (včetně jejich dokumentace a především správ-
ného dávkování a kontroly skutečné spotřeby) pro personál při rozdělování čisticích pro-
středků. 
• Z chemických prostředků jsou upřednostňovány ty splňující maximum kritérií ekolo-
gické šetrnosti. Mezi tato kritéria patří absence či nízká koncentrace látek škodlivých pro 
zdraví i životní prostředí v rozředěném stavu (dle směrnic pro environmentální značení 
výrobků), vyšší koncentrace účinných látek v koncentrátu určeném k ředění, recyklova-
telnost obalu.
Kritéria ekologické šetrnosti splňují výrobky s certifi kátem „Ekologicky šetrný výrobek“ 
(ČR), „The Flower“ (EU) nebo jiného nezávislého systému environmentálního značení 
výrobků. K takto preferovaným prostředkům se počítá i čistá voda, 8% roztok kyseliny 
octové (kuchyňský ocet) nebo roztok kyseliny citrónové. 
• Nepoužívání produktů, které nejsou nezbytně nutné (např. speciální desinfekční pro-
středky, zejména na bázi chlornanu sodného a dezodoranty na WC). 
• Přesné dávkování používaných čisticích prostředků: jen tolik, kolik je skutečně potřebné 
a tak málo, jak je možné pro zajištění dostatečného čisticího účinku a splnění hygienic-
kých standardů. S tím souvisí používání přesných dávkovacích pomůcek (dávkovací lahve, 
dávkovací uzávěry, uzavřené dávkovací systémy) 
• Používání takových pomůcek, které napomáhají nižší spotřebě a potřebě chemických 
přípravků, jako jsou např. mikrovláknové utěrky a mopy. Dále uzavírání pórů materiálů 
v pravidelných intervalech (voskování, impregnace, krystalizace, vyplňování pórů atd.), 
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aby nebylo nutné v rámci úklidu používat hloubkové čističe či radikální odstraňovače a na 
běžnou údržbu bylo možné používat jen minimální množství chemických prostředků. 
• Úklidový personál má přehled o dopadu různých účinných látek a přísad na životní pro-
středí a lidské zdraví (jak uklízečů a uklízeček tak i dalších osob včetně managementu, 
který pracovníky přímo řídí).

Příloha č. 2 – Příklady opatření k dosažení úspor elektřiny při provozu kancelář-
ské techniky

Zařízení Situace Opatření
Osobní počítač Běžná pracovní doba Nastavit vypínání harddisku

  při nečinnosti delší než 30 minut
 Přerušení práce na 30 min.  Přepnout počítač
 (oběd, porada) do úsporného režimu
 Konec pracovní doby Vypnout počítač pomocí
  „Vypnout počítač“ – tzv. „stand-by“
  režim, vypnutý počítač fyzicky
  odpojit od elektrické sítě
 Běžná pracovní doba Aktivovat černý spořič obrazovky
  po 5 minutách, úsporný režim
  po 30 minutách
Monitor Přerušení práce na 30 min. Přepnutím počítače do úsporného
 (oběd, porada) režimu přejde do úsporného
  režimu i monitor
 Konec pracovní doby Vypnout monitor, vypnutý monitor
  odpojit od elektrické sítě 
Laserová tiskárna Běžná pracovní doba Používat pohotovostní a úsporný režim
nesdílená Přerušení práce na 30 min. tiskárny, žádný zásah
 (oběd, porada)
  
 Konec pracovní doby Vypnout tiskárnu a odpojit
  od elektrické sítě
 
Laserová tiskárna Běžná pracovní doba Používat pohotovostní a úsporný režim
(barevná) sdílená síťová  Přerušení práce na 30 min. tiskárny, žádný zásah
 (oběd, porada) 
 Konec pracovní doby Vypnout tiskárnu a odpojit od elektrické
 Konec pracovního týdne, sítě
 před víkendem, celozávodní
 dovolenou 

Vždy je důležité mít možnost vypnout přívod elektřiny, například pomocí zásuvkové liš-
ty s vypínačem, protože i v režimu „stand-by“ technika spotřebovává energii, sice malé 
množství zato stále. Dále je třeba zkontrolovat, zda všechny přístroje mají aktivován 
úsporný režim. Zvláště v případě monitorů opravdu vypnutý monitor, ne falešný spořič 
s barevnými a blikajícími prvky, znamená prodloužení jejich životnosti.

Zdroj: www.zeleneuradovani.cz
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Poděkování patří:
• Ministerstvu životního prostředí za podporu finančního 
zajištění v rámci projektu Revolvingového fondu, který 
umožňuje rozvoj MA21 v místě a metodickou pomoc při 
implementaci EMAS
• Městu Chrudim za aktivní přístup k zavádění systému 
EMAS
• Ekocentru Paleta za zavádění EMAS do příspěvkových 
organizací a obchodních společností města 
• Pracovníkům MěÚ Chrudim 
 

Zpracování: Šárka Trunečková
 Kateřina Mrózková
 Pracovní skupina EMAS
 Komise Zdravého města a MA 21
Foto: archiv Zdravého města a MA 21
Grafické zpracování, tisk: Reklama&tisk, Chrudim
1. vydání, náklad: 300 ks
 materiál – recyklovaný papír
 Chrudim, 2010

Více informací o EMAS v Chrudimi na www.chrudim.eu/emas
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