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I. Současný vývoj - rámec

� Stav používání normy ISO 14001 – pr ůzkum ISO k 
certifikacím

� Příprava dalšího rozvoje ISO 14001
Vztah k podp ůrným normám:
� pro fázové zavád ění (ISO 14005 ), 
� ekodesign (ISO 14006 , ISO/TR 14062 ),
� environmentální výkonnost (ISO 14031 , ISO/DTS 

14033 ),
� environmentální komunikaci (ISO/TR 14062 ).
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I. Současný vývoj - rámec

Vztah k n ěkterým sesterským normám pro systémy 
managementu

� ISO 9001 – Systémy managementu kvality,
� EN 16001:2009 – Systémy energetického managementu,
� ISO 13485 – Zdravotnické p řístroje - Systémy managementu 

kvality,
� ISO 22000 Systémy managementu bezpe čnosti potravin,
� ISO/IEC 27001 – Informa ční technologie - Bezpe čnostní

techniky – Řízení bezpečnosti informa čních systém ů,
� ISO/TS 16949 - Systémy managementu kvality (pro 

automobilový pr ůmysl),
� OHSAS 18001 Systémy managementu bezpe čnosti a ochrany 

zdraví p ři práci, 
� Vztah k norm ě pro spole čenskou odpov ědnost (ISO 26000).
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I. Současný vývoj

Nově se objevující hv ězdy na poli 
standardizace environmentálního 
managementu - návrhy norem pro:

� uhlíkovou stopu,
� vodní stopu,
� environmentální stopu (p říprava v EU) a
� ekoefektivitu.



6

I. Současný vývoj

� Systémy managementu na podporu 
kvality a ochrany životního prost ředí

� Popularitě pojmů souvisejících s ochranou 
životního prostředí demonstrovaná výskyte 
termínů v publikacích za posledních 20 let, -
program Books Gram Viewer na portálu 
Google labs
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I. Současný vývoj
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I. Současný vývoj

� Dva nejrozší řenější systémy managementu -
QMS a EMS jsou nej častěji zavád ěny, 
uplat ňovány a také certifikovány podle ISO 
norem – ISO 9001 a ISO 14001. 

� Vzhledem k r ůzné délce uplat ňování i vhodnosti 
pro více typ ů organizací existuje setrvávající
dominance po čtu nap ř. certifikací podle ISO 9001 
nad certifikacemi podle ISO 14001. 

� Historie knižních výskyt ů termín ů ISO 9001 a ISO 
14001 v letech 1980 až 2000.

� EMS v přírůstku citací z let t ěsně před rokem 
2000 má větší dynamiku.
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I. Současný vývoj
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I. Současný vývoj

� Počty certifikací podle ISO 9001
� Poslední pr ůzkum po čtu certifikací podle 

mezinárodních norem pro systémy 
managementu zachytil stav k prosinci 
2010. Pro ISO 9001 je pro rok 2009 
udáváno p řinejmenším 1.064.785 
certifikací, které byly vydány v 178 
zemích. Po čty za rok 2009 jsou o 81.953 
certifikací vyšší (nár ůst o 8 %) než v roce 
2008 (176 zemí). 

ISO 9001
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I. Současný vývoj

� Pro ISO 14001 je k prosinci 2009 udáváno 
přinejmenším 223.149 certifikací, které
byly vydány v 159 zemích.

� Roční přírůstek oproti roku 2008 je 34 334 
certifikací ( 188.815 certifikací v 155 
zemích).
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I. Současný vývoj

� Pro po čty certifikací QMS podle ISO 9001
vidíme n ěkteré propady nebo zpomalení
růstu, které by mohly být interpretovány 
v souvislosti s projevy ekonomických 
resp. finan čních krizí. 

ISO 9001
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I. Současný vývoj

� Propad v po čtech certifikací v letech 
2001-2003 však lze s velkou 
pravd ěpodobností p řičíst dvouletému 
období po vydání novelizované normy, po 
kterém jsou nové certifikace a 
recertifikace možné pouze podle nové
normy. V tomto období obvykle řada 
držitel ů certifikace novým požadavk ům 
nevyhoví nebo certifikaci neobnoví.

ISO 9001
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I. Současný vývoj

� Poté v následujících letech lze 
zaznamenat obnovenou dynamiku r ůstu 
počtu certifikací. Mírné oslabení dynamiky 
růstu po roce 2007 lze p řičíst nastupující
světové hospodá řské krizi, je ale 
kompenzováno raketovým r ůstem 
certifikací v regionu Dálného východu . 

ISO 9001
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I. Současný vývoj

� Od roku 1993 do roku 2009 vzrostl podíl 
Dálného východu z 3,4 % na 37,4 %
celkových certifikací ve sv ětě, zatímco u 
Evropy klesl z 81,1 % na 47 %. Především v 
Číně, v podstat ě nedot čené hospodá řskou 
recesí, po čty certifikací v letech 2007-2008-
2009 strm ě rostly a dosáhly v roce 2009 
počtu 257.076, tj 24,1 % certifikací ve sv ětě.

ISO 9001
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I. Současný vývoj
ISO 9001
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I. Současný vývoj

� Vývoj po čtu certifikací podle ISO 9001 v letech 
1993-2009 

� 2009 - horní k řivka celkový po čet ve sv ětě, další
Evropa, Dálný východ, Afrika/ z. Asii, Severní
Amerika, St řední a Jižní Amerika a Austrálie/ 
Nový Zéland

� Zelené sloupce – 2-leté období po vydání
novelizované normy (2000, 2008)

� Červený sloupec - období sv ětové ekonomické a 
finan ční krize 2007-2010

ISO 9001
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I. Současný vývoj
ISO 14001
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I. Současný vývoj

� Vývoj počtu certifikací podle ISO 14001
v letech 1999-2009 

� 2009 - horní křivka celkový počet ve světě, 
další Dálný východ, Evropa, Afrika/ z. Asie, 
Severní Amerika, Střední a Jižní Amerika a 
Austrálie/Nový Zéland

� Sloupec – 2-leté období po vydání
novelizované normy v roce 2004 

ISO 14001



20

I. Současný vývoj

Počty certifikací podle ISO 14001
� U certifikací EMS podle ISO 14001 v 2005-2006 mírné

oslabení dynamiky, zjevně způsobené 2-letým
přechodným obdobím po vydání nové normy v roce 
2004. 

� Vzápětí je dynamika růstu obnovena. Očekávaný pokles 
vlivem hospodářské krize  v 2007-2019 se nedostavuje. 

� Zjevnou příčinou je vyvážení zmírněné dynamiky počtu 
certifikací v Evropě (i v ostatních regionech) strmě
rostoucím počtem v regionu Dálný východ. 

ISO 14001



21

I. Současný vývoj

Počty certifikací podle ISO 14001 (pokr.)
� Od 1999 do 2009 vzrostl podíl Dálného 

východu z 31,1 % na 50,3 % celkových 
certifikací ve světě, zatímco u Evropy klesl 
z 51,8 % na 40 %.

� V Číně rostly počty certifikací v letech 2007-
2008-2009 o cca 20-30% ročně a dosáhly 
v roce 2009 počtu 55.316, tj 24,8 % certifikací
ve světě. Oproti roku 2008 byl přírůstek Číny 
16.121 certifikací, nejvyšší na světě. 

ISO 14001
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I. Současný vývoj

Počty certifikací podle ISO 14001 (pokr.)

� Od 1999 do 2009 vzrostl podíl Dálného 
východu z 31,1 % na 50,3 % celkových 
certifikací ve světě, zatímco u Evropy
klesl z 51,8 % na 40 %.

ISO 14001
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I. Současný vývoj

Počty certifikací podle ISO 14001 (pokr.)
� Podíl USA (resp. regionu Sev. Ameriky) není u 

uplatňování norem ISO výrazný (od 1999 do 
2009 klesl ze 7 % na 3,3 %). V letech 2007-2008
došlo k poklesu o -5% a -1%, v roce 2009 pak 
k minimálnímu meziročnímu růstu 1 %. Zde je 
vliv hospodá řské krize na počty certifikací
neoddiskutovatelný.

ISO 14001
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I. Současný vývoj

Počty certifikací podle ISO 14001 pokr.
� V této souvislosti není bez zajímavosti, že ČR

v roce 2009 se s přírůstkem 1366 certifikací
umístila na 7. místě pořadí Top 10. 
V celosvětovém pořadí v roce 2009 je ČR na 10. 
místě s počtem 4.684 certifikací podle ISO 
14001. Současné údaje z registru na stránkách 
CENIA uvádějí pouze 1.884 nahlášených 
certifikací.

ISO 14001
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I. Současný vývoj

� Soub ěžný vývoj ISO 9001 a ISO 14001 a 
koordinace obou systémových norem

� Z důvodu času vzniku prvních norem ISO 9001 
a ISO 14001 a v souvislosti s obvykle osmiletým 
cyklem jejich novelizace není vydávání obou 
norem časově sladěno.

� Z historických důvodů nová verze normy ISO 
14001 následuje a reaguje na změny ISO 9001.

ISO 9001 a 

ISO 14001
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I. Současný vývoj

� Orgány ISO s odpovědností a pravomocí pro 
vývoj a schválení MSS - technické výbory TC 
176 pro systémy managementu kvality a TC 
207 pro systémy environmentálního 
managementu.

� Mezi prioritní cíle pracovních plánů obou 
výborů patří mj. zajistit kompatibilitu s jinými 
normami pro systémy managementu (MMS -
Management System Standards).

ISO 9001 a 

ISO 14001
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I. Současný vývoj

� Mezi základní reakce obou systémových 
norem patří reagování na změny ve vydané
druhé normě. Příkladem je 
ČSN EN ISO 14001 Oprava 1 (2010), která
je českou verzí opravy EN ISO 
14001:2004/AC:2009. V opravené normě se 
aktualizovaly tabulky vztahů prvků
systémových norem, což bylo vyvoláno 
vydáním nové normy ISO 9001:2008. 

ISO 9001 a 

ISO 14001
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I. Současný vývoj

� Postupné slaďování forem, obsahů a terminologie 
základních norem pro systémy managementu.

� Společná koordinační skupina JTCG-TF 1 (vývoj 
společné vize MSS, harmonizovaná struktura norem, 
identické texty článků a podčlánků).

� Mandát slaďování však nezahrnuje integraci 
norem do jediné normy, a to vzhledem k ne zcela 
identickým okruhům uživatelů a částečně rozlišným 
metodickým postupům (např. EMS uplatňuje koncept 
environmentálních aspektů a dopadů).

ISO 9001 a 

ISO 14001
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Příprava revize ISO 14001 (2014??)

� Soub ěžný vývoj ISO 9001 a ISO 14001 a 
koordinace obou systémových norem

� Z důvodu času vzniku prvních norem ISO 
9001 a ISO 14001 a v souvislosti s obvykle 
osmiletým cyklem jejich novelizace není
vydávání obou norem časově sladěno.

� Z historických důvodů nová verze normy ISO 
14001 následuje a reaguje na změny ISO 
9001.

I. Současný vývoj



30

Příprava revize ISO 14001

Přehled publikování jednotlivých vydání norem ISO 
9001 a ISO 14001 a připravovaná revize ISO 14001

201420041996

??

ISO 14001

2008200019951987

ISO 9001

I. Současný vývoj
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Příprava revize ISO 14001

� Východiska pro revizi normy ISO 14001 (a rovn ěž ISO 
14004)
Návazně na zásady společné pracovní skupiny jsou v ad hoc
pracovních skupinách TC207/SC1 připravovány podklady pro 
nový pracovní projekt (NWIP) 14001 na úseku:

� revize dokumentace ISO 14001,
� vztahu k obchodní strategii a obecnému managementu,
� zmírňování rizika spojeného s environmentálními problémy 

v dodavatelském řetězci a
� k propojení resp. k podpoře a vzájemné výhodnosti mezi ISO 

14001 s ostatními normami v rozsahu TC 207 (rodina norem 
ISO 14000).

I. Současný vývoj
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II. Novinky v normách,
příprava norem a novel

� ISO 14001 - EMS
� ISO 14021 – II. typ zna čení

� ČSN ISO 14005 – fázová implementace EMS
� ČSN ISO 14006 - ekodesign

� ISO 14033 – kvantitativní environmentální
informace

� ISO 14045 - ekoefektivnost
� ISO 14046 – vodní stopa
� ISO 14067-1,2; ISO 14069 - uhlíková stopa
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Novinky v normách, p říprava norem a novel

� ISO 14001 - EMS
� ISO 14021 – II. typ zna čení

� ČSN ISO 14005 – fázová implementace EMS
� ČSN ISO 14006 - ekodesign

� ISO 14033 – kvantitativní environmentální informace
� ISO 14045 - ekoefektivnost
� ISO 14046 – vodní stopa
� ISO/TR 14047 – LCA p říklady aplikace ISO 14042
� ISO/TR 14049 - LCA p říklady aplikace ISO 14041
� ISO 14067-1,2; ISO 14069 - uhlíková stopa



34
© Zdeněk Suchánek, 2011

Soubor  norem pro

environmentální
management

Norm
y 

nedávno 

při
jaté

ISO 14005



35
© Zdeněk Suchánek, 2011

Soubor  norem pro

environmentální
management

Norm
y v poč

áteč
ní

fázi vývoje

ISO 14005



36
© Zdeněk Suchánek, 2011

Soubor  norem pro

environmentální
management

Norm
y a 

opravy v 

pokroč
ilé

fázi vývoje

ISO 14005



37
© Zdeněk Suchánek, 2011

Soubor  norem pro

environmentální
management

Norm
y č

erstvě

při
jaté, př

ed 

dokonče
ním

a 

vyvíjené

ISO 14005



38

Novinky v normách: ISO 14021

� ISO 14021 
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Novinky v normách: ISO 14021

� ČSN ISO 14021:2000 (01 0921) Environmen-
tální zna čky a prohlášení - Vlastní
environmentální tvrzení (typ II 
environmentálního zna čení)

� OPRAVA 1
� Hlasování do 31. kv ětna 2011
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Příprava norem: ČSN ISO 14005

� ČSN ISO 14005 – v připomínkovém řízení

� Systémy environmentálního 
managementu — Sm ěrnice pro fázovou 
implementaci systému environmentálního 
managementu v četně používání
hodnocení environmentální výkonnosti

� EN - neschváleno
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Příprava norem: ČSN ISO 14005
FÁZOVÁ IMPLEMENTACE EMS

� ČSN ISO 14005
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Příprava norem: ČSN ISO 14005

� Publikována v prosinci 2010 po 
několikaletém vývoji .

� Účelem je podpo řit a vést organizace, 
zejména malé a st ředně velké podniky 
(MSP) k rozvoji a implementaci EMS podle 
požadavk ů ISO 14001.

� Pokyny nep řekračují rámec ISO 14001 s 
výjimkou za řazení hodnocení
environmentální výkonnosti.
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ISO 14005

� Přestože norma byla vyvíjena ve spolupráci EU (EK, CEN) s ISO, 
pro výhrady stran nedostatečného zohlednění potřeb 
mikropodniků, malých a středních podniků nebyla podpořena 
dostatečným počtem hlasů a nebyl jako evropská norma (EN) 
schválena. Člen CEN a ISO za ČR – Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) se kvůli 
obdobným výhradám k finální podobě normy hlasování zdržel.

� Norma není určena pro použití k interpretaci ISO 14001 ani pro 
certifikační účely. Je připravována k vydání jako česká technická
norma.
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Příprava norem: ČSN ISO 14006
EKODESIGN

ISO/FDIS 14006

Hlasování
do 31. kv ětna 2011
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� K 31. květnu 2011 předložena k závěrečnému hlasování
(FDIS). Poskytuje návod, který má organizacím napomáhat 
v ustavení, dokumentování, zavedení, udržování a neustálému 
zlepšování managementu ekodesignu jako části systému 
environmentálního managementu. Je tedy podpůrnou normou 
k normě ISO 14001. Navazuje na obdobnou technickou zprávu 
ISO/TR 14062 z roku 2002 .

� Použití této mezinárodní normy je určeno osoby odpovědné za 
systém managementu, pro návrháře (designéry) a vrcholový 
management, ale primárně pro organizace, které
implementovaly systém environmentálního managementu v 
souladu s ISO 14001. Norma nestanovuje specifická kritéria pro 
environmentální opatření.

ISO 14006
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� Norma obsahuje tři zásadní kapitoly poskytující prvotní návod 
pro jednotlivé skupiny uživatelů. Vysvětluje potenciální přínosy 
ekodesignu a diskutuje strategické problémy důležité pro 
podnikání a management a ukazuje jak procesy ekodesignu 
mohou být začleněny do EMS. Rozebírá činnosti organizace 
v oblasti návrhu a vývoje produktu.

� Ekodesign je definován jako integrace environmentálních 
aspektů do návrhu a vývoje produktu, s cílem snížení
negativních environmentálních dopadů v rámci celého životního 
cyklu produktu. Dalšími termíny používanými pro ekodesign 
mohou být environmentálně uvědomělý návrh/design (ECD), 
návrh/design zohledňující životní prostředí (DFE), zelený 
návrh/design a environmentální udržitelný návrh/design.

ISO 14006
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ISO 26000  - Společenská odpov ědnost 
a vztah k ISO 14001

� V souvislosti s prosazováním QMS a EMS nelze 
ponechat stranou čerstvě vydanou ISO normu 
pro společenskou odpovědnost organizací.

� Účelem je poskytnou organizacím metodické
pokyny týkající se společenské odpovědnosti. 
Norma má organizacím pomoci přispět k trvale 
udržitelnému rozvoji, má je povzbuzovat k 
provádění činností, které jdou nad rámec 
souladu s legislativou. 
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ISO 26000  - Společenská odpov ědnost 
a vztah k ISO 14001

� Mezi základní témata pojednaná v normě patří
– řízení a správa organizace,
– lidská práva, 
– pracovní vztahy, 
– životní prost ředí,
– správná provozní praxe, 
– spot řebitelské otázky, 
– komunitní angažovanost a rozvoj.
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ISO 26000  - Společenská odpov ědnost 
a vztah k ISO 14001

� Norma byla připravena jako konsensuální a to relativně
rychlým a komplexním způsobem za účasti obrovského 
množství spolupracujících vládních i nevládních 
organizací, včetně zapojení klíčových zainteresovaných 
stran na národní úrovni.

� Tato mezinárodní norma není normou systémů
managementu. 

� Není určena ani vhodná pro účely certifikace ani pro 
použití při tvorbě předpisů ani pro smluvní účely.
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ISO 26000  - Společenská odpov ědnost 
a vztah k ISO 14001

� Jakákoli nabídka certifikace podle ISO 26000 nebo 
tvrzení, že je nějaká organizace certifikovaná podle ISO 
26000, by přestavovalo úmyslně zkreslený výklad 
úmyslu a účelu této mezinárodní normy

� Viz stanovisko IAF (Mezinárodní akreditační fórum) a 
ISO z 1. listopadu 2010, důrazně žádající certifikační
orgány, aby nepodporovaly ani neposkytovaly certifikaci 
podle ISO 26000 a zároveň aby podaly zprávu o 
jakémkoli zneužití certifikace nebo poptávce po 
certifikaci.



51

ISO 26000  - Společenská odpov ědnost 
a vztah k ISO 14001

� Environmentální kapitola v ISO 26000 je 
střídmá a celkem vnitřně vyvážená, nicméně
oproti ostatním kapitolám upozaděná. Nejde o 
to, že by toho mělo být v této kapitole víc, spíše 
v těch ostatních by se mělo šetřit textem.
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ISO 26000  - Společenská odpov ědnost 
a vztah k ISO 14001

� V září 2010 studijní skupina pro budoucí vývoj 
TC207/SC1 konstatovala, že neexistují koncepční
rozdíly v přístupu k environmentálním problémům mezi 
ISO 26000 a ISO 14001.

� Doporučila zároveň při budoucí revizi ISO 14001 posílit 
pozornost k tématům transparentnosti/odpovědnosti 
s ohledem na environmentální management, problémy 
a výkonnost a pojmout mezi témata vliv a odpovědnost 
za hodnotový řetězec. 
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ISO 26000  - Společenská odpov ědnost 
a vztah k ISO 14001

� Dále doporučila jasněji umístit environmentální
management z pohledu příspěvku 
k udržitelnému rozvoji (planetární pilíř
společenské odpovědnosti), rozšířit a lépe 
objasnit koncept prevence znečištění, zvážit 
využití dalších environmentálních zásad 
uvedených v ISO 26000 a zvážit sladění
terminologie a stylu jazyka. 

� Navíc se doporučuje zahrnout do ISO 14001 
praktické nástroje k problematice udržitelnosti.
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Další novinky

� ISO/PD TS 14033
� Environmentální management – Kvantitativní

environmentální informace – Pokyny a 
příklady

� ISO TC207/SC4 (Environmentální výkonnost)
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Příprava ISO norem pro uhlíkovou stopu

� ISO/CD 14067 Uhlíková stopa produkt ů
– Část 1 – Kvantifikace
– Část 2 – komunikace

� ISO/DIS 14069 Uhlíková stopa organizace 
(Kvantifikace a vykazování emisí skleníkových 
plyn ů pro organizace (uhlíková stopa organizace) 
– Pokyny pro použití ISO 14064-1 )
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Poslední novinky

ISO TC207/SC5 (LCA)
� ISO/DIS 14045 Environmentální management –

Posuzování ekoefektivity produktových systémů –
Zásady, požadavky a směrnice

� ISO/DTR 14047 - Environmentální management – LCA-
příklady aplikace ISO 14042

� ISO/DTR 14049 - Environmentální management – LCA-
příklady aplikace ISO 14041 o cíli a určení rozsahu a 
inventarizační analýze
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Poslední novinky

� ISO 14046/PWD
Posuzování životního 
cyklu – Vodní stopa –
Požadavky a návod

� ISO TC207/SC5 (LCA)
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Závěrem I.

� Na rozdíl od mohutně podporovaného, ale zjevně k masivnějšímu 
šíření a oblibě imunního evropského programu EMAS (celkem v 
dubnu 2011 je evidováno 4.634 registrací organizací a 7.910 
registrací míst, pro ČR 34 organizací a 36 míst) se ISO normy pro 
systémy managementu a jejich podpůrné ISO normy (především 
„rodiny ISO 14000“) staly sou částí hlavního proudu moderního 
managementu organizací .

� Díky převzetí tohoto konceptu hlavními rozvojovými ekonomikami 
(především Čína a Indie) se zavádění i trh certifikací
nezadržiteln ě rozvíjí a v trendech sleduje předvojový trend 
rozšíření norem pro management kvality (ISO 9001).
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Závěrem II.

� Mezinárodní normalizační obec bystře reaguje na
poptávku po moderních a politicky atraktivních 
tématech společenské odpovědnosti, udržitelnosti a 
ochrany životního prostředí a generuje nové nebo 
aktualizované systémové normy i speciální nástroje 
typu „stop“ (uhlíkových, vodních, environmentálních).
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Závěrem III.

� Mezi nadějné výhonky normotvorby v dané oblasti (s 
potenciálem dostat se mezi běžné spotřebitele (účastníky, 
návštěvníky)) jsou normy pro udržitelný (a environmentální) 
management kulturních, spole čenských a sportovních akcí . 
Přední protagonista tvorby obdobných norem - Britský 
standardizační institut (BSI) - již v roce 2009 normu vytvořil (BS 
8901), samozřejmě využitou pro organizaci Letních olympijských 
her v Londýně (2012). 

� Odpověď ISO následuje v podobě návrhu normy ISO/DIS 20121 –
Systémy udržitelného managementu akcí (Event 
sustainability management system).
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