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Projekt ENHANCE 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí již druhým rokem realizuje projekt ENHANCE 

– EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy, jehož účelem je podpořit oběhové 

hospodářství a ochranu životního prostředí prostřednictvím programu environmetálního auditu 

a managementu EMAS. Cílem projektu, jehož se účastní dalších pět partnerů ze čtyř evropských zemí 

(Itálie, Španělsko, Rakousko a Estonsko), je zavést opatření zvýhodňující organizace s EMAS 

ve vybraných oblastech, a odstranit bariéry, které brání většímu rozšíření a celkovému zájmu o EMAS 

v ČR. Důvodem pro účast v projektu ENHANCE, je malý počet organizací s EMAS (v ČR aktuálně 

jen 22), nedostatečná reakce a podpora státu, a také nízké povědomí o tomto programu. 

Aktuální fáze projektu 

Projekt ENHANCE prošel fází vyhodnocení a výběru opatření na podporu EMAS, které figurují 

v národních i regionálních politikách všech zúčastněných států. Úkolem CENIA bylo vybrat 10 

nejvhodnějších opatření, která byla v rámci analytické fáze identifikována ostatními partnery. Vybraná 

opatření byla následně hodnocena stakeholdery (zástupci organizací s EMAS, ověřovateli EMAS, 

auditory, kontrolními orgány ad.) prostřednictvím dotazníkového šetření. Nejlépe hodnocené byly 

dotační programy, bodové zvýhodnění EMAS ve veřejných zakázkách, snížení frekvence kontrol ČIŽP 

pro podniky s EMAS, a také daňové zvýhodnění (viz graf 1 a tabulka 1). 

Výsledky dotazníkového šetření poslouží jako podklad pro posouzení expertů z CENIA a Ministerstva 

životního prostředí, jenž je garantem programu EMAS v ČR. V konečné fázi projektu bude z těchto 

deseti opatření vybráno pět, které nejlépe splňují kritéria pro zavedení do praxe a budou východisky 

pro formulaci podoby a obsahu klíčových opatření pro podporu EMAS v ČR.  

V další fázi projektu, která je plánována na konec roku 2018, bude sestaven návrh účinné politiky 

v oblasti EMAS, způsob koordinace a komunikace nových opatření na úrovni jednotlivých národních 

a  regionálních politik v zapojených zemích. Hlavním výstupem pro ČR bude Aktualizovaný program 

EMAS a související akční plán, který poskytne strategický rámec pro podporu programu EMAS v ČR. 

 

  



 

 

Graf 1: Vyhodnocení dotazníku – hodnocení regulatorních opatření 

 

Tabulka 1: Seznam opatření (dle pořadí od nejlépe hodnoceného) 

Pořadí  Opatření 

1. Snížení frekvence inspekcí ČIŽP 

U podniků se zavedeným EMAS se předpokládá, že bylo vynaloženo maximální úsilí 

k prevenci před haváriemi a ke snížení negativních vlivů na ŽP. Proto by se frekvence 

kontrol ČIŽP u těchto podniků měly prodloužit. 

2. Dotační program na podporu dobrovolných nástrojů 

Dotace na zavedení systému řízení z hlediska ochrany ŽP v souladu s Nařízením EP a 

Rady (ES) č. 1221/2009, prostřednictvím vlastních nebo externích pracovníků a 

následné ověření provedené akreditovaným ověřovatelem. 

3. Zelené veřejné zakázky 

Organizace s EMAS jsou hodnoceny výše než ostatní organizace bez/s systému 

environmentálního managementu. (bonifikace v bodovém hodnocení). 

4. Dotace pro zlepšení efektivnosti využívání zdrojů v malých a středních podnicích 

Dotační program zaměřený na SME, kde je podporována nejen implementace EMAS, 

ale také na školení odborníků, audity, hodnocení využívání zdrojů a investice. 

5. Snížení daňového základu a investiční slevy 

Možnost snížení daňového základu explicitně pro náklady nutné k zavedení, auditu, 

ověřování či recertifikace systému environmentálního managementu dle normy ISO 

14001 či Nařízení EP a Rady č. 1221/2009. 

6. Program „Podpora implementace zásad environmentálního řízení ve veřejném 

sektoru“ 

Podpora činností environmentálního managementu ve veřejné sféře. 

7. Snížení finančních záruk – zákon o odpadech 

Snaha o navržení paušální slevy (50 % - podniky s EMAS, 40 % - podniky 

s ISO14001) z částky představující finanční pojištění činností související 

s přeshraniční přepravou odpadů dle § 57. 
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8. Snížené požadavky na reportovací a monitorovací povinnosti 

Snaha o možné propojení práce ověřovatelů a inspektorů ČIŽP. 

9. Výjimka z povinnosti tvorby plánu odpadového hospodářství 

Společnosti s EMAS nejsou povinny předkládat koncepci nakládání s odpady, pokud 

vydávají environmentální prohlášení, kde jsou obsaženy příslušné informace, shodné 

s plánem odpadového hospodářství. 

10.  Osvobození od správních pokut 

Pokud se podnik s EMAS dopustí porušení právních předpisů ochrany ŽP, a dodrží 

jasně stanovené podmínky (např. neprodleně informují ČIŽP o nastalé situaci, 

neprodleně přijmou nápravná opatření atp.) dojde k osvobození od správních pokut. 

 

 

Kontakty: 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

Vršovická 1445/65, 100 10, Praha 10 

Ing. Jana Sajdoková, jana.sajdokova@cenia.cz, tel. 267 125 347 

Mgr. Pavel Ehrlich, pavel.ehrlich@cenia.cz, tel. 267 125 216  
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