ODDĚLENÍ PODPORY
SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

(OPSO)

z toho

175

realizátorů
zapojených v MA21

39 dosáhlo
kategorie D,

46 kategorie C,
4 kategorie B
a 2 kategorie A

6

subjektů s licencí EŠS
a/nebo EU Ecolabel
na služby – Turistické
a ubytovací služby
(k 31. 12. 2018)

více než

1 500

posouzených aktivit
podporujících směřování
k udržitelnému rozvoji

12

licencí EU Ecolabel
(k 31. 12. 2018)

42

licencí EŠV
(k 31. 12. 2018)

21

4

dotazníková šetření
v rámci MA21

organizací
s registrovaným EMAS
(k 31. 12. 2018)

z toho

27

licencí je nábytek
(k 31. 12. 2018)
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ODDĚLENÍ PODPORY SPOLEČENSKÉ
ODPOVĚDNOSTI

Ing. Jarmila Cikánková
vedoucí oddělení podpory společenské odpovědnosti

Oddělení podpory společenské odpovědnosti realizuje činnosti, které podporují aktivity veřejné správy,
podniků i jednotlivců na cestě k udržitelnému rozvoji. Poskytuje odbornou podporu obcím a regionům,
které realizují program místní Agenda 21 (MA21). Zajišťuje provoz Národního programu environmentálního
značení, zejména ekoznaček Ekologicky šetrný výrobek/služba, EU Ecolabel, a systému environmentálního
managementu EMAS. Provozuje a rozvíjí informační systémy, které pomáhají řídit související procesy
a zajištují poskytování informací a komunikaci s veřejností ve zmíněných oblastech. V rámci svých školicích
a propagačních aktivit oddělení podporuje šíření znalostí, vedoucích k správnému chápání principů
udržitelného rozvoje. Za pomoci projektové činnosti, aktivit vědy a výzkumu a mezinárodní spolupráce
rozvíjí oddělení v uvedených oblastech metodické přístupy a napomáhá šíření dobré praxe.
Hlavní úkoly, které oddělení realizuje, se týkají těchto programů:
• místní Agenda 21 (MA21) – program na podporu systematického postupu k udržitelnému rozvoji na
místní či regionální úrovni,
• ekoznačení – dobrovolný nástroj, který firmám pomáhá jasně odlišit jejich výrobky od konkurence
a spotřebiteli umožňuje snadný výběr produktu šetrnějšího k životnímu prostředí,
• program systému environmentálního řízení a auditu (EMAS – Eco Management and Audit Scheme)
– dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí, který vede organizace k odpovědnému přístupu
k životnímu prostředí a ke zlepšování jejich environmentálního profilu nad rámec legislativních
požadavků.
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Na českém trhu se zákazník může potkat s celou řadou různých značek, které by mu
měly pomoci orientovat se v nabídce. V čem je značka Ekologicky šetrný výrobek/služba
a EU Ecolabel výjimečná?
Ekologicky šetrný výrobek/služba (EŠV/EŠS) je jediné státem garantované označení environmentálně
šetrných produktů. Výrobky a služby, které ji získají, procházejí přísným certifikačním procesem, na základě
mezinárodně uznávaných kritérií. CENIA je jedinou organizací v České republice, která zprostředkovává
udělování ekoznaček Ekologicky šetrný výrobek/služba a EU Ecolabel. Naše oddělení přijímá a hodnotí
žádosti o ekoznačku, kontroluje dodržování podmínek jejího užívání a administruje všechny související
procesy. K těm patří především zveřejňování a aktualizace seznamu označených výrobků a služeb, vývoj
a revize environmentálních kritérií pro nové a stávající produktové skupiny, podpora zájmů držitelů
ekoznačky a spolupráce s Ministerstvem životního prostředí na rozvoji programu.

Je v programu ekoznačení něco nového?
Program se samozřejmě neustále vyvíjí, a to jak v České republice, tak na úrovni Evropské unie. Nejviditelnější jsou revize stávajících kritérií pro různé skupiny výrobků a tvorba nových kritérií pro kategorie, které
ještě svou metodiku hodnocení nemají. Například v roce 2018 byla v EU i v ČR aktualizována kritéria pro
produktovou kategorii Nábytek a výrobky z desek na bázi dřeva. My jsme navíc aktualizovali i metodiku
pro postup hodnocení jednotlivých žádostí. Máme také nové webové stránky https://ekoznacka.cz, kde
zájemci najdou všechny potřebné informace.

Co je program EMAS a jaká je vaše role v tomto programu?
Tento nástroj byl vytvořen Evropskou komisí za účelem zjišťování a sledování vlivu činností organizací na
životní prostředí a ke zveřejňování informací formou jednotlivých environmentálních prohlášení. CENIA
je místem, kde jsou organizace s EMAS registrovány. Hlavním úkolem je vedení a aktualizace národního
registru EMAS, a také seznamu akreditovaných environmentálních ověřovatelů. Dále poskytujeme
informace a odbornou podporu organizacím žádajícím o registraci nebo organizacím s již zavedeným
systémem EMAS.

Místní Agenda 21 je program pro města, obce a regiony v ČR. Jaká je role CENIA v tomto
programu?
Naše oddělení zajišťuje technický provoz a aktualizaci Informačního systému MA21. Jeho cílem je
zveřejňovat informace o realizaci MA21 v ČR a poskytovat Pracovní skupině i realizátorům MA21 nástroj pro
hodnocení postupu realizátorů v rámci MA21. Současně provádíme 1. stupeň kontroly naplňování kritérií
MA21 jednotlivými realizátory, a to jak po stránce formální, tak obsahové. V neposlední řadě zajišťujeme
odborné školení koordinátorů MA21 a poskytujeme související metodickou podporu pro realizaci MA21.

Byl rok 2018 v MA21 něčím zajímavý, nebo výjimečný?
V uplynulém roce se Pracovní skupina MA21 rozhodla provést velkou revizi stávajících Kritérií a Zásad
MA21, tedy pravidel, podle kterých se postup realizátorů v programu hodnotí. Systém byl vytvořen v roce
2006, a i když byl průběžně aktualizován, zasluhoval hlubší revizi. Ke spolupráci byli přizváni nejenom
zástupci realizátorů MA21, Pracovní skupina, expertní tým MA21, ale i řada dalších odborníků na různé
oblasti. Kromě jiného jsme zorganizovali celkem 4 dotazníková šetření směřující k různým cílovým
skupinám v MA21 nebo sérii workshopů s odborníky na jednotlivá, tzv. horizontální témata MA21 (osvěta
a vzdělávání, participace, strategické řízení a plánování a další). Výsledkem byl návrh nového znění
Kritérií a Pravidel MA21 a Zásad MA21, které byly v závěru roku předloženy ke schválení Pracovní skupině
MA21. Kromě toho jsme samozřejmě zajišťovali všechny pravidelné činnosti k zajištění hladkého průběhu
celého ročníku MA21.

CENIA se v rámci své činnosti zúčastňuje akcí na podporu společenské odpovědnosti

