
 

 

     
 
 

Praha, 18. prosince 2017 

Projekt na podporu EMAS v České republice 

Tisková zpráva 

 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí ukončila 1. fázi projektu na podporu a rozšíření 
programu EMAS v ČR:  ENHANCE- EMAS as a Nest to Help And Nurture the Circular Economy.  
Tento projekt byl spuštěn začátkem letošního roku za účasti dalších pěti partnerů ze čtyř evropských 
zemí (Itálie, Španělsko, Rakousko a Estonsko) a je financován z programu Interreg Europe 
a spolufinancován ze státního rozpočtu ČR.   

Projekt reaguje na současné trendy v preferencích spotřebitelů, kteří stále více vyžadují informace 
o environmentální výkonnosti organizace. Jedním z nástrojů, který to nabízí, je EMAS (Eco 
Management and Audit Scheme), systém environmentálního managementu, který umožňuje 
organizacím deklarovat, že v rámci své činnosti dbají na ochranu životního prostředí a že při produkci 
výrobků či poskytování služeb zvažují své dopady na životní prostředí. Hlavním cílem projektu je 
zvýšit zájem a celkové povědomí o EMAS a prostřednictvím nastavení funkčního prostředí i počet 
registrovaných organizací. 

Aktuálně je projekt ENHANCE ve fázi hodnocení a výběru nástrojů na podporu EMAS, které figurují 
v národních i regionálních politikách všech zapojených států. Zástupci CENIA, která je v ČR 
výkonným orgánem programu EMAS, a Ministerstva životního prostředí, které je jeho garantem, se 
prostřednictvím řady aktivit měli možnost seznámit s příklady využívajícími výhod EMAS v různých 
podobách a na různých místech. V České republice se uskutečnily dva workshopy na kterých byly 
zástupcům zainteresovných stran představeny hlavní cíle a aktivity projektu. Během hodnocení, 
kterého se zúčastnilo celkem 29 expertů z různých firem a organizací, bylo vybráno 5 nejužitečnějších 
regulačních opatření – příkladů dobré praxe. Mezi nejlepšími osvědčenými postupy byl vyhodnocen 
dotační program Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, který finančně 
podpořil organizace, které se rozhodly zavést EMAS. Další osvědčené postupy se tematicky zaměřují 
na snížení administrativní zátěže, ekologického zadávání veřejných zakázek a dalších podpůrných 
programů. 

Nejužitečnější projektovou aktivitou z pohledu ČR byly mezinárodní workshopy a schůzky se 
zúčastněnými stranami, kde bylo možno načerpat mnoho různých názorů a zkušeností z praxe.  

Během workshopu v Itálii, jichž se zúčastnili stakeholdeři a partneři z ostatních zapojených zemí EU, 
proběhla návštěva průmyslové zóny Santa Croce sull’Arno, kde působí několik firem na zpracování 
kůží a výrobu kožedělných výrobků. Díky tomu bylo možno přímo na místě diskutovat nad způsoby 
využívání a nakládání s odpadními vodami a seznámit se s metodami recyklace zbytkových produktů 
v tomto energeticky náročném odvětví s velkou chemickou zátěží. Podobný efekt měla exkurze 
a výklad o fungování EMAS v jednom z největších přístavů a kontejnerových terminálů Evropy – 
v Barceloně, a ukázka přístupu k řešení otázek ochrany životního prostředí v budově a provozu opery 
Gran Teatre del Liceu.  

Díky všem těmto aktivitám, které zahrnují širokou paletu činností a různost přístupů, vznikla unikátní 
znalostní báze, která bude využita k identifikaci využitelnosti způsobů zavádění a realizace EMAS 
v praxi. Tyto informace povedou k formulaci požadavků na podobu a definování klíčových postupů 
pro dané regiony i pro celou EU, která bude představovat hlavní aktivitu druhé etapy projektu.  



 

 

V druhé fázi projektu, která se uskuteční v roce 2018, bude sestaven návrh účinné politiky v oblasti 
EMAS a způsob koordinace a komunikace na úrovni jednotlivých národních a regionálních politik 
v zapojených zemí. Hlavním výstupem pro ČR bude vytvoření Národního akčního plánu pro EMAS. 

 

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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