
Akce je spolufinancována za zdrojů 
Státního fondu životního prostředí ČR 
a Ministerstva životního prostředí ČR.  
 
 
 

EMAS NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ v CHRUDIMI 
Jak na to? …výhody, zkušenosti, doporučení 

 
 

KDE: Chrudim (MěÚ Chrudim, Pardubická 67, zasedací místnost tajemníka, 1. patro)  
KDY: 2. února 2010 (10:00 – 12:00 hod.) 
 

Zajímá Vás, jak může Váš úřad efektivně snížit 
dopady svého fungování na životní prostředí? 
Dovolte, abychom Vás pozvali na regionální diskusní 
setkání, které připravuje Zdravé město Chrudim ve 
spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. 

Cílem setkání je předat praktické zkušenosti města 
v oblasti zavádění certifikované metody EMAS 
zaměřené na snižování negativních dopadů na životní 
prostředí. Chrudim je dosud jediným městem v ČR, 
které certifikaci EMAS drží. 
Akce je určena především zástupcům měst, obcí a 
regionů (politickým představitelům a pracovníkům 
úřadů), ale i dalším zájemcům o prezentovaná témata.  
 
PROGRAM: 
 
10:00 – 10:15 

 

Zahájení (P. Řezníček, místostarosta města Chrudimi) 
Proč jsme se do zavádění EMAS pustili? 
Jaké jsou hlavní přínosy? 

 
10:15 – 10:30 

 

Dobrá praxe - Zdravá města (P. Švec, ředitel NSZM ČR) 
Společná témata NSZM – udržitelná spotřeba a výroba 

 
10:30 – 10:45 

 

Podpora EMAS na národní úrovni  (zástupce MŽP) 
Možnosti a podmínky zavádění EMAS, podpora MŽP 
 

 
10:45 – 11:15 

 

EMAS - jak na to? (Š. Trunečková, K. Mrózková, MěÚ Chrudim) 
Jaké konkrétní kroky jsme v rámci EMAS podnikli? (postup, financování, zajištění) 
Jaké měl tento postup silné, ale i slabé stránky? 
Co chystáme do budoucna? 

 
11:15 – 11:30 

 

Spolupráce s místními odborníky - na koho se obrátit? (A.Vařejková, o.s. Paleta) 
V čem byl odborný partner nápomocný? 

 
11:30 – 12:00 

 
Diskuse, závěr akce 

 

Účast na akci je bez registračního poplatku. Registrujte se nejpozději do 27. ledna 2010 na: 
www.zdravamesta.cz/chrudim-usv/registrace 

 
 
 
             Co je EMAS? 
Systém environmentálního managementu podle EMAS představuje aktivní přístup organizace ke sledování, řízení a 
postupnému snižování dopadů svých činností na životní prostředí. Funguje na základě nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 761/2001. V České republice je garantem programu EMAS Ministerstvo životního prostředí. 
EMAS přináší zvýšení kreditu a konkurenceschopnosti, úsporu nákladů, důvěryhodnost a přehled v provozní dokumentaci. V 
rámci zavádění a udržování systému je zvyšována komunikace a povědomí zaměstnanců, partnerských organizací, 
zefektivněna havarijní připravenost. EMASem lze dosáhnout stupně excelence nad rámec legislativních požadavků. 
Organizace s registrovaným EMAS mají nárok na snížení poplatku za propůjčení ekoznačky na rozdíl od podniků bez 
zavedeného EMAS.                                                                                                                                       (zdroj: www.cenia.cz) 


