
Město Chrudim je od roku 2001 zapojeno do Národní sítě Zdravých měst ČR. 

Ve své praxi implementujeme metody modernizace veřejné správy – místní Agendu 21, CAF, Benchmarking 
a nyní nově EMAS. Tyto metody jsou souborem procesů, které směřují k efektivnímu a systémovému  postupu 
v rámci úřadu i města současně při uplatňování principu udržitelného rozvoje v celkovém systému strategic-
kého řízení, realizací konkrétních místních akcí a projektů. Jsou založeny na aktivním zapojování pracovníků 
úřadu a veřejnosti. Zavedení  systému  EMAS úzce souvisí se zaváděním místní Agendy 21 ( je součástí katego-
rie „A“ dle kritérií pro místní Agendy 21). 

Zavedením systému EMAS na úřadě město Chrudim jasně deklaruje svůj postoj k problematice ochrany život-
ního prostředí a udržitelného rozvoje a svou odpovědnost za stav životního prostředí ve městě. 
Zavedením EMAS se město Chrudim zavazuje k tomu, že bude vykonávat každodenní provozní činnosti tak, 
aby došlo ke snížení zatížení životního prostředí a lidského zdraví. 

CO ZNAMENÁ EMAS?

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) znamená systém kvality řízení úřadu 
z hlediska šetrného přístupu k životnímu prostředí. Zavádí do procesů rozhodování 
a řízení úřadu kritérium dopadu jeho činností na životní prostředí s cílem tyto dopa-
dy minimalizovat.
Při jeho aplikaci jsme postupovali podle nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES 
a 2006/193/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009.

MĚSTO CHRUDIM JE PRVNÍM MĚSTSKÝM ÚŘADEM V ČR,
KTERÝ ZÍSKAL OVĚŘENÍ SYSTÉMU EMAS.

MEZI HLAVNÍ POŽADAVKY EMAS PATŘÍ: 
• PLNÝ SOULAD SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO ŘÍZENÍ S POŽADAVKY NORMY ISO 14001
• ZLEPŠOVÁNÍ ENVIRONMETÁLNÍ VÝKONNOSTI A SNÍŽENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ ZÁTĚŽE
• SOULAD S ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVOU
• PRAVIDELNÉ ZVEŘEJŇOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH PROHLÁŠENÍ 

Při zavádění systému jsme postupovali po krocích podle manuálu implemantace EMAS
poskytnutého Ministerstvem životního prostředí v rámci projektu Compass Plus. 

Řešili jsme čtyři základní oblasti: 

 • Zelené nakupování 
 • Odpadové hospodářství 
 • Řízení dopravy ve městě 
 • Emise do ovzduší 

Systém environmentálního řízení se skládá z řady speci� ckých kroků, které jsou vzájemně provázány a sledují 
dosažení jasně de� novaného cíle – ochrany životního prostředí. 

EMAS
ve městě Chrudim

Systém environmentálního řízení se skládá z řady speci� ckých kroků, které jsou vzájemně provázány a sledují 
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o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany 
životního prostředí (EMAS) a bylo zaregistrováno v Programu EMAS

pod registračním číslem CZ-000045. 
Město Chrudim zavedlo systém EMAS s cílem podporovat neustálé zlepšování vlivu 

svých činností na životní prostředí, publikuje a každoročně aktualizuje environmentální 
prohlášení, systém environmentálního řízení a environmentální prohlášení má ověřené 

akreditovaným environmentálním ověřovatelem, je registrováno v Registru EMAS
a na základě těchto skutečností je oprávněno užívat logo EMAS.

Registrační číslo: CZ-000045
Datum registrace: 20.1.2010

Platnost osvědčení: 10.12.2012

JUDr. Jan Dusík, M.Sc.
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V Praze dne 20. ledna 2010

Ministerstvo životního prostředí
potvrzuje, že

CERTIFIKÁT

REG.NO.CZ - 000045REG.NO. CZ- 000039

JUDr. Jan Dusík, M.Sc.
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EMAS

Tyto kroky zahrnují:
 • VYTVOŘENÍ ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKY MĚSTA 
Environmentální politika nás zavazuje k zavedení požadavků systému environmentálního managementu. 
Je schválena Radou města a Zastupitelstvem města a je k dispozici všem pracovníkům úřadu a veřejnosti pro-
střednictvím www stránek.

 • ÚVODNÍ ENVIROMENTÁLNÍ PŘEZKOUMÁNÍ 
Jde o úvodní podrobnou analýzu dopadů činnosti úřadu na životní prostředí. Na základě této analýzy jsme 
de� novali činnosti, ve kterých úřad nejvíce ovlivňuje životní prostředí:

 • Spotřeba energií a vody 
 • Nákup kancelářských potřeb a dalšího zboží
 • Produkce odpadů 
 • Využívání služebních vozidel

 • LEGISLATIVNÍ REGISTR
Obsahuje soupis právních předpisů, ze kterých vyplývají pro organizaci konkrétní povinnosti v oblasti
životního prostředí a vyhodnocení souladu s těmito právními požadavky. 

 • STANOVENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO PROGRAMU
A VYTVOŘENÍ SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU 
Jde o stanovení cílů a de� nování konkrétních programů a opatření k zabezpečení jejich splnění, vymezení 
a stanovení formální struktury systému – de� nování pravomocí a odpovědností konkrétních pracovníků, sta-
novení časového rámce a indikátorů a nastavení systému kontrolní činnosti. 

 • AUDITY
Auditem se rozumí pravidelná kontrola k zajištění toho, aby systém managementu byl správně zaváděn a byly 
dosahovány speci� cké cíle. 

 • VYTVOŘENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ
Environmenální prohlášení je veřejnou prezentací systému environmentálního řízení. Musí být zveřejněno
a na vyžádání poskytnuto komukoliv. 

 • OVĚŘENÍ AKREDITOVANOU ORGANIZACÍ A REGISTRACE
Ověření a registrace je procesem, který má zajistit, že informace obsažené v environmentálním prohlášení jsou 
přesné a v souladu s požadavky nařízení o EMAS. Ověření provádí akreditovaná organizace. Registraci provádí 
Agentura CENIA. 

ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM EMAS NA MĚÚ CHRUDIM 

Pro zavedení systému EMAS na MěÚ byla Radou města jmenována pracovní skupina složená ze zástupců jed-
notlivých odborů MěÚ. Zavedení systému EMAS je součástí Akčního plánu zlepšování procesu MA 21. 
Z hlediska � nancování opatření vycházejících ze systému environmentálního managementu byly použity 
prostředky z rozpočtu města (dovybavení budov úřadu nádobami na tříděný odpad, nákup úsporných záři-
vek apod.). Náročnější opatření jako např. zateplení budov, výměna oken apod. budou řešena pomocí dotací 
a grantů.

Při zavádění systému bylo zjištěno, že řada opatření se určitým způsobem na městském úřadě realizovala, ne-
šlo ale o systémová řešení, nebyly sledovány výsledky a nebyly jasně stanoveny odpovědnosti. Systém EMAS 
vytvořil jednotný rámec s jasně stanovenými cíli a odpovědnostmi a systémem kontrol.

CERTIFIKÁT
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Pro zavedení systému EMAS na MěÚ byla Radou města jmenována pracovní skupina složená ze zástupců jed-

Na základě našich zkušeností zavádíme prostřednictvím Ekocentra Paleta EMAS do příspěvkových organizací 
a obchodních společností města.

Více informací najdete na www.chrudim-city.cz/zdravemesto • www.cenia.cz


