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2008
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Udržitelná výroba

KLÍČOVÁ SDĚLENÍ ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE

Udržitelný rozvoj, jehož součástí je udržitelná
spotřeba a výroba, při uspokojování základ-
ních potřeb společnosti využívá přírodní zdro-
je tak, aby neohrozil uspokojování potřeb
budoucích generací.

Principy udržitelné spotřeby a výroby jsou
v České republice zakotveny v mnoha právních
dokumentech, jejichž převzetí navazuje na
právní předpisy EU.

Udržitelná výroba je založena na 3 pilířích:
ekonomickém, environmentálním a sociálním.
Při navrhování opatření jsou zohledňovány
všechny 3 oblasti (tzn. ekonomický přínos,
vliv na životní prostředí a na člověka).

Udržitelná spotřeba a výroba řeší základní
konflikt: Chceme výrobky a služby, ale nechce-
me jejich negativní vlivy na kvalitu života.

Udržitelnou výrobu lze aplikovat tak, že
bude zlepšovat konkurenceschopnost podniku
a zvyšovat jeho hodnotu. 
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6 Ministerstvo životního prostředí – http://www.mzp.cz

6 Projekt Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu
– http://www.cenia.cz/USV

6 Národní centrum čistší produkce – http://www.cenia.cz/CP

6 Platforma pro udržitelnou spotřebu a výrobu
– http://www.usv-partner.cz

6 České ekologické manažerské centrum – http://www.cemc.cz

6 CENIA, česká informační agentura životního prostředí
– http://www.cenia.cz



UDRŽITELNÁ VÝROBA
Za udržitelnou výrobu je možné označit takovou výrobu, která je pro podniky
ekonomicky efektivní a zároveň má co nejmenší dopad na životní prostředí
a lidské zdraví, minimalizuje spotřebu přírodních zdrojů, energie, toxických
látek a vznik odpadů. Je úzce spjata s udržitelnou spotřebou, především proto,
že každý výrobce je zároveň i spotřebitel a každý spotřebitel může výběrem
výrobků, které kupuje, podpořit výše uvedené principy.

3 Životní cyklus produktů

JAK VYRÁBĚT UDRŽITELNĚ
Podniky, které chtějí vyrábět udržitelně, mohou využít řadu tzv. dobrovolných
nástrojů, z nichž zde uvádíme ty nejdůležitější a nejčastěji používané.

6 Čistší produkce – Systematické uplatňování preventivní strategie podporující
efektivitu výroby. Hlavní součástí je analýza materiálových a energetických
toků za účelem zmapování nežádoucích neproduktových výstupů (úniků, odpa-
dů a znečištění). To umožňuje poznat příčiny vzniku ztrát a navrhnout opti-
mální sadu opatření, která jsou ekonomicky výhodná a mají menší dopad na
životní prostředí. Vhodné je tyto analýzy a prověřování procesů provádět kon-
tinuálně, jednorázovým zavedením nástroje není dosaženo takových přínosů
jako při stálé aplikaci. 

6 Monitoring a targeting (M&T) – Energetické řízení a řízení spotřeby surovin
vedoucí ke snižování spotřeby energie a surovin. Jedná se o zavedení systému
měření spotřeby energie a surovin a faktorů, které tuto spotřebu ovlivňují
u jednotlivých nákladových středisek. To umožňuje sledování a stálé zvyšování
reálné účinnosti využívání energie a materiálových vstupů ve výrobních proce-
sech anebo v budovách. 

6 Environmentální manažerské účetnictví – Vyhodnocování údajů o nákladech
a přínosech spojených s materiálovými a energetickými toky a dopady na život-
ní prostředí, které vede ke snižování negativních vlivů na životní prostředí při
současném snižování nákladů.

6 Nejlepší dostupné techniky (BAT) a benchmarking – Použití technologic-
kých postupů a technologií, která vedou k maximálnímu možnému omezení
vlivu na životní prostředí jako celku za předpokladu, že použití BAT je realizo-
váno za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek. Benchmarking je meto-
da používaná při stanovení nejlepších řešení. Je založena na měření a analýze
procesů a výkonů organizace a srovnávání nebo sdílení zkušeností se srovna-
telnými organizacemi.

6 Integrovaný systém řízení – Souhrn postupů, jimiž se podnik řídí v jednotlivých
zájmových oblastech podle mezinárodních standardů: ISO 9001 – Systém mana-
gementu jakosti, ISO 14001 – Systém environmentálního managementu anebo
EMAS – Systém řízení podniků a auditu s ohledem na životní prostředí
a BS OHSAS 18001 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6 Posuzování životního cyklu (LCA) podle norem ISO 14040 a 14044 –
Hodnocení environmentálních aspektů a možných dopadů na životní pro-
středí prováděné v průběhu celého životního cyklu výrobku či služby od zís-
kávání surovin, přes výrobu, užívání až po zneškodnění. LCA se uplatňuje při
vyhotovení environmentálního prohlášení typu III (Environmental Product
Declaration – EPD).

6 Společenská odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility –
CSR) – Je to přístup k podnikání, který vedle ekonomických zájmů zohled-
ňuje také sociální a environmentální zájmy skupin, které ovlivňují podniká-
ní anebo jsou daným podnikáním ovlivňovány. CSR je důležitým zastřešují-
cím přístupem pro nástroje udržitelné spotřeby a výroby.

ZAVÁDĚNÍ UDRŽITELNÉ VÝROBY
Podniky zavádějí uvedené nástroje nad rámec požadavků legislativy, na základě své
svobodné vůle (to se nemusí týkat pouze BAT, které mohou být v rámci integro-
vané prevence a omezování znečištění podkladem pro stanovení limitů). Ideální
bývá aplikace více nástrojů najednou, jelikož jednotlivé nástroje se vhodně dopl-
ňují. Dobrovolné nástroje se v podniku uplatní na všech úrovních tzv. pyramidy
řízení. V České republice je zavádění udržitelné výroby systematicky podporováno
od roku 1992. Pozitivní trend lze pozorovat zvláště v posledních letech, kdy se roz-
šiřuje povědomí o dobrovolných nástrojích prostřednictvím řady projektů. 

3 Pyramida řízení

ČISTŠÍ PRODUKCE
Univerzálním nástrojem k použití v podnicích a organizacích různého zaměření
je čistší produkce. Čistší produkce je v ČR aplikována od roku 1992. První pilot-
ní projekty byly realizovány a domácí experti byli v těchto postupech vyškole-
ni v rámci Česko-norského programu čistší produkce a dále za asistence Světo-
vého centra pro životní prostředí (WEC). Pro rozšíření čistší produkce v ČR měla
velký význam podpora mezinárodního programu UNIDO/UNEP pro podporu
Národních center čistší produkce, která trvala až do roku 1999. Analýzy prová-
děné po roce 2003 ukázaly, že potenciál pro zavádění ekonomicky i environ-
mentálně efektivních opatření čistší produkce v podnicích je stále vysoký. Její
zavádění dostalo nové impulsy v podobě ověření reálnosti zavedení systému
energetického řízení splácením z úspor (program EMPRESS) anebo komplexního
hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby v podnicích (OP RLZ
a JPD3). O tyto nové postupy pro aplikaci čistší produkce je zájem i v zahrani-
čí. 

3 Počet nových podniků realizujících projekty čistší produkce v ČR,
1992–2007
Zdroj: CENIA

Udržitelná výroba a zavádění dobrovolných nástrojů je v ČR podporováno již
řadu let. Podniky a organizace v ČR zavádějí v této oblasti nejčastěji systé-
my řízení. Stále však lze nalézt potenciál pro zlepšení a aplikaci inovativních
opatření. 

Česká republika patří v oblasti udržitelné spotřeby a výroby k nejrozvinutějším
novým členským státům EU a má také dobré postavení v žebříčku hodnocení
„kvality života“. ČR se aktivně podílí na řešení klíčových globálních problémů
jak v rámci EU, tak širších mezinárodních vztahů.

Téma udržitelné spotřeby a výroby je jednou z hlavních priorit českého před-
sednictví v Radě EU, zejména podpora a rozšíření schváleného Akčního plánu
pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku v rámci
vydaného „balíčku dokumentů“. 
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Uváděny jsou podniky, které poskytly informace o projektech čistší produkce Národnímu
centru čistší produkce. 


