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Úvod 

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS, stanoví nový základní požadavek na stavby č. 7. Tento 

požadavek je následující:  

„Stavba musí být navržena, provedena a zbourána tak ovým zp ůsobem, aby 

bylo zajišt ěno udržitelné využití p řírodních zdroj ů a zejména: 

a) opětovné využití nebo recyklovatelnost staveb, použitý ch materiál ů a 

částí po zbourání; 

b) životnost staveb; 

c) použití surovin a druhotných materiál ů šetrných k životnímu prost ředí při 

stavb ě.“ 

Již v současnosti probíhá na úrovni některých pracovních skupin (WG) nesmělá 

diskuse o zapracování základního požadavku č. 7 do nových harmonizovaných 

evropských norem stavebních výrobků. S tím musí být spojena znalost národních 

právních požadavků pro jejich oznámení i jako podklad pro diskusi/národní pozici při 

přípravě mandatorních ENV charakteristik stavebních výrobků vedoucích 

k průřezovému naplnění nově definovaného základního požadavku č. 7. Uvedené 

ENV charakteristiky výrobků, kromě hygienických limitů vedoucích k ochraně zdraví 

nebyly předmětem posuzování shody dle zákona č. 22/1997 Sb. Proto je třeba 

provést analýzu dobrovolných nástrojů, požadavků, metod a dalších aspektů jako 

podklad pro formulaci návrhu národního konsolidovaného názoru a jeho diskusi na 

národní úrovni a mezinárodní úrovni v uvedené oblasti.  

Cílem této zprávy je proto vytvořit podklad pro definování okruhu národních 

požadavků, resp. národní pozice v rozsahu základního požadavku č. 7 (dále jen 

ZP7). Součástí této zprávy je analýza národní úrovně oprávněného zájmu, kdy 

v první části této zprávy bude předložen soubor národních právních předpisů, které 

se svým zaměřením dotýkají jak oblasti využití stavebních výrobků, tak oblasti využití 

přírodních zdrojů.  
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V další části se zpráva věnuje evropským metodám, které jsou v současné době 

nejčastěji používány pro formulaci, resp. deklaraci případného dopadu stavebních 

výrobků na oblast využití přírodních zdrojů.  

Následně je představen segment environmentální politiky, v podobě 

environmentálních dobrovolných nástrojů, které jsou nejčastěji používány na národní 

úrovni, a zároveň mají svým charakterem blízko k nově stanovenému ZP7.  

V návaznosti na představení dobrovolných nástrojů národní úrovně jsou definovány 

environmentální charakteristiky, resp. dopady produktů užívaných na národní úrovni 

na životní prostředí. 

Závěrem této zprávy je doporučení nástrojů a metod potenciálně využitelných při 

deklarování plnění ZP7 u stavebních výrobků. 
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1. Národní úroveň oprávněného zájmu 
Stavební výrobky musí splňovat limity pro odpovídající kvalitu vnitřního prostředí a 

zároveň minimálně zatěžovat vnější životní prostředí. Dále je nutno volit vhodné 

zdroje energie (s využitím obnovitelných zdrojů energie) a také uvažovat o 

odpovídající kvalitě výrobku po zabudování do stavby a brát v úvahu ekonomické 

souvislosti potřebné pro návrh, provoz a likvidaci (recyklaci).  

Stavební výrobky zabudované do stavby musí respektovat požadavek vysoké 

funkční kvality v rámci dlouhodobé životnosti objektu. Při návrhu konstrukce a jeho 

optimalizaci je proto třeba posuzovat chování konstrukce v rámci celého životního 

cyklu a uvažovat předpokládané cykly údržby, oprav a výměn jednotlivých 

konstrukčních částí. K tomu je třeba sladit životnosti jednotlivých konstrukčních prvků 

a zajistit snadnou výměnu prvků s menší životností. Současný stav životního 

prostředí vyžaduje výrazné změny technických řešení vedoucí k několikanásobnému 

snížení environmentálních dopadů.  

 

1.1 Právní předpisy pro oblast životního prostředí 

1.1.1 Hospodaření energií 

Hlavním řídícím právním předpisem pro tuto oblast je zákon č. 318/2012 Sb. o 

hospodaření energií (ve znění pozdějších předpisů), který zavádí požadavky 

směrnice č. 2010/31/EU, o energetické náročnosti budov. Jedná se o účinnost 

užití energie zdrojů a rozvodů energie, kontrolu provozovaných kotlů a rozvodů 

tepelné energie a klimatizačních systémů, snižování energetické náročnosti 

budov, průkazy energetické náročnosti budov a energetické průkazy ucelených 

částí budov, spolu s příslušnými termíny pro jejich zpracování, energetické audity, 

energetické posudky a energetické specialisty. 

Prováděcí předpisy zákona č. 318/2012 Sb.:  

• Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití 

energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a 

chladu 
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• Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a 

dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění 

a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných 

zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným 

spotřebitelům 

• Vyhláška č. 441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při 

výrobě elektřiny a tepelné energie 

• Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku 

• Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov (uvádí požadavky, 

ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich stanovení, výpočtové 

metody energetické náročnosti budov, obsah průkazu energetické 

náročnosti budov a způsob jeho zpracování, umístění průkazu v budově) 

• Vyhláška č. 118/2013 Sb. o energetických specialistech 

• Vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů (po každé 

kontrole provedené nezávislým odborníkem se bude vydávat povinně nově 

také zpráva o kontrole klimatizačního systému) 

• Vyhláška č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie. 

1.1.2 Stavební odpad a stavební výrobky se zabudovaným odpadem 

Stavební odpad je odpad vznikající při stavbě, údržbě, rekonstrukci a odstraňování 

budov. 

Nařízení vlády č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR ukládá 

povinnost analyzovat způsoby nakládání se stavebními a demoličními odpady za 

účelem vytvoření podmínek pro splnění cílů týkající se zvýšení podílů využívání 

recyklovaných odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících 

odpadů do roku 2014. 

Upravené stavební a demoliční odpady lze materiálově využít obecně dvěma 
způsoby: 
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• jako odpad v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho 

prováděcími předpisy. Oblast materiálového využívání stavebního 

odpadu ze stavební výroby procesně řeší Metodický pokyn k nakládání s 

odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování 

staveb ve věstníku MŽP č. 9/2003). Metodický pokyn v části 3 uvádí 

postupy při posuzování nebezpečných vlastností stavebních a 

demoličních odpadů pověřenou osobou. Stavební odpad je vymezený 

skupinou 17 Katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou 

je zaveden Katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů. Upravený 

odpad je možné využívat v souladu se zákonem o odpadech v 

zařízeních určených k využívání těchto odpadů podle § 14 odst. 1 za 

podmínek stanovených vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady (ve znění pozdějších předpisů) nebo 

v zařízeních podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, kde se rovněž 

vyžaduje určité prokázání shody se surovinami v nich běžně užívanými, 

přičemž je třeba dále respektovat vyhlášku MŽP a MZ č. 376/2001 Sb., o 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (ve znění pozdějších 

předpisů) a vyhlášku č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 

skládky ve znění pozdějších předpisů. 

• jako stanovený stavební výrobek po posouzení shody výrobku podle § 

12 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Na tyto 

materiály a jejich využívání se zákon o odpadech nevztahuje. U těchto 

výrobků musí být vždy posouzena shoda jejich vlastností s požadavky 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., které stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky (resp. požadavky na posouzení zdravotní 

nezávadnosti stavebních výrobků).   

1.1.3 Nebezpečné látky 

Od r. 2011 platí v ČR chemický zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a 

chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Tento zákon 

navazuje na přímo použitelné evropské předpisy Nařízení REACH a nařízením 
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CLP (klasifikace, označování a balení látek a směsí) a upravuje povinnosti 

právnických osob.  

Prováděcí předpisy chemického zákona: 

• Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 

chemických látek a chemických směsí a balení a označování 

nebezpečných chemických směsí 

• Vyhláška č. 162/2012 Sb. o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení 

nebezpečné směsi; 

• Vyhláška č. 163/2012 Sb. o zásadách správné laboratorní praxe. 

• Vyhláška č. 61/2013 o rozsahu informací poskytovaných o chemických 

směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech  

Chemický zákon adaptuje do českého právního řádu několik přímo použitelných 

předpisů ES. Zákon přispívá ke zvýšení chemické bezpečnosti při výrobě a 

dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích a předmětech, a při 

výrobě a dovozu směsí a při jejich uvádění na trh a používání. 

Posuzování stavebních výrobků, které mají charakter nebezpečné látky (a 

především při nakládání s nimi) spadá pod zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně 

veřejného zdraví a jeho prováděcí předpisy: 

•    Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 

expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 

činiteli  

•   Vyhláška č. 428/2004 Sb. o získání odborné způsobilosti k nakládání s 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými 

jako vysoce toxické 
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• Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a 

krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé 

expozice těchto prací;  

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci  

1.1.4 Uvolňování nebezpečných částic a plynů do vnějšího ovzduší  

V této oblasti je sledováno především uvolňování škodlivin do vnějšího ovzduší, 

což řeší zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. a jeho prováděcí předpisy. 

Týká se to především odvodů spalin a komínů, potrubních systémů a dalších 

spalinových zařízení. Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a 

jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 

ovzduší řeší požadavky na vybrané výrobky s obsahem těkavých organických 

látek, limitní hodnoty obsahu těkavých organických látek a analytické metody pro 

stanovení obsahu těkavých organických látek v těchto výrobcích. V příloze č. 7 

vyhlášky jsou definovány nátěrové hmoty určené pro budovy, jejich vybavení a 

příslušenství a s nimi spojené konstrukce, a sloužící k dekorativním, funkčním a 

ochranným účelům, s výjimkou aerosolů. 

Dále je v této oblasti zákon č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou 

vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, který se vztahuje především na 

chladicí a klimatizační zařízení. Prováděcím předpisem tohoto zákona je vyhláška 

č. 257/2012 Sb. o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a 

fluorovaných skleníkových plynů (jsou zde popsány postupy pro kontrolu těsnosti 

chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo systémů požární ochrany, 

obsahujících fluorované skleníkové plyny, a rozsah požadovaných znalostí ke 

znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování látek, které poškozují ozonovou 

vrstvu). 

1.1.5 Vodní politika 

V této oblasti je relevantní v první řadě Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o 

změně některých předpisů (vodní zákon), který chrání povrchové a podzemní 

vody a stanovuje podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro 
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zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod. Příloha č. 1 k zákonu 

uvádí seznam zvlášť nebezpečných látek a seznam nebezpečných látek.  

Na vodní zákon navazují tyto prováděcí předpisy: 

•••• Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 

náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových a do kanalizací (ve znění pozdějších předpisů)  

•••• NV č. 71/2003 Sb. o stanovení povrchových vod vhodných pro 

život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních 

živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod (ve 

znění změny NV č. 169/2006 Sb.) 

•••• Vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se 

závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a 

rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 

jejich škodlivých následků  

•••• Vyhláška č. 418/2010 o ukazatelích a hodnotách přípustného 

znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 

povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 

kanalizací (ve znění pozdějších předpisů) 

•••• Vyhláška č. 98/2011 Sb. o způsobu hodnocení stavu útvarů 

povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu 

silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a 

náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu 

povrchových vod. 

Dalším právním předpisem pro tuto oblast je zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), který upravuje některé vztahy vznikající při 

rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě a 

přípojek na ně a dále působnost orgánů územních samosprávných celků a 
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správních úřadů. S ním souvisí prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., kde jsou 

definovány mj. způsoby stanovení nejvyšší míry znečištění odpadních vod 

vypouštěných do kanalizace. 

1.1.6 Další právní předpisy související s dopady na životní prostředí  

Dále lze také při posuzování vlivů stavebních produktů, staveb a stavebních 

výrobních zařízení na životní prostředí narazit na právní předpisy „obecnějšího“ 

charakteru z pohledu stavebnictví. Jedná se o tyto předpisy:  

• zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí (ve znění pozdějších předpisů), 

vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního 

prostředí a povinností právnických a fyzických osob při ochraně a 

zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů 

• zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí) se vztahuje na vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení 

by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.  

• zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezení znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 

integrované prevenci) a prováděcí Vyhláška č. 288/2013 Sb.; o provedení 

některých ustanovení zákona o integrované prevenci 

• zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního 

prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 

životního prostředí a o změně některých zákonů (ve znění pozdějších 

změn); 

• zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o 

změně některých zákonů (ve znění pozdějších změn). 

• Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících 

látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do 

integrovaného registru znečišťování životního prostředí (ve znění změny č. 

450/2011 Sb.) 
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1.2 Právní předpisy pro oblast bezpečnosti 

1.2.1 Požární ochrana 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (ve znění pozdějších předpisů) rozvádí 

požadavky požární bezpečnosti staveb. V návaznosti na zákon se stanovují 

podmínky požární bezpečnosti právnických a fyzických osob a způsob výkonu 

státního požárního dozoru. Prováděcími předpisy jsou: 

• Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky 

požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří 

• Vyhláška č. 255/1999 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků 

požární ochrany (ve znění pozdějších předpisů) 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

• Vyhláška č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky (ve 

znění pozdějších předpisů) 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

staveb (ve znění pozdějších předpisů) 

• Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně 

(ve znění pozdějších předpisů) 

1.3 Právní předpisy pro oblast zdraví 

1.3.1 Radioaktivita 

Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (ve znění pozdějších 

předpisů) a vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně (v aktuálním 

znění) obsahují části zabývající se stavbami a stavebními výrobky.  

Pro posuzování shody stavebních výrobků je rozhodující § 6 odst. 6 zákona č. 

18/1997 Sb., který klade výrobcům a dovozcům stavebních výrobků a materiálů 

povinnost systematicky hodnotit obsah přírodních radionuklidů a vést o výsledcích 
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evidenci. Aktivita radia zůstává limitujícím faktorem při rozhodování, zda materiál 

uvádět do oběhu či nikoli.  

Podrobnosti o posuzování radioaktivity stavebních materiálů jsou uvedeny v § 96 

a v příloze č. 10 k  vyhlášce č. 307/2002 Sb.. V tabulce 1 této přílohy jsou uvedeny 

mezní hodnoty hmotnostní aktivity, při jejichž překročení se nesmí stavební 

materiál uvádět do oběhu a v tabulce 2 jsou uvedeny směrné hodnoty obsahu 

přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu (index hmotnostní aktivity). 

1.3.2 Biocidní látky 

Stavební výrobky s charakterem biocidní látky podléhají zákonu č. 120/2012 Sb. o 

podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně 

některých souvisejících zákonů. Zde jsou biocidy definovány jako přípravky 

obsahující jednu nebo více účinných látek určených k ničení, odpuzování, 

zneškodňování, zabránění účinku nebo dosažení jiného regulačního účinku na 

jakýkoliv škodlivý organismus chemickým nebo biologickým způsobem. Mezi 

příklady biocidů v příloze k zákonu jsou i přípravky, které jsou stanovenými 

stavebními výrobky - konzervační přípravky pro dřevo, konzervanty pro vlákna, 

kůži, pryž a polymerní materiály, konzervační prostředky pro zdivo a přípravky 

proti hnilobě konstrukcí používaných ve vodě.  

S tím dále souvisí vyhláška č. 304/2002 Sb., kterou se stanoví podrobná 

specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek. 

Podle prováděcí vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 305/2002 Sb., kterou se 

stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před 

uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh (ve znění změny 

vyhláškou č. 382/2007 Sb.), musí fyzické nebo právnické osoby, které uvedly na 

trh biocidy před nabytím účinnosti tohoto zákona a hodlají je uvádět na trh i 

nadále, tuto skutečnost sdělit Ministerstvu zdravotnictví formou oznámení. Biocidní 

přípravek lze uvést na trh jen na základě povolení Ministerstva zdravotnictví, jehož 

součástí jsou podmínky uvedení na trh. 
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1.3.3 Stavební výrobky přicházející do styku s vodou určenou k lidské spotřebě 

Pro ČR platí zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění 

pozdějších předpisů), v § 5 odst. 2 se hovoří o povinnost výrobce nebo dovozce 

výrobků, který přichází do přímého styku s vodou, před jeho uvedením na trh, 

tento výrobek osvědčit, že nedojde k nežádoucímu vlivu na pitnou a teplou vodu, 

přičemž ověření je třeba provést na základě výluhových zkoušek v souladu s 

prováděcí vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 

přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Podle této vyhlášky musí 

výrobky pro styk s vodou určenou k lidské spotřebě splňovat limity výluhových 

zkoušek. Dále tato vyhláška č. 409/2005 Sb. specifikuje ještě další požadavky na 

materiály používané pro styk s vodou určenou k lidské spotřebě; např. plasty musí 

splňovat požadavky platné pro materiály pro styk s potravinami uvedené ve 

vyhlášce č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s 

potravinami a pokrmy. 

Tyto limity pro vodu určenou k lidské spotřebě jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce 

č. 252/2004 Sb. (ve znění změny č. 187/2005 Sb. a č. 293/2006 Sb.), kterou se 

stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 

pitné vody. Ve výluhu se stanovuje koncentrace nebo přítomnost těch rizikových 

složek, které jsou charakteristické jako přirozená součást nebo možná nečistota 

ve výrobku. 

1.3.4 Uvolňování nebezpečných látek ze stavebních výrobků do vnitřního prostředí 
staveb 

Předpisem, který stanoví limitní ukazatele pro nebezpečné látky ve vnitřním 

prostředí staveb je vyhláška č. 6/2003 Sb., která stanoví hygienické limity 

chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 

místností některých staveb. Tato vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

Vyhláška č. 6/2003 Sb. uvádí v příloze č. 2 limitní koncentrace pro některé 

škodliviny - nejčastěji se vyskytující těkavé organické látky, včetně formaldehydu, 

a dále pro minerální a azbestová vlákna.  
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1.3.5 Výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích a uvnitř stavby 

Dotčeným právním předpisem je opět zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví (ve znění pozdějších předpisů) a prováděcí vyhláška č. 6/2003 Sb., která 

stanoví přijatelné mikroklimatické podmínky. Ty zahrnují teplotu, vlhkost, větrání a 

podmínky provozu ventilačních a klimatizačních zařízení. Uvedené údaje se 

vztahují ke stavbám, nikoliv k jednotlivým stavebním výrobkům. Pro posuzování 

stavebních výrobků jsou však přesto důležité, neboť z cílových parametrů stavby 

lze odvodit vlastnosti výrobků a omezení podmínek jejich užití ve stavbě (výkony 

otopných těles nebo klimatizace, objemové průtoky ventilačních zařízení apod.). 

Výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnitř stavby musí 

být posuzován v širších souvislostech daných volbou stavebních materiálů, 

situováním stavby a jejím užíváním. Z tohoto pohledu se hodnotí všechny stavební 

výrobky, které jsou součástí stavební konstrukce a jsou vystaveny srážkám (déšť, 

sníh, kroupy), zemní vlhkosti a jiným druhům vnější vlhkosti, jako jsou stěny, okna, 

střechy, a podlahy včetně jejich doplňků a materiály pro obklady, tepelnou izolaci, 

parotěsné zábrany, nátěry, laky, těsnicí prostředky atd. 
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2. Analýza evropských metod 
Vzhledem k současnému stavu na trhu, kdy jsou veškeré stavební produkty 

v podobě stavebních strojů, stavebních výrobků, stavebních služeb a budov 

samotných předmětem značných regulačních opatření, se Evropa snaží vytvářet 

jednotný trh pro stavební produkty, a s tím souvisí také potřeba vytvoření 

jednotného evropského regulační rámce pro stavební produkty.  

2.1 Současný stav regulačních opatření v oblasti stavebnictví  
EU Směrnice o stavebních výrobcích (Construction Product Directive CPD) z 

roku 1989 byla zavedena všemi členskými státy Evropské unie s cílem vytvořit 

společný rámec pro předpisy týkající se staveb a stavebních prací. Byla to jedna z 

prvních směrnic ze strany EU s cílem vytvořit jednotný trh pro zboží a služby. 

Mechanismem pro realizaci přijaté CPD bylo nastavení velmi vysoké 

úrovně požadavků na stavby, známé jako základní požadavky. Následně pak 

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) vypracoval standardy pro 

každý stavební výrobek (prostřednictvím produktových technických komisí) na 

podporu těchto základních požadavků. Bylo vypracováno a přijato více než 400 

norem a 1500 zkušebních metod. 

EU Nařízení o stavebních výrobcích (Construction Product Regulation CPR)  - 

CPD byla nahrazena v roce 2011 Nařízením o stavebních výrobcích (CPR),  

které bylo formálně zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 

4.4.2011. První části tohoto nařízení vešly v platnost 20 dnů po zveřejnění 

a zbývající části vstoupily v platnost dne 1. července 2013.  

Nařízení jsou nejpřímější forma právních předpisů EU; jakmile vstoupí v platnost, 

jsou právně závazné v každém členském státě EU, a jsou na stejné úrovni s 

vnitrostátními právními předpisy. Národní vlády tak nemusí sami implementovat 

předpisy EU. Jedním z klíčových nových doplňků v CPR je požadavek na 

udržitelnost, zejména na udržitelné využívání přírodních zdrojů (to se nazývá 

základní požadavek na stavby 7 ( BRCW 7) a snížení dopadů na životní cyklus 

emisí skleníkových plynů ( BRCW 3). Toto má značný vliv, a pokud chce členský 

stát EU regulovat tyto oblasti udržitelnosti, bude tak muset učinit pomocí 
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evropských norem, a zejména prostřednictvím norem vyvíjených CEN Technickou 

Komisí CEN/TC 350. Je důležité si uvědomit, že všechny členské státy, musí 

používat tyto normy a nelze regulovat pomocí národních norem, pokud existují 

evropské normy. CPR také obsahuje požadavek, že Environmentální prohlášení o 

produktu EPD má být použito k posouzení dopadu výrobku. 

CEN/TC 350 - Vývoj horizontálních standardizovaných  metod pro posouzení 

integrovaného environmentálního profilu budovy - od roku 2000 se Evropská 

komise začala znepokojovat tím, že by mohl nadbytek počtu národních schémat 

pro posuzování vlivu budov a stavebních výrobků na životní prostředí v rámci 

Evropy vytvářet technické překážky obchodu a přerušení jednotného trhu v rámci 

Evropské unie. Na základě požadavku členských států EU na snížení 

potenciálních překážek obchodu a poskytnutí konzistentního a integrovaného 

hodnocení vlivu na úrovni budovy začal Evropský výbor pro normalizaci (CEN - v 

podstatě všechny národní normalizační orgány v rámci Evropy) rozvíjet 

horizontální (tj. platí na všechny výrobky a typy budov) přístup k měření 

environmentálních dopadů stavebních výrobků a celých staveb v rámci celého 

životního cyklu. Později byl vyvíjený rozsah standardů rozšířen o ekonomické a 

sociální vlastnosti budov.  

Evropská komise pověřila rozvojem těchto nových evropských 

standardů v roce 2004, známých jako mandát M/350, technickou komisi CEN / TC 

350. Tato komise zahájila svou činnost v roce 2005 a rozdělil práci na 

šest úkolů a pracovních skupin:  

• CEN/TC 350 / Rámec pracovní skupiny 

• CEN/TC/WG1 Posuzování environmentálních vlastností budov 

• CEN/TC WG2 Popis životního cyklu budov 

• CEN/TC WG3 Produktová úroveň (EPD , komunikační formáty) 

• CEN/TC WG4 Posuzování ekonomických vlastností budov 

• CEN/TC WG5 Posuzování sociálních vlastnosti budov. 

Práce CEN/TC 350 se odráží v každém členském státě EU v rámci jejich 

národních komisí. Důležitost evropských norem spočívá v tom, že je členské státy 

EU musí použít při regulaci, pokud existují a národní normy musí být zrušeny, 
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pokud jsou v rozporu s těmito evropskými standardy. Národní normy pro stavební 

výrobky, jakými jsou například normy pro trvanlivost, byly nahrazeny v uplynulém 

desetiletí evropskými normami, a to se očekává také v otázkách udržitelnosti. 

Ve skupině CEN/TC 350 byly již zpracovávány následující dokumenty, které jsou 

postupně zaváděny do ČSN, a další se připravuji: 

• CEN/TR 15941:2010 TNI CEN/TR 15941:2012 Udržitelnost staveb – 

Environmentální deklarace výrobku – Metodologie pro výběr a použití 

generických dat 

•   EN 15643-1:2010 ČSN EN 15643-1:2011 Udržitelnost staveb – Posuzování 

udržitelnosti budov – Část 1: Obecný rámec 

•   EN 15643-2:2011 ČSN EN 15643-2:2011 Udržitelnost staveb - Posuzování 

udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních 

vlastností 

•   EN 15643-3:2012 ČSN EN 15643-3:2012 Udržitelnost staveb - Posuzování 

udržitelnosti budov - Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností 

•   EN 15643-4:2012 ČSN EN 15643-4:2012 Udržitelnost ve výstavbě - 

Posuzování udržitelnosti budov - Část 4: Rámec pro posuzování 

ekonomických vlastností 

•   EN 15804:2012 ČSN EN 15804:2013 Udržitelnost staveb - Environmentální 

prohlášení o produktu - Zásadní pravidla pro produktovou kategorii stavebních 

výrobků 

•   EN 15942:2011 ČSN EN 15942:2013 Udržitelnost staveb - Environmentální 

prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky 

• EN 15978:2011 ČSN EN 15978:2012 Udržitelnost ve výstavbě – Posuzování 

environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda 

• prEN 16309 Udržitelnost ve výstavbě - Hodnocení sociálních vlastností budov 

- Metody 

• prEN 16627 Udržitelnost ve výstavbě - Hodnocení ekonomických vlastností 

budov – Výpočtové metody 
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•   ISO 15392:2008 ČSN ISO 15392:2012 Udržitelnost ve výstavbě - Obecné 

principy 

•   ISO 21930:2007 ČSN ISO 21930:2013 Udržitelnost ve výstavbě - 

Environmentální prohlášení o produktech v oblasti stavebnictví 

2.2 Metoda LCA - posuzování životního cyklu 

Požadavky na udržitelný rozvoj je nutné v případě stavebních výrobků sledovat od 

jejich návrhu přes materiály, výrobu, zabudování až po jejich likvidaci a u budov od 

zadání zakázky přes návrh, provedení, užívání až po jejich demolici. Významné jsou 

přitom otázky ochrany životního prostředí a úspory energií.  Proto se také jeví jako 

logické zde zmínit metodu LCA, které právě tento přístup využívá.  

2.2.1 Definice LCA metody 

Posuzování životního cyklu neboli metoda LCA (zkratka LCA z anglického názvu: 

Life-Cycle Assessment) je nejvýznamnějším analyticko-informačním nástrojem, s 

jehož pomocí lze zjistit a posoudit vlivy vybraného systému (nejčastěji výrobku) na 

životní prostředí, a to v průběhu jeho celého životního cyklu, tj. od získávání surovin k 

jeho výrobě, přes výrobu potřebných materiálů a vlastní výrobu výrobku, jeho 

spotřebu a závěrečnou likvidaci po použití. Posuzování životního cyklu je určeno k 

informování o všech významných dopadech na životní prostředí spojených 

s produktem nebo procesem, a proto se měří vliv v širokém spektru otázek životního 

prostředí, jako je dopad na kvalitu ovzduší, používání vody, jakost vody, toxicita pro 

lidský život a fungování ekosystémů, vliv na globální oteplování a využívání zdrojů. 

Tyto problémy se mohou měnit a jejich význam zvyšovat nebo snižovat v průběhu 

času podle společenských změn a stanovených priorit. V 60. a 70. letech panovalo 

největší znepokojení ohledně životního prostředí v Evropě z kyselého deště 

způsobeného emisemi síry z elektráren, což bylo následováno v 80. letech obavami z 

freonů z aerosolů a dalších zdrojů, které byly spojené s vyčerpáním ochranné 

ozonové vrstvy v horní atmosféře. Dnes, na počátku 21. století, jsou problémem 

klimatické změny, kdy se věří, že jejich hlavní příčinou je zvýšení uhlíkových emisí 

způsobených lidskou činností. 
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Základem metody LCA je stanovení všech energeticko-materiálových toků, které 

sledovaný systém spojují s jeho okolím a na základě stanovení kvality a kvantity 

vstupů a výstupů určit změny, jež tyto odběry ze životního prostředí (vstupy z 

hlediska systému) a látky vnášené do životního prostředí (z hlediska sledovaného 

systému jde o výstupy) v životním prostředí způsobují. Konkrétně se jedná o 

systematický, normami řady ISO 14040 stanovený postup. Oficiální definice metody 

LCA je uvedena v normě ISO 14040 a zní: „posuzování životního cyklu LCA je 

shromažďování a vyhodnocování vstupů, výstupů a možných dopadů na životní 

prostředí výrobkového systému během jeho celého životního cyklu“. 

Dopady na životní prostředí nejčastěji zvažované při posuzování životního cyklu 

stavebních výrobků jsou: 

• změna klimatu 

• okyselení 

• eutrofizace  

• úbytek stratosférického ozónu  

• tvorba fotochemického ozónu. 

Ostatní ukazatele běžně poskytované v LCA: 

• obnovitelné a neobnovitelné primární energie 

• spotřeba vody 

• odpady určené k odstranění 

• toxicita pro ekosystémy a lidí 

• vyčerpání zdrojů (zahrnující různě minerály, vzácné chemické prvky) 

• radioaktivita. 

2.2.2 Využití metody LCA obecně 

Často se metoda LCA používá k porovnávání dvou výrobků z hlediska jejich vlivů na 

životní prostředí, ať už z důvodů konkurenčních či inovačních. V tomto případě je 

však nutné pamatovat vždy na to, že se porovnávají vlivy životních cyklů výrobků a 

že jeden a týž výrobek může mít různé životní cykly a v důsledku toho i různé dopady 

na životní prostředí (značný vliv na celkový výsledek může mít i charakter použitých 
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energetických zdrojů). Je proto třeba při srovnání dvou výrobků uvádět přesně jaké 

jejich životní cykly byly porovnány. Nelze zjednodušeně tvrdit, že na základě metody 

LCA výrobek A z hlediska životního prostředí vhodnější než výrobek B. Velký význam 

metody LCA je dán tím, že na rozdíl od metody EIA stanovuje negativní vlivy na 

životní prostředí z globálního hlediska. 

Jedná se o metodu vcelku náročnou, kde je zapotřebí zjistit mnoho nejrůznějších 

údajů, určit jejich přesnost, reprodukovatelnost, věrohodnost a citlivost. Vzhledem k 

tomu, že se jedná o metodu, která má velký význam pro dosažení udržitelného 

rozvoje, tj. jak pro udržitelnou výrobu, tak i pro udržitelnou spotřebu, je neustále dále 

rozvíjena a jsou také propracovávány její databáze a příslušné software.  

Vzhledem k tomu, že metoda LCA analyzuje životní cyklus výrobku, analyzuje jak 

výrobní procesy, tak i procesy uplatňující se při používání výrobku ve spotřební sféře. 

Přes analýzu výrobních procesů může ovlivňovat řízení a strategii, přes analýzu 

chování výrobku ve spotřební sféře může ovlivňovat tzv. rámcové podmínky čili 

legislativní předpisy, poplatky, daně a jiné nástroje, jež jsou v pravomoci správních 

orgánu. 

2.2.3 Využití LCA metody při posuzování stavebních výrobků 

Rozsah různých studií LCA se může lišit, ale proces výroby stavebního produktu je 

zahrnuta vždy. Jedná se o tzv. studii LCA s rozsahem od „kolébky k bráně“. Některé 

studie navíc zvažují také proces dopravy a instalaci výrobku na staveniště, jeho 

údržbu a dopady odstranění. V tomto případě se jedná o studii s rozsahem „od 

kolébky do hrobu“.  Vzhledem k tomu, že se dopady těchto jednotlivých procesů 

mohou lišit v závislosti na lokalitě a způsobem, jakým je produkt používán, některé 

studie tyto etapy nezahrnují. Stavební produkty se liší značně svým způsobem 

výroby a využití, druhy využitých a spotřebovaných surovin, a proto se liší také jejich 

environmentální dopady v různých fázích životního cyklu.  

Těžba surovinových zdrojů je například hlavním environmentálním dopadem 

v případě kameniva, ale v případě náročněji zpracovávaných stavebních materiálů 

bude mít větší dopad samotná výroba. Přičemž dopad výroby může být hlavním 

environmentálním dopadem, pokud se jedná o vysoce energeticky náročný proces 
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výroby, jako je tomu u výroby kovů a cementu. Obaly stavebních produktů jsou svým 

dopadem velmi marginální. Jejich největším dopadem je finální odstranění těchto 

obalů. Dopady dopravy jsou obecně velmi malé ve srovnání s ostatními fázemi 

životního cyklu. I v případě stavebních produktů, které jsou celosvětově 

přepravovány, se jedná o malé environmentální dopady, protože je většinově 

využívána lodní doprava s malým vlivem na životní prostředí. Výjimkou může být 

v případě dopravy, již zmíněné kamenivo nebo dřevo, které mají relativně malé 

environmentální dopady ve fázi výroby, a proto mohou mít relativně vyšší dopady 

právě jejich doprava, přestože jsou stále nízké. Odpad může být generován a 

několika fázích životního cyklu – v průběhu výroby, na stavbách, během údržby, 

výměny nebo demolice. Dopady stavby, staveniště se mohou významně podílet také 

na produkci odpadů, kdy 10 až 15 % materiálů potřebných k výstavbě končí jako 

odpad. Činnost spojená s údržbou a rekonstrukcí podle odhadu tvoří až 45 % 

výstupy zhotovitele, proto významný podíl dopadů těžby a výroby je spojen právě 

s materiály použitými při těchto činnostech. Některé produkty po demolici a likvidaci 

stavby nemohou být znovu použité nebo recyklované, a proto končí jako odpad na 

skládce. Proto je v současnosti kladen velký důraz na otázku dalšího využití 

stavebních produktů po skončení jejich životnosti, již na samém začátku jejich 

výroby. 

2.2.4 Důsledky LCA metody 

LCA metoda jako taková, je pro výrobce potřebná, zvláště pro rozhodování o 

inovacích výrobků nebo při aplikaci ekodesignu. Používání nástroje je také zcela na 

rozhodnutí podniku, není zde zapotřebí žádné vedlejší instituce. Nástroj je tedy velmi 

přijatelný. Na druhé straně je však aplikace metody LCA velmi pracná a časově 

náročná. Účinnost nástroje je vzhledem k aplikaci podél životního cyklu čili se 

zahrnutím všech dodavatelů i zákazníků velmi vysoká. Jedná se o analytický nástroj 

s největším možným rozsahem šetření. Její zařazení do řady ISO 14000 ji 

doporučuje jako nástroj managementu při zavádění environmentálních 

manažerských systémů. Direktiva EU ji stanovuje jako hlavní a povinně používaný 

informační nástroj při rozhodování o výběru výrobkových kategorií a jejich kritérií v 

ekolabelingu. Podle normy ČSN EN ISO 14025 má základ environmentálního 
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prohlášení typu III být vytvořen na bázi aplikaci metody LCA. Realizace ekodesignu 

je v podstatě na použití metody LCA založena.  

S metodou LCA pracují další evropské metody, které využívají LCA data ke 

komplexnímu hodnocení kvality budov. Jedná se o 3 nejčastěji používané metody, 

které se svým rozsahem a požadavky částečně blíží definici ZP7. 

2.3 BRE Environmental Assesment Method – BREEAM – Velká Británie 
Metoda vznikla v roce 1990 a dnes je široce používána ve Velké Británii a na 

mezinárodní úrovni, jedním z jejich hlavních cílů je podpořit využívání stavebních 

materiálů s nízkými environmentálními dopady. BREEAM používá „Zeleného 

průvodce pro specifikaci“ jako základ pro hodnocení environmentálních dopadů 

stavebních materiálů. Zelený Průvodce byl vyvinut BRE (Building Research 

Establishment), aby poskytl vodítko designerům a projektantům pro výběr 

nejekologičtějších stavebních materiálů a konstrukcí. Prostřednictvím překladu 

generických LCA údajů a údajů pro certifikované výrobky do A + až E hodnotícího 

systému pro stavební prvky, jako jsou stěny a střechy, je snadné využít průvodce pro 

volbu řešení s nízkými environmentálními dopady pro jakýkoli stavební projekt. 12 % 

z BREEAM skóre pro budovy se týká bodů dosažených v části zaměřené na 

materiály. Ostatní body pro materiály v hodnocení BREEAM  se týkají odpovědného 

zásobování stavebními výrobky, opětovného použití existujících fasád a konstrukcí a 

použití recyklovaného kameniva. BREEAM 2011 zahrnuje možnost pro výrobky 

s nezávisle ověřeným EPD k získání dalších bodů pro prvek budovy v hodnocení 

BREEAM 2011 pomocí nového bodového navýšení. Navýšení je závislé na dopadu 

produktů v rámci jednoho stavebního prvku (takže v případě, že produkt odpovídá za 

60 % vlivu, specifikace bude mít větší zvýhodnění, než kdyby to bylo pouze 20 %) a 

dále je závislé na rozsahu EPD (rozsah EPD od kolébky do hrobu získává největší 

navýšení). Nicméně, je třeba poznamenat, že navýšení nezohledňuje dopady 

popsané v EPD, jen skutečnost, že je EPD k dispozici. 

2.4 Deutsche Geselschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB - Německo 
Metoda byla založena v roce 2007. DGNB (nebo německá rada pro udržitelné 

budovy) oceňuje budovy zlatou, stříbrnou a bronzovou plaketou, což odráží 
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environmentální, ekonomické a sociální charakteristiky. Dopad budovy na životní 

prostředí je oceněn 22,5 % z celkového skóre, stejně jako sociální a ekonomické 

dopady a technická kvalita. Na rozdíl od BREEAM, certifikační systém používá 

úroveň LCA pro budovy, včetně provozu budovy, k vyhodnocení jak stavebních 

materiálů (konstrukce, materiál, stavební služby a vybavení) a tak využité energie. 

Bodů lze také dosáhnout srovnáním celkového dopadu s cílovými a referenčními 

dopady na m² ročně vyjádřeným v sedmi kategoriích dopadu na životní prostředí.  

2.5 Leadership in Energy and Environmental Design  - LEED – Spojené státy 
americké 
LEED byl vyvinut v roce 2000 americkou radou pro Zelené Budovy. Certifikační 

systém LEED se snaží zlepšit způsob pro nastavení udržitelného stavebnictví. 

Dotazníkový přístup, který používá LEED posuzuje materiály z pohledu například 

vysoké úrovně využití recyklovaného materiálu, obnovitelných materiálů a místních 

zdrojů, což je svým způsobem zjednodušující a může být příčinou nejednoznačných 

výsledků. Nicméně LEED začal testovat použití dvou forem posuzování životního 

cyklu založených na pilotních kreditech, což se může stát standardem v budoucích 

verzích LEED . První forma posuzování používá funkce " EcoCalculator " 

k posouzení klíčových prvků budovy, stejně jako BREEAM a porovnává je s 

referenčním ukazatelem. Druhá forma použití pilotních kreditů 

se týká poskytnutí dokumentu EPD nebo LCA studie, čímž se podpoří 

výrobci se stále větším vědomím dopadů svých dodavatelských řetězců, resp. svých 

výrobků. Kredity je možné získat má-li více než 10 % nekonstrukčních materiálů 

použitých v budově LCA studii nebo EPD, dále jsou kreditově zvýhodněna specifická 

data pro dané produkty oproti datům generickým, resp. obecným, dále pak je 

pozitivně hodnocena kriticky přezkoumaná studie LCA a nezávisle ověřené EPD. Je 

třeba poznamenat, že stejně jako BREEAM, nebere ani LEED v úvahu skutečné 

dopady popsané v EPD, ale jen skutečnost, že bylo EPD vytvořeno. 
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3. Analýza dobrovolných environmentálních nástrojů s ohledem na 
ZP7 
V této kapitole jsou analyzovány nejběžněji používané dobrovolné environmentální 

nástroje, které se určitým způsobem dotýkají udržitelného využití energetických a 

surovinových zdrojů. Environmentální politika nabízí celou škálu dobrovolných 

environmentálních nástrojů, přičemž některé z nich nebyly do analýzy zahrnuty, 

jelikož jejich přímý dopad na oblast základního požadavku č. 7, tedy udržitelného 

využití přírodních zdrojů není tak významný.  

3.1 EMS - SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU 

3.1.1 Definice EMS 

Systém environmentálního managementu (častější název „environmentální 

manažerský systém“, zkracovaný na EMS) je dobrovolný regulační nástroj, který je 

definován normou ČSN EN ISO 14001: 2004 Systémy environmentálního 

managementu – Požadavky s návodem k použití. „Systém environmentálního 

managementu je součást systému managementu organizace použitá k vytvoření a 

zavedení její environmentální politiky a řízení jejích environmentálních aspektů.“ 

Účelem zavedení EMS je vytvoření systému na celkové a průběžné řízení 

environmentálních aspektů organizace, tj. vlivů, jimiž působí na životní prostředí. 

3.1.2 Požadavky EMS 

Environmentální aspekty musí být řízeny tak, aby činnost organizace probíhala v 

souladu s legislativními předpisy, používala preventivní strategii a aby svůj negativní 

dopad na životní prostředí neustále snižovala. Konkrétní stanovené cíle EMS jsou 

uvedeny v environmentální politice, která je veřejným dokumentem, přičemž 

základním požadavkem je dosažení souladu s legislativními předpisy. 

Prostřednictvím environmentální politiky se pro určité období vytváří detailní 

programy realizace EMS, kam jsou zapojeni všichni zaměstnanci, kteří musí být v 

tomto směru také pravidelně vzděláváni. Jak tvorba EMS, tak i jeho působení a 

výsledky musí být pravidelně prověřovány interním auditem a u podniků s certifikací 

EMS i nezávislým certifikačním orgánem, který je oprávněn udělit podniku příslušný 

certifikát potvrzující existenci a fungování zavedeného systému. Certifikace EMS 
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potvrzuje zavedení nástroje na úrovni systému řízení v podniku, ale nevypovídá nic o 

rozsahu, velikosti ani rychlosti či kvalitě odstraňování negativních dopadů činnosti 

podniku na životní prostředí. Recertifikace z většiny potvrzují plnění úkolů 

stanovených v environmentální politice, ale opět nevypovídají nic o jejich rozsahu a 

kvalitě. Je zřejmé, že hodně v tomto případě záleží na certifikačním orgánu, který by 

měl vyvíjet na podnik příslušný tlak a zvyšovat tak účinnost zavedeného EMS. 

3.1.3 Důsledky EMS 

EMS je v současnosti nejrozšířenější dobrovolnou aktivitou v oblasti 

environmentálního managementu. EMS působí primárně na rovinu řízení organizace, 

kdy do stávajícího řídicího systému zařazuje jako nový prvek řízení 

environmentálních aspektů. Na základě charakteru environmentálních aspektů se 

tento primární vliv EMS přenáší z roviny řízení dál do roviny výroby, což může vést 

také ke změnám technologie, technického zařízení a také chování zaměstnanců. 

EMS působí přímo na zaměstnance podniku a nepřímo na dodavatele (podnik se 

zavedeným EMS má dávat přednost zase jen podnikům se zavedeným EMS).  

Zavedení EMS s sebou nese zlepšení pořádku, zvýšení informovanosti, přehledu a 

postavení na trhu, což souhlasí s trendem, který podnik sleduje. Zavedení EMS 

zlepšuje kvalitu vnitřních i vnějších informačních toků, environmentální uvědomění 

zaměstnanců na všech úrovních podniku, připravenost podniku na možnost výskytu 

havárie. Jeho zavedení má přimět podnik k plnění legislativních předpisů a k řízení 

všech environmentálních aspektů. Aplikační rozsah EMS je tudíž maximální a jeho 

realizace tak muže být vysoce účinná a vést ke značnému ozdravení životního 

prostředí a přinášet tak prospěch celé společnosti.  

Ekologická efektivnost EMS souvisí se způsobem jeho realizování čili s úrovní 

znalostí, tvůrčím potenciálem, environmentálním uvědoměním a aktivitou 

zaměstnanců podniku, popřípadě ekologického poradce podniku a muže se tak 

značně měnit případ od případu. Týž negativní dopad na životní prostředí muže být v 

jednom podniku odstraněn či zmírněn s velkou efektivností, v jiném podniku s nízkou. 

Efektivnost EMS je především vnitřní záležitostí podniku a podnik by se o její zvýšení 

měl snažit ve vlastním zájmu. Vzhledem k tomu, že podnikům s certifikací EMS 
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dávají odběratelé na trhu přednost, využívají podniky zavedení EMS hlavně z 

hlediska strategie udržení se na trhu a neuvědomují si, že s pomocí preventivně 

působících nástrojů lze zavedení EMS využít i pro strategii snižování nákladů a 

předejití konkurence.  

Zavádění EMS bylo v ČR celkem značně podporováno, nicméně velkou úlohu 

sehrávají v současnosti také zahraniční firmy, které EMS vyžadují nejen u svých 

filiálek, ale i u svých dodavatelů. 

3.1.4 Využití EMS z pohledu základního požadavku č. 7 (ZP7) 

Na základě výše zmíněného lze konstatovat, že pouze vysoce efektivní 

environmentální management s vysokou mírou environmentálního uvědomění, jež je 

především zacíleno na oblast využití přírodních zdrojů může být využit pro naplnění 

ZP7 

3.2 EnMS – SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ 

3.2.1 Definice EnMS 

Systém managementu hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001:2012 

má za cíl pomoci organizacím při vytváření systémů managementu a nezbytných 

procesů k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti, včetně 

energetické účinnosti, využití a spotřeby energie a tím snižování nákladů a emisí 

skleníkových plynů. Úlohou EnMS je zajistit dosažení a trvalé udržení optimálních 

výsledků v oblasti efektivního nakládání s energií. EnMS je aplikovatelný pro všechny 

druhy a velikosti organizací, bez ohledu na jejich geografické, kulturní a společenské 

podmínky, tzn., že jej lze aplikovat jak v těžkém průmyslu, tak třeba v pohostinství 

nebo ve státní správě. EnMS je použitelný pro všechny proměnné parametry 

ovlivňující energetickou náročnost, které mohou být v organizaci měřeny.  

3.2.2 Požadavky EnMS 

Po technické stránce vyžadují zavedené systémy sběr dat, jejich pravidelnou analýzu 

a distribuci dosahovaných výsledků. Na technickou stránku navazuje práce skupiny 

vybraných specialistů z oblastí výroby, energetiky, životního prostředí, údržby apod. 

Pravidelná práce v oblasti analýzy shromažďovaných dat vede k detailnímu 

pochopení vazeb a závislostí spotřeby energie na vnějších vlivech a umožnuje 
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systematicky vyhledávat rezervy v efektivnosti užití energie, připravovat opatření a 

projekty pro využití potenciálu úspor a verifikovat dosahované výsledky.  

Úlohou nástroje je optimální provozování energetického hospodářství dotčeného 

subjektu z krátkodobého i dlouhodobého pohledu. Hlavní cíle bývají spatřovány 

v oblastech minimalizace nákladů na spotřebu energie optimalizací procesů 

energetických přeměn, distribuce a užití energie; zvýšení konkurenceschopnosti; 

minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí; včasné odhalování poruchových 

stavů, úniků, plýtvání; prokazování kvality energetického řízení (např. pro IPPC); 

přenos odpovědnosti na ty, kteří mohou spotřebu energie skutečně ovlivnit; hlubší 

pochopení procesů a závislostí. 

Systém energetického managementu má obecně průřezový charakter. Do činností v 

rámci EnMS je zařazován jak vrcholový management, tak i technický obslužný 

personál. Převážná většina činností je z hlediska lidských zdrojů zaměřena na 

střední technický management, kde je třeba propojit zájmy skupiny zaměstnanců 

zajištujících dodávku energie se zájmy jejích spotřebitelů (např. výrobních divizí).  

EnMS vychází ze stanovení energetické náročnosti, která zkoumá a definuje výši 

spotřeby veškeré energie potřebné pro vytápění, chlazení, větrání, ohřev vody (teplá 

voda) a osvětlení. Také se hodnotí energetické přínosy od netradičních a 

obnovitelných zdrojů energie jako jsou například tepelná čerpadla, solární tepelné a 

elektrické systémy.  Jedná se tedy o souhrn všech energií – jak v budovách a 

provozech, tak i na stavbách, kdy je detailně zkoumáno veškeré užití energie, a 

hledají se všechny možné příležitosti pro úsporu energie u daného způsobu využití 

energie.   

3.2.3 Důsledky EnMS 

Účinnost nástroje je z hlediska dosahovaných přínosů závislá na výchozí úrovni 

energetického hospodářství, často se daří dosahovat výborných výsledků v 

případech subjektů s vyspělou kulturou řízení a mnohdy subjekty s vyšším 

potenciálem úspor a problémy v oblasti řízení se naopak potýkají s těžkostmi při 

implementaci EnMS. Přínos EnMS spočívá ve zpětné vazbě, která umožnuje mít 

neustálý přehled o stavu energetického hospodářství a která pomáhá identifikovat 
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slabá místa včetně výsledného návrhu úsporných opatření a prosazování jejich 

realizace. 

Ekologická efektivita EnMS spočívá v maximálním využití potenciálu úspor energie, s 

čímž jsou spojeny i přínosy v oblasti znečišťování životního prostředí. 

Na základě zavedení EnMS lze získat komplexní přehled spotřeb energií všech 

zařízení (vybavení včetně budov), zároveň lze zlepšit také proces sledování spotřeby 

energie při všech procesech a určení energetické využitelnosti a spotřebních limitů 

pro nejvýznamnější užití energií.  

EnMS motivuje také k zavádění sledování odchylek kontroly provozu a údržby, 

k zavádění obnovitelných energetických zdrojů, k snižování nákladů na potřebu 

energie, snižování emisí skleníkových plynů na základě systémového přístupu 

k managementu energií. Pro strategii podniku muže být přínosný především v oblasti 

modelování budoucí spotřeby a pro plánování investic jak do samotného 

energetického hospodářství, tak třeba i do výrobních technologií se zřetelem na 

energetickou náročnost nových zařízení. 

Současný trend růstu cen energie dodává energetickému řízení a nástrojům, které 

využívá, stále většího významu. Dalším faktem je, že subjekty dnes již do značné 

míry prošly základní reorganizací, restrukturalizací z hlediska výrobkové základny, 

optimalizací v oblastech organizace výroby a logistiky a optimalizace v oblasti 

energetické náročnosti je jedním z dalších logických kroků, před kterými v dnešní 

době většina subjektů stojí.  

Organizace se zavedenými systémem energetického managementu si zároveň 

uvědomuje vlastní odpovědnost a může také tímto způsobem vylepšit svůj profil, 

image. EnMS lze určitým způsobem chápat také jako konkurenční výhodu, třeba 

v oblasti získávání dotačních titulů.  

3.2.4. Využití EnMS z pohledu ZP7 

Také EnMS je bezesporu účinným nástrojem pro snižování spotřeby energetických, 

resp. přírodních zdrojů. Ovšem v důsledku jeho zavedení nedochází k jasné formě 

deklarování dosažených výsledků na poli energetických úspor. Je to tedy obdobný 
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případ jako EMS, kdy zaleží především na přístupu dotčené organizace, která 

systém energetického managementu zavádí.  

3.3 ENERGETICKÝ AUDIT 

3.3.1 Definice EA 

Energetický audit je specifickou činností, která analyzuje dosavadní stav 

energetického hospodářství auditovaného objektu či technologického zařízení a 

navrhuje opatření pro dosažení úspor energie a s tím spojených nákladů na energii. 

Navržená energeticky úsporná opatření jsou analyzována z hlediska ekonomické 

efektivnosti a účinků na zlepšení životního prostředí. 

Podle zákona č. 318/2012 Sb. o hospodaření energií je energetický audit soubor 

činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v 

budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických 

osob a návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor. 

Energetický audit musí být zpracován v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a 

techniky, objektivně a pravdivě. Energetický audit je zakončen písemnou zprávou v 

rozsahu stanoveném vyhláškou 480/2012 Sb.  

3.3.2 Požadavky EA 

Dle ustanovení §9 zák. č. 318/2012 Sb. má povinnost zajistit zpracování auditu 

budova nebo hospodářství s roční spotřebou energie vyšší než 700 GJ/194 

MWh/rok, což stanoví vyhláška č. 480/2012 Sb., a u větší změny dokončené budovy 

při nesplnění požadavků na energetickou náročnost budov.  

Povinnost zpracování EA dále vyplývá všem fyzickým a právnickým osobám se 

spotřebou 35 000 GJ/9 722 MWh za rok za všechna energetická hospodářství či 

budovy, a dále také organizačním složkám státu, krajů a obcí, příspěvkovým 

organizacím se spotřebou 1500 GJ/417 MWh za všechna energetická hospodářství 

či budovy příslušné složky nebo organizace.  

Obecným účelem zavedení energetického auditu bylo vytvoření účinného nástroje 

pro zvyšování energetické efektivnosti ve všech oblastech průmyslu a také v 

organizačních složkách státu, krajů a obcí.  
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Hlavní cíle mohou být definovány v oblastech zvýšeného zhodnocování energie, 

směřující k řešení jednoho z největších problémů české ekonomiky – vysoké 

energetické a elektroenergetické náročnosti tvorby HDP. Další oblast je zvyšování 

efektivnosti při získávání a přeměnách energetických zdrojů, směřující k preferenci 

zdrojů energie a energetických technologií, které budou s vysokou účinností získávat 

primární energetické zdroje (PEZ) a uskutečňovat jejich energetické přeměny, dále 

snižovat ztráty v dopravě a využívat kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. 

Optimálně je také cílem využívat druhotné zdroje energie.  

3.3.3 Důsledky EA 

 Výstupem auditu tak mohou být požadavky na úspory tepelné energie směřující ke 

zvýšení úspor tepla v budovách ve sféře podnikatelské, státní, komunální i u 

drobných odběratelů (domácností). V této oblasti existuje jeden z největších 

potenciálů úspor energie, dosažitelných za přijatelných nákladů. Dále také 

požadavek na dosažení vysoké efektivnosti spotřebičů energie, směřující ke zvýšení 

úspor elektrické energie a dalších forem energie ve všech oblastech, cestou 

využívání energeticky úsporných spotřebičů. Do této oblasti patří používání 

úsporných typů spotřebičů elektrické energie, podpora užití úsporných pohonných 

jednotek a dopravních prostředků, použití technologicky pokročilých zdrojů tepla a 

dalších spotřebičů. Součástí doporučení EA je také zvýšení efektivnosti rozvodných 

soustav směřující k efektivním rozvodným energetickým soustavám z hlediska 

centralizace a decentralizace zdrojů energie, těžišť spotřeby a ztrát v rozvodech. 

Energetický audit jako nástroj ke snížení spotřeby energie je zacílen především na 

střední technický management podniku, aby pomohl vytipovat potenciál a možnosti 

realizace energetických úspor pro celkové snížení energetické náročnosti na 

produkovaný výrobek nebo službu. Opatření vyplývající z auditu se mohou mimo 

investic do technologie a stavebních konstrukcí týkat také energetického řízení 

podniku. Pokud jde o zájmové skupiny, působí některá opatření vyplývající z 

energetického auditu přímo na zaměstnance podniku (např. dodržování návyků 

spojených s úsporami energie atd.). 
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V optimálním případě je energetický audit nejvhodnější pro organizace, které uvažují 

o úspoře energie a závěry auditu jsou připraveny realizovat. Náklady na energetický 

audit jsou určitou nevýhodou tohoto nástroje. Kvalitně zpracovaný audit však muže 

identifikovat mnoho beznákladových a nízkonákladových energeticky úsporných 

opatření, které tuto investici mohou několikanásobně vrátit už v průběhu několika 

měsíců. Zpracování energetického auditu je ve většině případů povinné při žádosti o 

dotaci ze státního rozpočtu na realizaci energeticky úsporného opatření. 

Ekologická efektivnost energetického auditu souvisí především s následnou mírou 

realizace navržených energeticky úsporných opatření. Pokud je implementací všech 

navržených opatření následně vyčerpán veškerý technicky a ekonomicky 

realizovatelný potenciál úspor v podniku, lze hovořit o 100% efektivnosti nástroje. Ve 

většině případů s sebou úspora energie nese i proporcionální úsporu 

environmentálních dopadů, zejména lokálních emisí z vlastních zdrojů energie, ale i 

globální např. při úspoře elektrické energie z distribučních soustav a tepelné energie 

ze soustav CZT. 

Vzhledem k tomu, že energetický audit je povinný pro určitou část segmentu trhu, 

vede realizace doporučení energetického auditu ke snížení energetické náročnosti 

na výrobek nebo službu a tím k celkovému snižování nákladů a předejití konkurence. 

3.3.4 Využití EA z pohledu ZP7 

Nástroj v podobě energetického auditu je svým charakterem zaměřen především na 

energetickou náročnost výrobního, užitného procesu a příliš se nevěnuje úsporám na 

poli úspor přírodních zdrojů. Nicméně v kombinaci s některými dalšími dobrovolnými 

nástroji může být úspěšným opatřením.  

3.4 EKODESIGN 

3.4.1 Definice Ekodesignu 

V podstatě se jedná o systematické začleňování požadavků ochrany životního 

prostředí do procesu návrhu a vývoje produktu (výrobku nebo služby) tak, aby 

výsledný produkt byl co nejvíce šetrný vůči životnímu prostředí. Na šetrnost produktu 

vůči životnímu prostředí je v ekodesignu kladen stejný důraz jako na jeho funkčnost, 

estetičnost a ekonomickou efektivnost. Aplikace ekodesignu by měla vést k 
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produktům, které poskytují požadovaný užitek, přičemž vyžadují minimum zdrojů 

(energie, vody, půdy apod.) a produkují minimum odpadů všeho druhu a to v 

průběhu svého celého životního cyklu. 

3.4.2 Požadavky ekodesignu 

Primárním účelem zavedení nástroje je preventivní ochrana životního prostředí, čili 

nutnost snižovat u všech produktů negativní dopad na životní prostředí v celém 

životním cyklu. Tento požadavek lze komplexně zajistit jen tím způsobem, že bude 

zahrnut už do návrhu a vývoje výrobku. Nástroj je zcela univerzální použitelný pro 

výrobu jakéhokoliv produktu. Výrobě každého nového výrobku vždy předchází 

návrhová a vývojová etapa. Ekodesign je pouze jiná varianta této etapy zahrnující 

požadavek na co největší šetrnost výrobku k životnímu prostředí. Vzhledem k tomu, 

že ekodesign by mel snižovat negativní dopad výrobku na základě analýzy jeho 

celého životního cyklu už při návrhu produktu a jeho realizace, měla by být aplikace 

ekodesignu velmi účinná.  

3.4.3 Důsledky ekodesignu 

Ekologická efektivnost nástroje závisí na mnoha faktorech. Jedním z nejdůležitějších 

faktorů je přístup společnosti k ochraně životního prostředí. S rostoucí prioritou 

ochrany životního prostředí poroste i efektivita ekodesignu, neboť ekologicky šetrným 

výrobkům bude dávána přednost, čímž se bude zvyšovat konkurence schopnost 

podniku, návratnost investic atd. Ekodesin patří mezi nástroje, které mohou 

významně ovlivňovat i strategii podniku. Ekodesign je zcela závislý na informačních 

nástrojích, především na nejrůznějších databázích o vlivech materiálových a 

energetických toků na životní prostředí. K získání informací o vlivech životních cyklů 

výrobků na životní prostředí lze po metodické stránce využít metodu LCA.  

3.4.4 Využití ekodesignu z pohledu ZP7 

Ekodesign s využitím metody LCA může být velmi vhodným nástrojem pro snížení 

úrovně využití přírodních zdrojů, a to v případě, že při realizaci ekodesignového 

produktu bude právě tato stránka produktu zohledněna. V kombinaci s některými 

dalšími dobrovolnými nástroji může být velmi úspěšným opatřením. 
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3.5. Environmentální značení typu I (jinak také eko-labeling) 

3.5.1 Definice eko-labelingu 

Pod pojmem ekolabeling se obecně rozumí systém (program) na označování těch 

výrobků nebo služeb, které mají nižší negativní dopad na životní prostředí než 

výrobky nebo služby s nimi zaměnitelné. Označeny mohou být produkty, které splňují 

předem stanovená environmentální kritéria v rámci definované produktové kategorie 

a které jsou nezávisle ověřeny třetí stranou, tzv. ekologicky šetrné produkty. Pravidla 

ekolabelingu, jakož i pravidla jiných typů environmentálního značení jsou určena 

dvacítkovou dekádou řady mezinárodních norem ISO 14000, které jsou všechny 

přijaty i jako ČSN. Na ekolabeling se vztahuje norma ISO 14024, která obsahuje 

oficiální definici ekolabelingu podle níž se jedná o: „ dobrovolný program třetí strany, 

založený na základě uplatnění více kritérií, který uděluje licence opravňující k 

používání environmentálních značek na produktech, které ukazují, v rámci určité 

výrobkové kategorie, na celkovou největší vhodnost výrobku z environmentálního 

hlediska s ohledem na jeho životní cyklus“. Pod pojmem výrobek se v definici rozumí 

jakékoliv zboží nebo služba a výrobková kategorie je skupina výrobků, které mají ve 

spotřební sféře rovnocennou funkci, např. barvy a laky ředitelné vodou nebo toaletní 

papíry atp. Pro každou výrobkovou kategorii se stanovují environmentální kritéria 

(požadavky určující chování výrobků z hlediska na životní prostředí), které musí daný 

výrobek splňovat, aby mohl obdržet značku ekolabelingového programu.  

3.5.2 Požadavky ekolabelingu 

Značka programu má charakter ochranné známky a podmínky jejího propůjčení 

stanovuje licenční smlouva uzavřená mezi žadatelem o značku (výrobcem nebo 

dovozcem výrobku, po případě poskytovatelem služby) a ekolabelingovým orgánem. 

Úlohou ekolabelingu je vytvořit trh s ekologicky šetrnými výrobky a využít tak 

působení tržních mechanismů (nabídky a poptávky) ke snižování negativních dopadů 

na životní prostředí.  Nabídku představují výrobci, kteří dodávají na trh ekologicky 

šetrné výrobky a poptávku představují kupující, kteří na trhu tyto výrobky aktivně 

vyhledávají a preferují. Zvýšení odbytu ekologicky šetrných výrobků má za následek 

snižování odbytu alternativních neoznačených výrobků, což by mělo přimět jejich 
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výrobce, aby také přešli na výrobu ekologicky šetrných výrobků a automaticky tak 

přispěli ke snížení negativních dopadů výrobků na životní prostředí. Jakmile se trhu s 

ekologicky šetrnými výrobky bude účastnit dostatečně velké procento z příslušných 

výrobců, zpřísní se kritéria na posuzování ekologické šetrnosti výrobků a celý 

mechanismus se opět opakuje, takže negativní dopad na životní prostředí se 

neustále snižuje. 

3.5.3 Důsledky ekolabelingu 

Ekolabeling ovlivňuje výrobce, pro jejichž výrobky jsou v ekolabelingovém programu 

stanoveny výrobkové kategorie. Ekolabeling může ovlivňovat všechny výrobce, 

neboť norma ISO 14024 nestanovuje žádná omezení týkající se výběru výrobkových 

kategorií.  

Prostřednictvím ekolabelingu se výrobce zviditelňuje, zlepšuje svou 

konkurenceschopnost a postavení na trhu, přičemž vlastní řízení není složité. Jestliže 

požadavky kladené na ekologicky šetrné výrobky může výrobce splnit, je ochoten o 

ochrannou známku požádat.  

Účinnost ekolabelingu muže být značně vysoká. Závisí na počtu výrobků, které 

získaly ochrannou známkou a požadavky, které musely být pro získání známky 

splněny.  

Podle normy ISO 14024 mají být environmentální kritéria (požadavky, které musí 

označený výrobek splnit), vybírána na základě aplikace metody LCA, což má zajistit 

dostatečnou účinnost ekolabelingu.  

Dobře zvolený ekolabeling je poměrně účinný a má značný rozsah. Jeho orientace 

na výrobek a na trh jej řadí mezi základní nástroje integrované environmentální 

politiky a udržitelné spotřeby.  

3.5.4 Využití ekolabelingu z pohledu ZP7 

Účinnost tohoto nástroje pro naplnění požadavku na úsporné využití přírodních 

materiálů je dána především charakterem požadavků, které musí daný produkt splnit 

pro to, aby ochrannou známku mohl dostat. Pokud bude v této oblasti věnována větší 

pozornost definování požadavků na udržitelnost přírodních zdrojů, tedy na 
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recyklovatelnost a použití surovin šetrných k životnímu prostředí, poskytuje tento 

nástroj vhodnou formu deklarace základního požadavku č. 7. 

3.6 Environmentální značení typu II – Vlastní environmentální tvrzení 

3.6.1 Definice vlastního environmentálního tvrzení 

Podle ISO 14021 je vlastní environmentální tvrzení definováno jako tvrzení výrobců, 

dovozců, distributorů, maloobchodníků nebo jakékoli další osoby, která by 

pravděpodobně mohla mít z takového tvrzení prospěch a které je vydáno bez 

certifikace třetí nezávislou stranou. Pod pojmem environmentální tvrzení se rozumí 

prohlášení, značka nebo obrazec poukazující na environmentální aspekt výrobku, 

součástky nebo obalu (např. biologicky degradovatelný, recyklovatelný, energeticky 

úsporný atd.).  

Základní pravidla tvorby vlastního environmentálního tvrzení jsou dána ČSN EN ISO 

14020 a ČSN ISO 14021. Pro zjištění všech environmentálních aspektů je však 

výhodné aplikovat metodu LCA (posuzování životního cyklu výrobku). To, že 

inzerované environmentální aspekty byly touto metodou zjištěny, je samo o sobě již 

cenné a lze to uvést ve vlastním environmentálním tvrzení pro zvýšení 

důvěryhodnosti. 

3.6.2 Požadavky vlastního environmentálního tvrzení 

Účelem zavedení nástroje bylo zvýšení důvěryhodnosti reklamně zaměřených 

environmentálních tvrzení, tj. prohlášení, značek nebo obrazců, jež poukazují na 

environmentální aspekt výrobku, součástky nebo obalu s účelem zvýšit jeho prodej. 

Z pohledu uživatele vlastního environmentálního tvrzení (výrobce, distributora, 

dodavatele) je hlavní úlohou tohoto nástroje působit na odběratele, tj. na zákazníka a 

na spotřebitele s účelem zvýšit odbyt výrobků čili poptávku. Jedná se tedy, podobně 

jako u ostatních typů environmentálního značení (ekolabeling, environmentální 

prohlášení typu III), o tržně orientovaný nástroj, jehož vliv závisí na poskytovaných 

ekologicky zaměřených informacích a na přístupu odběratele k životnímu prostředí. 

Tím, že tato tvrzení vyzdvihují určité environmentální aspekty výrobku nebo jeho 

výroby či použití, informují odběratele, spotřebitele či zákazníky o vlastnostech, které 

jsou pro životní prostředí dobré, případně špatné. Podle charakteru a způsobu 
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podané informace lze říci, že je tímto způsobem i vzdělávají. Motivační funkce 

nástroje je dána zpětnou vazbou. Pokud environmentální tvrzení skutečně zvyšují 

počet odběratelů, je výrobce motivován k hledání dalších environmentálních aspektů, 

jež by mohl pro nová vlastní environmentální tvrzení použít a může dokonce i s tímto 

aspektem přistupovat k plánovaným inovacím. 

Vlastní environmentální tvrzení je vhodné pro každého výrobce či poskytovatele 

služeb. Používání nástroje je zcela univerzální a není omezeno na žádné specifické 

výrobky či služby. 

Přijatelnost nástroje je vcelku vysoká. V podstatě se jedná o tvrzení, která lze velmi 

dobře využít k reklamním účelům. Z finančního hlediska jde o nástroj velmi levný. 

Nejsou s ním spojeny žádné specifické náklady a také zde není vazba na někým 

vytvořený systém jako u ekolabelingu. Vlastní environmentální tvrzení muže být 

umístěno kdekoliv, např. na obalu, na návodu k výrobku apod. 

3.6.3 Důsledky vlastního environmentálního tvrzení 

Účinnost nástroje z ekologického hlediska lze stěží obecně vyjádřit. Ovšem je 

víceméně jisté, že používání vlastních environmentálních tvrzení přináší větší 

informovanost o problematice životního prostředí jak na straně nabídky, tj. u výrobců, 

tak i na straně poptávky, tj. u odběratelů, zákazníků a spotřebitelů. Míra snižování 

negativních vlivů působící na životní prostředí, muže být velmi různá a bude se 

hodně lišit případ od případu, přičemž velkou roli bude hrát velikost konkurence. U 

zboží a služeb, kde nebude konkurence, mohou někdy výrobci využít i stávajících 

vlastností výrobku a k žádnému snížení negativních dopadů nemusí dojít. V 

případech velké konkurence, bude účinnost nástroje s velkou pravděpodobností 

vyšší, neboť výrobci budou hledat možnosti, jak inovacemi snížit negativní dopady na 

životní prostředí a zlepšit tak vlastní environmentální tvrzení. 

Jedná se o nástroj, který je téměř vždy efektivní, neboť nevyžaduje skoro žádné 

náklady a může přinést užitek. Hodnota jeho ekologické efektivnosti je přitom závislá 

na přístupu odběratele, zákazníka a spotřebitele k životnímu prostředí, dále na 

charakteru produktu, ke kterému se environmentální prohlášení vztahuje, jeho 

rozšířenosti apod.  
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Vlastní environmentální tvrzení je informační nástroj zaměřený na zájmové skupiny, 

především na spotřebitele a koncové zákazníky.  

3.6.4 Využití vlastního environmentálního tvrzení z pohledu ZP7 

Vlastní environmentální tvrzení lze využít pro větší informovanost o problematice 

životního prostředí, jedná se tedy spíše o propagační nástroj v environmentální 

oblasti než o nástroj, jímž lze jasně deklarovat a důvěryhodně deklarovat příspěvek 

daného produktu v oblasti efektivnějšího nakládání s přírodními zdroji.  

3.7 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ TYPU III – Environmentální 
prohlášení o produktu (EPD) 

3.7.1 Definice EPD 

Environmentální prohlášení typu III je dobrovolný informační nástroj, který podnik 

může používat k propagaci svých výrobků. Vzhledem k tomu, že environmentální 

prohlášení III typu vypracovává nezávislá organizace, lze jej považovat za 

důvěryhodný zdroj informací. Základní technické požadavky, jimž má 

environmentální prohlášení typu III vyhovovat stanovuje ČSN ISO 14025 

Environmentální značky a prohlášení – Environmentální prohlášení typu III – Zásady 

a postupy. Uvedená oficiální jednotně používaná definice environmentálního 

prohlášení typu III zní: „environmentální prohlášení typu III jsou environmentální 

prohlášení poskytující kvantifikované environmentální údaje používající předem 

stanovené parametry a tam, kde je to relevantní, doplňkové environmentální 

informace. Přičemž předem stanovené parametry jsou založeny na normách souboru 

ISO 14040.“  

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) poskytuje kvantitativní informace o 

vlivu daného produktu na životní prostředí, a to v celém jeho životním cyklu – tzn. od 

těžby surovin až po odstranění produktu či jeho recyklaci. Základem je tedy uplatnění 

metody hodnocení životního cyklu (LCA). Prohlášení je nezávisle ověřováno třetí 

stranou.  
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3.7.2 Požadavky EPD 

Hlavním účelem environmentálního prohlášení typu III je možnost výrobce upozornit 

zákazníka, spotřebitele, popřípadě ostatní zájmové skupiny, věrohodným způsobem 

na výrobek, který má snížený negativní dopad na životní prostředí. 

Environmentální prohlášení typu III je velmi komplexní, neboť poskytuje možnost 

uvést vedle ekologických parametrů výrobku i další, často nové a důležité informace 

pro spotřebitele, týkající se specifičnosti výrobku. 

Úkolem environmentálního prohlášení typu III je působit na zájmové skupiny 

především na konečného zákazníka a na spotřebitele. Nástroj je naprosto 

universální, použitelný pro produkty všech průmyslových odvětví.  

Z pohledu výrobce má nástroj mnoho výhod. Především je univerzálně použitelný pro 

jakýkoliv produkt. Dále poskytuje výrobci poměrně značnou volnost, a to jak ve volbě 

formy použití LCA, tak i ve volbě doplňkových informací. Lze jej také kombinovat s 

ostatními environmentálními značkami a prohlášeními. Nezanedbatelnou výhodou je 

i ta skutečnost, že environmentální prohlášení typu III je vypracováváno třetí stranou. 

Samotné EPD na zakázku výrobce zpracovává nezávislá organizace na základě tzv. 

pravidel produktových kategorií PCR – Product Category Rules. Tato pravidla 

obsahují metodické pokyny pro zpracování LCA u jednotlivých skupin produktů a na 

jejich tvorbě spolupracují příslušné odborné instituce s oborovými organizacemi 

daných průmyslových odvětví. Návrh PCR před oficiálním vydáním konečné verze 

musí projít procesem mezinárodního připomínkování a revizí. Vydaná PCR mohou 

využít zájemci o EPD pro svůj produkt z celého světa, tedy i z České republiky. 

3.7.3 Důsledky EPD 

Efektivita environmentálního prohlášení typu III spočívá, podobně jako účinnost 

ekolabelingu (environmentálního značení typu I) ve vyvolávání soutěživosti mezi 

podniky v rámci boje o zákazníka. Aby podnik obstál na trhu, musí nabízet co 

nejekologičtější výrobek a existence environmentálního prohlášení typu III 

konkurenčního výrobku jej nutí k výrobě produktu přinejmenším se srovnatelnými 

parametry. Podobně jako u ekolabelingu, i účinnost environmentálního prohlášení 
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typu III se zvyšuje s počtem výrobců, nicméně působení environmentálního 

prohlášení typu III na nich není tolik závislé. 

Ekologická účinnost environmentálního prohlášení typu III závisí na mnoha 

okolnostech. Pokud jde o náklady, je největší položkou provádění metody LCA. K 

dalším nákladům muže přispět certifikace prohlášení a také jeho forma a způsob jeho 

rozšiřování. Na druhé straně mohou všechny tyto náklady být vynahrazeny ziskem z 

prodeje výrobku, jestliže environmentální prohlášení bude správně a efektivně 

distribuováno. Environmentální prohlášení typu III je informační nástroj uvádějící 

vlastnosti produktu. V podstatě tedy jde o podrobný průkaz produktu o jeho vlivu na 

životní prostředí. 

3.7.4 Využití EPD z pohledu ZP7 

Na rozdíl od environmentálního značení a prohlášení I. a II. typu, založených na 

porovnávání vybraných environmentálních ukazatelů z některých fází životního cyklu 

produktu s předem definovanými standardy, podává EPD absolutní kvantifikovanou 

výpověď o environmentálních aspektech daného produktu, a to ve všech fázích – od 

těžby surovin a paliv a výrobu základních materiálů a energií, výrobu, přepravu, užití 

výrobku a jeho servis, demontáž až po recyklaci/zneškodnění součástí po skončení 

životnosti výrobku. Proto se z pohledu deklarování požadavku na udržitelnost využití 

přírodních zdrojů jeví jako vysoce kvalitní výpověď. 

3.8 Environmentální stopa produktu (Product Environmental Footprint) 

3.8.1 Definice PEF 

Environmentální stopa produktu (Product Environmental Footprint) je multikriteriální 

měřítko pro vyjádření environmentálního profilu zboží nebo služeb v průběhu celého 

jeho životního cyklu. Informace o environmentální stopě produktu je podávána za 

účelem snížení dopadů na životní prostředí u daného zboží či služby. Produkt je 

posuzován od těžby surovin, přes výrobu a používání až po konečné nakládání s 

odpady. Stejně jako je tomu v případě výše zmíněného EPD.  

Cílem projektu Environmentální stopy produktu je vytvořit jednotný evropský 

metodologický rámec pro tvorbu studií na posouzení Environmentální stopy. 
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3.8.2 Požadavky PEF 

Evropská komise vytvořila průvodce pro Environmetální stopu produktu v dubnu 

2013, společně s průvodcem pro Environmentální stopu organizace v souladu 

s iniciativou „Single Market for Green Product“ Jednotný trh pro zelené výrobky. 

Cílem je vytvořit jednotné měřítko pro jednotný trh, což přináší transparentnost a 

spravedlivou soutěž. Hlavním úkolem je vytvořit podněty pro zveřejnění a zmírňování 

environmentálních dopadů. Průvodce je součástí komunikace Evropské komise 

s Radou a Parlamentem, která doporučuje adaptaci tohoto průvodce všem členským 

státům a samozřejmě průmyslovému odvětví. A je také nedílnou součástí širších 

doporučení pro udržitelnou spotřebu a výrobu. Průvodce byl vytvořen 

harmonizovaným přístupem postaveným na normách ISO vztahujících se k LCA (ISO 

14025, PAS 2050, BP X30-323, GHG Protocol, ISO 14040, ISO 14044 a ILCD 

Handbook). 

Environmentální stopa produktu je třetím nástrojem vedle Ekolabelu a Směrnici pro 

Ekodesign: 

1. Ekolabel dostává v principu jen 20 % nejvýše postavených produktů 

s nejlepšími kritérii udržitelnosti. Ekolabel je udělován po LCA studii a studii 

trhu, která je vytvořena pro produktovou kategorii. Tento systém podporuje jen 

značení I. typu, dle normy ISO 14024.  

2. Směrnice pro ekodesign je aplikovatelná pouze na energii využívající 

produkty. Stanoví minimální efektivitu a požadavky na stand-by režim, nebo 

vyžaduje na producentech dokumentaci k ekodesignu, která potvrzuje 

dosažení kritérií udržitelnosti. V praxi to znamená, že 20 % nejníže 

postavených produktů je na evropském trhu zakázáno. Evropská komise 

v současnosti pracuje na způsobu aplikování Směrnice o ekodesignu na 

všechny produktové kategorie.  

3. Environmentální stopa produktu je proto zaměřená na většinu produktů mezi 

zmíněnými 20 % nejvýše postavenými a 20 % nejníže postavenými produkty. 

Environmentální stopa produktu bude po tři roky pilotně testována.  

 



Analýza zdrojů, národní úrovně oprávněného zájmu a vymezení základních environmentálních charakteristik stavebních 

produktů ve vztahu k novému základnímu požadavku č. 7 a jeho zapracování do technických norem výrobků 

Výzkumný ústav pozemních staveb  - Certifikační společnost, s.r.o.                                                                                      11/2013 

 

 

VUPS-Z-13-042_8-2013_final  44 / 57 

 

3.8.3 Důsledky PEF 

Metodologie Environmentální stopy produktu je úzce spojena s ISO 14025 a dalšími 

standardy k environmentálním stopám, ale je zde pár specifických a unikátních 

prvků: 

• pro každou produktovou kategorii musí být vytvořena pravidla (produktová) a 

pro každý sektor musí být vytvořena pravidla (sektorová). V případě, že jsou 

tato pravidla stejná jako pravidla pro III typ EPD (podle ISO 14025), má 

Environmentální stopa produktu specifické požadavky, které se nazývají 

Pravidla produktové kategorie ke stanovení environmentální stopy produktu.  

• ve standardu pro Environmentální stopu produktu je definováno 14 kategorií 

dopadu. Vzhledem k tomu, že zde není žádné omezení pro využití všech 

definovaných dopadových kategorií, pravidla produktové kategorie pro 

stanovení environmentální stopy produktu neposkytují dostatečné vysvětlení, 

které dopadové kategorie jsou relevantní či nikoliv. Pro komunikaci B2C může 

být počet dopadových kategorií redukován na 3 až 4, ale jen za předpokladu, 

že jsou zahrnuty všechny důležité aspekty, které mají největší environmentální 

dopad z výše zmíněných 14 dopadových kategorií. 

• ve standardu ISO 14025 a dalších tematicky navazujících standardech je 

jasné prohlášení, že dokument Prohlášení o produktu není primárně určen pro 

srovnávací tvrzení. Environmentální stopa produktu jde ale opačným směrem, 

a jednoznačně říká, že hlavním cílem je vytvořit srovnávací tvrzení na základě 

využití pravidel produktové kategorie pro Environmentální stopu produktu.  

• velmi důležitý a unikátní koncept je stanovení referenčního produktu pro 

každou produktovou kategorii. Ideálně by měl tento referenční produkt 

průměrnou hodnotu dopadu produktové kategorie. Pokud se tento koncept 

ukáže jako schůdný v průběhu následujících 3 let, kdy bude zkoušen projekt 

Environmentální stopy produktu, bude potom možné komunikovat dopady 

produktového příbuzného vůči referenčnímu produktu. Již značné využití 

energetických štítků, např. pro auta, či elektrické spotřebiče, které řadí 

produkty do tříd od A až po F, se ukázalo jako uživatelsky velmi srozumitelné 

na rozdíl od výčtu čísel znázorňujících jednotlivé dopady.  



Analýza zdrojů, národní úrovně oprávněného zájmu a vymezení základních environmentálních charakteristik stavebních 

produktů ve vztahu k novému základnímu požadavku č. 7 a jeho zapracování do technických norem výrobků 

Výzkumný ústav pozemních staveb  - Certifikační společnost, s.r.o.                                                                                      11/2013 

 

 

VUPS-Z-13-042_8-2013_final  45 / 57 

 

• EU stanovila jasné požadavky na ověřování dat a výpočtů, a to z důvodu 

porovnávání dopadů produktu. Toto je odklon od klasického LCA přístupu 

založeného na konceptu kontroly vhodnosti užité metodologie, který neověřuje 

data samotná. Environmentální stopa produktu využívá ověření mnohem 

intenzivněji, jelikož ověřovatel musí potvrdit korektnost dat.  

3.8.4 Využití PEF z pohledu ZP7 

Pokud bude koncept PEF úspěšný, stane se víceméně velkým konkurentem EPD, a 

bude poskytovat stejně jako EPD absolutní kvantifikovanou výpověď o 

environmentálních aspektech daného produktu, a to ve všech fázích – od těžby 

surovin a paliv a výrobu základních materiálů a energií, výrobu, přepravu, užití 

výrobku a jeho servis, demontáž až po recyklaci. 

Nadstavbou je v případě konceptu PEF definování celkem 14 dopadových kategorií a 

zároveň také možnost definování pouze 3 základních kategorií dopadu v komunikaci 

se zákazníkem (B2C), které jsou pro daný výrobek nejrelevantnější, což může 

vytvářet prostor pro deklarování sedmého základního požadavku.  
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4. Analýza environmentálních charakteristik stavebních výrobků 
s ohledem na 7. základní požadavek 
Na úvod je důležité zmínit, že sektor stavebnictví včetně všech souvisejících 

stavebních produktů přináší celou škálu možných vlivů na životní prostředí, tak jako 

každá další činnost člověka. Všechny produkty, nejen ty stavební, ovlivňují životní 

prostředí, ať již pozitivně či negativně.  Hovoří se o tzv. environmentálních 

aspektech, kdy environmentální aspekt je prvek činností organizace, výrobků nebo 

služeb, který může ovlivňovat životní prostředí. Definice neuvádí, v jakém směru 

environmentální aspekt životní prostředí ovlivňuje, takže se může jednat o pozitivní 

environmentální aspekt ovlivňující životní prostředí příznivě i o negativní 

environmentální aspekt ovlivňující životní prostředí nepříznivě, jak již bylo zmíněno. 

Tyto vlivy se projevují kdykoliv během výroby, použití produktu nebo na konci jeho 

životnosti.  

V souvislosti se stavebními výrobky jsou často zmiňovány především dopady na 

využití energetických a přírodních zdrojů a v oblasti produkce odpadů. Stavební 

výrobky vzhledem k jejich použití široké škály materiálů a velmi různým formám 

zpracování používaných k výrobě konečných produktů a vzhledem k způsobům jejich 

dalšího využití, mohou být zodpovědné za celou řadu dopadů na životní prostředí v 

různých fázích životního cyklu. Z toho důvodu je vhodné zkoumat jak celkovou 

environmentální náročnost výstavby budov a jejich provozování, tak také popsat 

jejich celý životní cyklus, počínaje těžbou surovin, přes výrobu materiálů a výrobků a 

jejich dopravu na stavbu, až po demolici stavby doprovázenou případnou recyklací 

stavebních materiálů. Odhad vlivu stavebních materiálů a staveb na životní prostředí 

vyžaduje především podrobnou znalost jejich vlastností, uplatňujících se v interakci s 

jednotlivými složkami životního prostředí. Ve stavebnictví je používáno velké 

množství různých materiálů s velmi rozdílnými vlastnostmi s ohledem na jejich možné 

ovlivnění složek životního prostředí. 

Pro vyjádření celkového vlivu budovy na životní prostředí musí být hodnocena jak 

výstavba budovy samotné a její další provoz, ale především vlivy stavebních 

materiálů použitých při výstavbě, s čímž je, jak bylo výše zmíněno, spojeno těžení 
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potřebných surovin, výroba materiálů, spotřeba energií, doprava, zabudování, 

údržba, a po ukončení životnosti stavby také demolice a případné další využití 

stavebních materiálů.  

4.1 Environmentální aspekty produktů 
Obecně lze hovořit o environmentálních aspektech produktů, jako jsou emise do 

ovzduší, vypouštění do vody a půdy, využití surovin, spotřeba energie a vody, a 

využití území. Jak již bylo zmíněno, každý identifikovaný aspekt má dopady na 

životní prostředí. Příkladem environmentálního dopadu je změna klimatu 

(prostřednictvím emisí skleníkových plynů), znečišťování ovzduší (prostřednictvím 

neřízených nebo nečištěných emisí částic a toxických plynů z havárií do ovzduší, 

vyčerpávání neobnovitelných zdrojů (spotřebou fosilních paliv a rud).  

Pro úplné posouzení environmentálních dopadů je nutné plně pochopit význam 

závažných environmentálních aspektů zvažovaného výrobku. Environmentální 

dopady produktu jsou především odvislé od vstupů, které jsou použity a 

spotřebovávány, od zahrnutých procesů, a od výstupů vzniklých v průběhu celého 

životního cyklu produktu.  

4.2 Vstupy 
Vstupy zahrnují spotřebu zdrojů, což mohou být přírodní materiály (např. nerosty, 

voda, plyn, ropa, uhlí a dřevo), dále také materiály z průmyslové oblasti (recykláty, 

koprodukty, meziprodukty, energie), nebo materiály z využívání území.  

Materiálové vstupy obecně jsou významnou součástí všech fází životního cyklu, od 

těžby surovin až po konečné odstranění, jejichž následkem dochází k různým 

dopadům na životní prostředí v podobě vyčerpání zdrojů, nežádoucího využívání 

půdy a vystavení životního prostředí a lidí nebezpečným materiálům. Materiálové 

vstupy mohou zároveň přispět k produkci odpadu, emisím do ovzduší nebo 

vypouštění do půdy a vody. 

Přílišná spotřeba vody, především sladké, z povrchových nebo podzemních zdrojů, 

se projevuje jejím kritickým nedostatkem v mnoha lokalitách světa, kde je pak 

potřeba pečlivě zvážit efektivní využití vody v různých fázích životního cyklu produktu 
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a přináší to s sebou také nároky na energii a dopravu do míst, kde je voda potřebná. 

Související dopady, jako je znečištění vody, narovnání říčních koryt a úprava břehů 

mohou zničit přirozenou vodní flóru a faunu. S tím také souvisí znečištění dusíkem a 

fosforem v důsledku nadměrného hnojení, což zapříčiňuje eutrofizaci vodních těles a 

ohrožuje organizmy v dotčené oblasti. 

Energetické vstupy jsou taktéž vyžadovány skoro ve všech fázích životního cyklu. 

Mezi zdroje energie se řadí především fosilní a nukleární paliva, obnovený odpad, 

hydroelektrická, geotermální, solární a větrná energie a energie z biomasy. Každý 

z těchto zdrojů energie přináší svůj vlastní soubor dopadů na životní prostředí.  

Využitá území přichází v mnoha případech o svou biodiverzitu a kvalitu půdy, což 

vyžaduje posléze dlouhodobý proces obnovy. Obnova přírodní rovnováhy a toku 

ekosystémů trvá velmi dlouho a často nelze původní stav rovnováhy vůbec nastolit. 

4.3 Výstupy 
Z pohledu výstupů v průběhu životního cyklu produktu většinou dochází ke vzniku 

meziproduktů nebo koproduktů, emisí do ovzduší, vypouštění do vody a půdy, ke 

vzniku odpadních materiálů a dalším únikům.  

Emise do ovzduší souvisí s úniky plynů, páry a částic co ovzduší. Úniky (např. prach, 

toxické, korozivní, hořlavé, výbušné, kyselé nebo zapáchající látky) negativně 

ovlivňují flóru, faunu a lidskou populaci. Kyselý déšť způsobuje škodu na 

architektonických a archeologických hodnotách staveb. Úniky přispívají navíc 

k environmentálním dopadům v oblasti změny klimatu, v oblasti poškozování 

stratosférického ozónu nebo tvorby fotochemického smogu. Klimatická změna je 

způsobená především vysokou produkcí skleníkových plynů, ke kterým se řadí oxid 

uhličitý, metan, oxid dusný, fluorid sírový, z části fluorované uhlovodíky (HCFs) a 

zcela fluorované uhlovodíky (PFCs). 

V souvislosti s emisemi do ovzduší dochází k únikům z kontrolovaných a 

nekontrolovaných zdrojů (průsaky, výpary, úniky při nehodách), čištěným i 

nečištěným únikům a únikům z běžných procesů, resp., k náhodným únikům.  
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Výstupy v podobě vypouštění do vody zahrnuje vypouštění látek do drenáží, 

kanalizace nebo vodních toků. Vypouštění živin a toxických, patogenních, 

korozivních, radioaktivních, perzistentních, kumulativních látek, a dalších látek 

spotřebovávajících kyslík zvyšuje negativní dopady na životní prostředí v podobě 

různého znečištění vodních ekosystémů a zhoršení kvality vody. Vypouštění do vody 

opět zahrnuje kontrolované a nekontrolované zdroje (průsaky a úniky při nehodách), 

vypouštění čištěných a nečištěných odpadů, vypouštění z běžných provozů a 

nahodilé vypouštění.  

Vypouštění do půdy, stejně jako ukládání do půdy obsahuje množství nebezpečných 

a bezpečných materiálů, což je dáno jejich koncentrací a způsobem použití, čímž je 

zároveň ovlivněna i tíha environmentálního dopadu. Je vždy dobré při vypouštění do 

půdy zohlednit kvalitu půdy, resp. podzemní vody. Opět tyto výstupy zahrnují 

kontrolované i nekontrolované zdroje, dále opět čištěné i nečištěné vypouštění a 

vypouštění z běžných provozů a vypouštění nahodilé. 

Odpadní materiály a produkty mohou být rozděleny do následujících širších kategorií: 

• odpady určené ke konečnému odstranění, např. spalování bez energetického 

využití, skládkování 

• shromažďované odpady pro užití a pro obnovu, resp. recyklaci 

• odpady vznikající během výrobního procesu a bez dalšího zpracovávání nebo 

využití před sběrem 

Následné zpracování odpadu, produktů a materiálů je zapracováno v regionálních a 

národních právních předpisech.  

Součástí výstupů je např. také energie získaná z odpadu, recyklovaný materiál, 

vedlejší výstupy a znovu využitá voda. Setkáváme se také dalšími zdroji úniků, které 

se týkají hluku, vibrací, radiace a tepla.  

Pro hodnocení environmentálních aspektů a jejich dopadů na životní prostředí je 

v oblasti stavebních produktů, potažmo staveb nejvíce využívána na národní úrovni 
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metodika hodnocení životního cyklu – LCA, která byla popsána v druhé kapitole a je 

průřezově zmíněna v celém dokumentu.  

Stavební výrobky jsou tak hodnoceny z pohledu jejich příspěvku v oblastech: 

• globálního oteplování 

• acidifikace 

• eutrofizace 

• tvorby fotochemického ozónu 

• úbytku stratosférického ozónu 

• úbytku abiotických prvků, energie 

• využití surovin (fosilní zdroje) a energie 

• toxicity 

• využití území 

• využití vody. 

4.4 Environmentální dopady  
Globální oteplování  je zapříčiněno zvýšenou produkcí emisí oxidu uhličitého resp. 

emisí skleníkových plynů. Emise spojené s výrobou a používáním stavebního 

výrobku nebo služby souvisejí s těžbou, výrobou, přepravou, instalaci, údržbou a 

likvidací stavebních materiálů a výrobků. Většina produkovaných emisí pro stavební 

výrobek jsou emise CO2 z použití fosilních paliv při těžbě a výrobě stavebních 

materiálů, a vznikají tedy jako výsledek výrobního procesu. Většina emisí uhlíku 

spojená se stavebními výrobky vzniká přímo z využívání energie - například ze 

spalování fosilních paliv v elektrárnách, kotlích, pecích a motorech. Jiný zdrojem 

emisí je samotný výrobní proces, kdy například k uvolňování CO2 dochází při 

kalcinaci vápence při výrobě cementu nebo k uvolňování fluorovaných uhlovodíků při 

foukání některých izolačních pěn. Nicméně, emise oxidu uhličitého se objevují ještě 
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před použitím energie, například při těžbě fosilních paliv a uranu, jejich dopravy a 

zpracování a z distribučních ztrát, jako jsou úniky plynu (zemní plyn je převážně 

zdrojem metanu).   

Acidifikace  je proces okyselování půdy a vody, kdy kyselé plyny, jako je oxid siřičitý 

( SO2 ), reagují s vodou v atmosféře za vzniku " kyselého deště ". Proces je známý 

jako kyselá depozice. Když tento déšť padá, často se tak děje ve značné vzdálenosti 

od původního zdroje plynu a dochází k poškození ekosystémů různého stupně v 

závislosti na charakteru těchto krajinných ekosystémů. Od roku 1970 se značně 

zvýšilo povědomí o tomto procesu, což vedlo k přijetí protokolu o snížení emisí síry a 

legislativy na snížení emisí dalších látek znečišťujících ovzduší. Mezi hlavní plyny, 

které způsobují kyselé depozice, patří oxidy dusíku (NOx) a oxidy síry (SOx). 

Amoniak a fluorovodík také způsobují acidifikaci, ale v mnohem menší míře. SOx a 

NOx jsou obvykle emitovány v důsledku spalování fosilních paliv, zejména 

při produkci energie z uhlí a ropy, využitím vozidel s naftovým pohonem nebo ve 

výrobních procesech využívajících uhlí, z nichž všechny mají spojitost se 

stavebnictvím. 

Dusičnany a fosforečnany jsou nezbytnými látkami pro život, ale  jejich zvýšená 

koncentrace ve vodě může vyvolávat nadměrný růst řas a omezení tvorby kyslíku ve 

vodě. Eutrofizace  může být proto klasifikována jako nadměrné obohacení vodních 

zdrojů živinami. Eutrofizace může vést k poškození ekosystémů, zvýšení mortality 

vodních živočichů a planě rostoucích rostlin a zapříčinit ztrátu druhů závislých na 

málo oživeném prostředí. To vede k celkovému snížení biodiverzity těchto 

prostředí a má řetězové účinky na další živočichy a lidi, kteří 

využívají tyto ekosystémy. Běžné zdroje emisí, které způsobují eutrofizaci, zahrnují 

vyplavování/únik ze zemědělství, kde je používán dusík/fosfor na bázi hnojiva. 

Dále se jedná o znečištění z kanalizace/špatně spravovaných odvodňovacích 

systémů a znečištění formou atmosférického dusíku v důsledku spalování fosilních 

paliv. V sektoru stavebnictví přispívají k eutrofizaci nekontrolované úniky a průsaky 

ze staveb, nedostatečná údržba odvodnění a systémů kanalizace, a také intenzivní 

produkce výrobků/paliv ze zemědělských zdrojů výroby.  
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K úbytku stratosférického ozónu  nebo k s tím souvisejícímu poškozování ozónové 

vrstvy dochází zvýšenou produkcí plynů formou molekul volných radikálů, které 

oddělují ozón (O3). Poškození ozonové vrstvy snižuje jeho schopnost bránit vstupu 

ultrafialového (UV) záření do zemské atmosféry, čímž se zvyšuje množství 

karcinogenního UVB světla dopadajícího na zemský povrch, což ale vede k 

zdravotním problémům lidí, jako je rakovina kůže nebo šedý zákal, a k poškození 

zvířat a plodin souvisejícím se sluncem. Mezi hlavní plyny poškozující ozónovou 

vrstvu jsou CFC, HCFC a halony. Rostoucí znepokojení v roce 1980 vedlo k 

celosvětovému úsilí o omezení ničení ozonové vrstvy, které vyvrcholilo v přijetí 

Montrealského protokolu, který zakázal produkci mnohých plynů nejsilněji 

poškozujících ozónovou vrstvu. Běžnými zdroji těchto plynů jsou chladiva a 

nadouvadla. V sektoru produkce stavebních materiálů byly učiněny kroky k nahrazení 

nadouvadel v izolačních pěnách, která zapříčiňují poškození ozónové vrstvy těmi, 

která jsou z tohoto pohledu neškodná, jako HFC. Ty však mají často vysoký potenciál 

globálního oteplování, jak bylo zmíněno výše. 

Oxidy dusíku (NOx), běžné znečišťující látky, těkavé organické sloučeniny, ozón a 

další látky znečišťující ovzduší, které se vyskytují v atmosféře, mohou být vytvořeny 

za účasti slunečního záření. I když ozón je rozhodující ve vysoké atmosféře pro 

ochranu proti ultrafialovému (UV) záření, je ozón v nižších úrovních atmosféry 

příčinou takových dopadů, jako jsou škody na úrodě a zvýšený výskyt astmatu a 

další respirační onemocnění. Nejčastějším projevem účinků vysoké hladiny plynů 

přispívajících k tvorb ě fotochemického ozónu  je letní smog ve velkých městech, 

jako je Los Angeles nebo Peking. Hlavním zdrojem emisí NOx je spalování paliv a 

těkavé organické sloučeniny jsou obvykle emitovány z rozpouštědel, které se často 

používají v nátěrových hmotách. Oba tyto zdroje emisí jsou velmi důležité ve 

stavebnictví. Vzhledem k tomu, že se účinky fotochemického ozónu liší značně v 

závislosti na geografických, klimatických a dalších charakteristikách dané oblasti, 

měly by stavební firmy pocházející ze silně urbanizovaných oblastí a oblastí s již 

existujícími problémy znečišťování ovzduší právě tuto oblast environmentálního 

dopadu co nejvíce zohlednit. 
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Ukazatele abiotického vy čerpání  mají za cíl zachytit klesající dostupnost 

neobnovitelných zdrojů v důsledku jejich těžby a jejich základního nedostatku. 

Existuje několik různých způsobů abiotického vyčerpání pokrývajících buď všechny 

neobnovitelné zdroje nebo více konkrétních zdrojů, například vzácných prvků/rud 

nebo neobnovitelných paliv. Jak roste tlak na zdroje v nastávajícím století, dostává 

se stavební průmysl, který spotřebovává značné množství zdrojů, včetně kovů a 

fosilních paliv, pod tlak finanční a kontrolu právních předpisů, které řídí jeho 

spotřebu. Indikátor celkového abiotického vyčerpání, vyčerpávání všech surovin 

souvisí s těžbou obou, vzácných prvků a fosilních paliv, ale tento byl nahrazen 

rozdělením oblasti dopadu do dvou samostatných ukazatelů pro prvky a fosilní 

paliva. Abiotické vyčerpání prvků se týká těžby vzácných prvků (a jejich rud). 

Abiotické vyčerpání energie / fosilních paliv se vztahuje k využívání fosilních paliv 

jako paliva nebo suroviny. 

Využití surovin a t ěžba nerostných surovin  zohledňuje využívání všech 

obnovitelných a neobnovitelných zdrojů a minerální zdroje spotřebované v 

procesu/produktu/projektu např. těžba kameniva, kovových rud a minerálů. Tyto 

ukazatele se vztahují na celkové využití zdrojů a neberou v úvahu jejich relativní 

vzácnost. Kromě toho, ukazatel využití surovin bere v úvahu obnovitelné zdroje, 

takže pokryje biotické i abiotické zdroje. Také tato oblast je stavebnictvím značně 

dotčena, vzhledem k množství materiálů využitých při výrobě stavebních výrobků.  

Ukazatel toxicity  vyčísluje míru možného poškození živých organizmů určitou 

látkou. Existuje celá řada různých indikátorů, které ukazují toxicitu pro různé skupiny 

organismů v různých ekosystémech. Posouzení toxicity je založeno na pokynech pro 

přípustné koncentrace v ovzduší a vodě, přípustné denní dávky a přijatelné denní 

dávky pro lidskou toxicitu. Látky, které mají obecně nejvyšší dopady v kategoriích 

toxicity, jsou těžké kovy, jako je rtuť nebo chrom a aromatické uhlovodíky (látky s 

benzenovým kruhem). Je důležité zmínit, že kvalita vnitřního ovzduší a její vliv na 

lidské zdraví není součástí této oblasti, ale je někdy vykázána samostatně právě jako 

oblast kvality vnitřního ovzduší. Otázky týkající se toxicity vytváří ve stavebnictví 

hodně diskusí. Proto by návrháři měli znát pokyny dodavatele a všechny příslušné 
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předpisy, zákony a normy vhodné pro různé druhy materiálů. Měly by proto zvážit 

kontext a aplikaci materiálů, tedy způsob, jak mají být použity, aby dodrželi regulace 

jednotlivých odvětví/norem. Mnoho chemických látek používaných ve společnosti 

nebylo podrobeno hodnocení rizik a metody hodnocení se stále vyvíjí, což by měli 

mít výrobci stavebních materiálů v povědomí.  

Způsob, jakým je půda využívána a způsob, jakým dochází ke změnám ve využívání 

půdy  v průběhu času má významný dopad na ekosystémy, krajinu a životního 

prostředí. Změny ve vlastnostech půdy z hlediska obsahu živin, pH, hloubky půdy (tj. 

v důsledku eroze) nebo filtrace vody mají domino efekt na biologickou rozmanitost 

produkci potravin a hodnoty země. Využití půdy je opravdu otázkou udržitelnosti, 

neboť zahrnuje sociální, ekonomické a environmentální otázky. Ukazatele pro oblast 

využití území, jsou však stále v plenkách a žádná jednoduše zavedená norma se 

zatím neobjevila. Oblast využívání půdy je velmi významná pro obor stavebnictví, kdy 

většina staveb má za následek přímé změny ve využívání půdy. Dále stavební 

produkty/projekty spotřebovávají značné množství výrobků z těžby nerostných 

surovin, což představuje jeden z nejdramatičtějších příkladů změny ve využití země.  

Zdroje pitné vody se dostávají pod rostoucí tlak díky růstu populace, zvyšujícímu se 

využití vody  na jednoho obyvatele, urbanizaci a zvýšení průmyslové činnosti 

a dopadům změny klimatu. Oblast spotřeby vody bere v úvahu také vliv lidské 

činnosti na kvalitu a dostupnost vody. Stavební průmysl vyvinul koncepci 

spotřeby vody spojené se stavebními výrobky. Tradičně množství spotřebované vody 

se odkazuje na kumulativní množství vody použité k výrobě produktu v rámci 

dodavatelského řetězce. Vzhledem k tomu, že dopady spojené s využíváním vody 

mají velmi odlišné důsledky v závislosti na tom kde a jak je používána, neposkytuje 

hodnota v podobě celkové spotřeby vody skutečně důležitý ukazatel pro hodnocení 

životního prostředí a profilů výrobků, jako jsou ty, pro stavby, které jsou vyráběny v 

mnoha různých zeměpisných oblastech a v případě dřeva dochází k dlouhodobé 

konzumaci vody.  
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Závěr 
Na základě přezkoumání dostupných opatření v oblasti národní právní úpravy, 

evropských metod využívaných při hodnocení dopadu stavebního sektoru na životní 

prostředí a environmentálních nástrojů a charakteristik stavebních výrobků se jeví 

proces posuzování životního cyklu LCA s následným vytvořením Environmentálního 

prohlášení o produktu nebo případně Environmentální stopy produktu jako velmi 

vhodné způsoby pro deklarování vlastností stavebních produktů souvztažných 

k plnění ZP7.  

Metoda LCA a návazný dokument EPD, či PEF po jejím případném oficiálním přijeti a 

zařazení EU, poskytují standardizovaný způsob pro sběr dat, vyhodnocení dopadu 

na jednotlivé složky životního prostředí, sdělení informací a přezkoumání 

environmentálních vlastností stavebních výrobků.  

Jak bylo zmíněno v části týkající se evropského formátu hodnocení dopadů na 

životní prostředí, resp. metod a regulací v této oblasti, již samotné Nařízení EP a 

Rady  Construction Product Regulation (CPR) a metodiky pro hodnocení komplexní 

kvality budov pracují s  formou deklarace environmentálních aspektů a vlivů 

stavebního sektoru v podobě EPD.  

Stavební produkty jsou součástí budovy, a ne konečný produkt sám, a prohlášení 

EPD poskytuje věrohodné informace o vlivu na životní prostředí stavebních výrobků 

(všeobecné nebo specifické podle výrobce) v různých situacích. Vzhledem k tomu, 

že ke snížení provozních dopadů, nákladů (především vytápění, chlazení, větrání a 

osvětlení) budov dochází prostřednictvím regulace oblasti nové výstavby a 

modernizace stávajících budov konkrétními národními právními předpisy, pak se 

regulace dopadu využitých materiálů na výstavbu budov stává stále důležitější. 

Doposud byl na tuto oblast dopadů kladen malý důraz, ale je očividné, že zájem o 

dopad využitých stavebních produktů roste a je vyvíjen s příchodem dalších nových 

přístupů. Všechny tyto přístupy kvantifikují nejprve environmentální vliv a tento potom 

dále komunikují, takže uživatelé mohou identifikovat například oblasti s největším 

potenciálem pro snížení emisí a vyhodnotit strategie jejich dalšího snižování. EPD 
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k tomu poskytuje jeden z mechanismů, a to tím, že poskytuje robustní a konzistentní 

informace, které mohou být použity pro kvantifikaci dopadů budovy v průběhu svého 

životního cyklu.  

Na závěr je důležité dodat, že také český stavební sektor začíná s metodikou LCA a 

navazujícím výstupem v podobě EPD pracovat. Ti, kteří tento dokument již pro své 

produkty mají, jej vnímají jako obchodní výhodu, a výstupy z LCA svého produktu 

využívají pro zlepšení vlastního environmentálního chování ale také pro zefektivnění 

celého výrobního procesu.  
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