
PRESUN K OBEHOVÉMU 
HOSPODÁRSTVU PROSTREDNÍCTVOM 

SCHÉMY EMAS

SÚVISLOSTI

7. Environmentálny akčný program EÚ, ktorý stanovuje 
smerovanie európskej environmentálnej politiky do roku 
2020, poukázal na potrebu spraviť z obehového hospo-
dárstva prioritu.

Ukázať, že schéma EMAS môže podporiť tento proces, 
cez osvedčené postupy  príkladmi 10 malých, stredných 
a veľkých organizácií registrovaných v schéme EMAS, 
ktoré sú prezentované v správe „Posun k obehovému 
hospodárstvu prostredníctvom schémy EMAS“. Hlav-
ným cieľom tejto správy je poukázanie na to, aký prínos 
majú EMAS organizácie k obehovému hospodárstvu a 
uviesť konkrétne príklady obehového hospodárstva a 
opatrenia pre spoluprácu zainteresovaným stranám.

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 
VS. LINEÁRNE  HOSPODÁRSTVO

Lineárne hospodárstvo je založené na prístupe 
„ZOBER - VYUŽI- ZAHOĎ“. Zdroje sú sústreďova-
né na výrobu tovarov, ktoré sa používajú dovtedy, 
kým nie sú nepoužiteľné a zneškodnené ako od-
pad. Hodnota je vytvorená maximalizáciou množ-
stva produktov, ktoré sa vyrábajú a predávajú.

ggggg

Obehové hospodárstvo pracuje na základe 
prístupu „ZNIŽUJ SPOTREBU - OPÄTOVNE VYUŽI 
- RECYKLUJ“. Obehové hospodárstvo udržuje hod-
notu výrobkov, materiálov a zdrojov v ekonomike 
čo najdlhšie a eliminuje tak odpad. V tomto type 
hospodárstva sa materiály používajú v uzavre-
tom cykle a dopad výrobkov a služieb na životné 
prostredie je minimalizovaný pozdĺž hodnotového 
reťazca.

Tento informačný list prezentuje 5 najlepších 
postupov ako implementovať obehové 

hospodárstvo.
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AKO MÔŽU ORGANIZÁCIE IMPLEMENTOVAŤ OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO ?

Päť „osvedčených postupov“ alebo krokov, ktoré môže zvážiť akákoľvek organizácia, ktorá má záujem o zavedenie obe-
hového hospodárstva. Rôzne EMAS organizácie už implementovali tieto postupy, aby vložili viac „obehovosti“ do svojho 
systému manažérstva environmentu.

Identifikujte 
potenciál 
materiálových cyklov
..................................

Choďte až za zdro-
jovú efektívnosť a 
zhodnoťte celý život-
ný cyklus inventari-
záciou materiálových 
tokov vo vnútri aj 
navonok Vašej orga-
nizácie. Identifikujte 
ako môžu byť toky 
optimalizované a pre-
menené na cykly. 
..................................

Viessmann, najdlhšie 
registrovaná organi-
zácia v Európskom 
registri EMAS, 
uplatňuje ekodizajn 
výrobkov. Používa 
recyklované materiá- 
ly a označuje každú 
súčiastku, aby ju bolo 
možné ľahko opraviť 
a nahradiť.

Zvážte inovatívny 
podnikateľský model
..................................

Pochopte potreby 
zákazníkov a zváž-
te vývoj nového 
obchodného modelu 
s cieľom ušetrenia 
zdrojov. Môže to byť 
prenájom namiesto 
predaja, demateriali-
zácia Vášho produktu 
alebo podporovanie 
opätovného využitia.
..................................

PMC Holding do-
končil svoju ponuku 
služieb (zlepšovanie 
kancelárskych pries-
torov) vytvorením 
start-up projektu 
NNOF, ktorý premie-
ňa existujúci nábytok 
na nový kancelár-
sky nábytok. Teraz 
zvažujú prenájom 
nábytku, namiesto 
toho, aby ho predá-
vali, s cieľom predĺžiť 
jeho životnosť a 
zabezpečiť opätovné 
zhodnotenie na konci 
jeho životnosti.

Zapojte zamestnan-
cov a iné zaintereso-
vané strany
................................

Komunikujte s Vašimi 
zamestnancami, 
vytvorte partnerstvá 
s miestnymi komuni-
tami a zapojte Vašich 
zákazníkov do proce-
su definovania Vašej 
stratégie obehového 
hospodárstva.
..................................

Univerzita udrža-
teľného rozvoja 
Eberswalde zvýšila 
povedomie a svoj 
záväzok k obehové-
mu hospodárstvu 
prostredníctvom 
vytvorenia prieskumu 
o potenciáli optimali-
zovať využitie zdrojov 
a manažmentu ne-
hnuteľností a budov.

Vytvorte posolstvo
................................

Vytvorte príbeh, 
pomocou ktorého za-
pojíte zainteresované 
strany do Vašej novej 
stratégie. Pre dosia- 
hnutie najlepšieho 
výsledku použite 
príklady z reálneho 
života.
..................................

HR Björkmans Entré-
mattor sa rozhodol 
zamerať na prenájom 
a vyvinul inovatívny 
systém prania. Ich 
vlastná značka pred-
stavuje „inovatívne 
ekologické riešenie“, 
čo uľahčuje pochopiť 
výhody prenájmu pre 
zákazníkov a ostat-
né zainteresované 
strany.

Testujte, poučte sa  
& zlepšujte
..................................

Skúmajte, testujte a 
navrhnite nové rieše-
nie, potom zmerajte 
dopady a vyhodnoťte 
spätnú väzbu, ktorú 
použijete k zlepšeniu.
..................................
 
WIEGEL Verwal-
tung GmbH & Co 
KG vytvorili vlastný 
prístup k testovaniu a 
zlepšovaniu každého 
kroku ich žiarové-
mu zinkovaniu a 
prachovému poťa-
hovaciemu procesu. 
Dosiahli pôsobivé 
výsledky, napríklad 
znížením podielu ne-
bezpečných látok na 
zneškodnenie z 70 % 
na 3 % vo svojich 26 
miestach registrova-
ných v schéme EMAS. 

Environment

Metódy a nástroje, ktoré tieto organizácie 
používajú, ako aj iné príklady a osvedčené 
postupy môžete nájsť v plnom znení správy.
Inšpirujete sa týmito priekopníkmi!
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AKO MÔŽE EMAS PODPORIŤ OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO?

03

Nástroj na meranie efektívnosti zdrojov:
EMAS je nástroj na meranie efektívnosti zdrojov. Posky-
tuje rámec, ktorý pomáha organizáciám posúdiť ich spo-
trebu zdrojov a realizovať kroky na ich optimalizáciu. V 
súlade s tvrdením „čo dokážeme zmerať,  to dokážeme 
riadiť“, musia organizácie merať a zdokumentovať šesť 
hlavných ukazovateľov: energetická účinnosť, materiálo-
vá efektívnosť, voda, odpad, biodiverzita a emisie. Orga-
nizácia môže zohľadniť tieto environmentálne vplyvy pri 
navrhovaní nových produktov a služieb, ktoré sú v súla-
de s princípmi obehového hospodárstva.

Zabezpečuje zlepšovanie, ktoré podporuje inovácie:
EMAS organizácie sa musia neustále zlepšovať, čo pod-
poruje inovácie v celom životnom cykle výrobkov alebo 
služieb, ako ďalší kľúčový aspekt obehového hospodár-
stva.

Vyžaduje zapojenie zamestnancov:
Pohyb smerom ku kruhovému, uzavretému modelu si 
vyžaduje významnú zmenu v praktikách, ktoré je možné 
uskutočniť len prostredníctvom zapojenia zamestnancov 
a dialógu s vrcholovým manažmentom, ktorý je kľúčo-
vou požiadavkou schémy EMAS.

Udržuje organizácie krok vpred pri právnych predpisoch 
a potrebách zainteresovaných strán:
EMAS zabezpečuje, aby organizácie dodržiavali právne 
predpisy a zlepšovali svoju schopnosť predvídať nad-
chádzajúcu legislatívu, vrátane opatrení týkajúcich sa 
obehového hospodárstva. Nedávno aktualizované prílo-
hy EMAS vyžadujú od organizácie identifikáciu príležitos-
tí a rizík spojených s potrebami zainteresovaných strán. 
EMAS organizácie sa tak môžu ľahšie prispôsobiť svojmu 
okolitému životnému prostrediu.

Poskytuje všetkým zainteresovaným stranám, vrátane 
verejných orgánov transparentné informácie:
EMAS organizácie majú povinnosť v ročných intervaloch 
vydávať environmentálne vyhlásenie, v ktorom majú 
príležitosť zamyslieť sa nad spotrebou zdrojov nielen na 
organizačnej, ale aj na miestnej alebo regionálnej úrov-
ni. Verejné orgány a iné zainteresované strany sa môžu 
spoliehať na tieto informácie pri rozhodovaní / svojich 
rozhodnutiach, vediac, že fakty a čísla boli overené a po-
tvrdené nezávislými, akreditovanými tretími stranami.
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Schéma EMAS môže podporiť obehové hospodárstvo v 5 hlavných smeroch:

1.

Posúdenie
efektívnosti

zdrojov

2.

Neustále
zlepšovanie

3.

Zapojenie
zamestnancov

4.

Byť krok
pred 

legislatívou

5.

Transparentné
informácie

4.1.

5.2.

3.
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AKO MÔŽE EMAS PODPORIŤ OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO?

PRESUN K OBEHOVÉMU HOSPODÁRSTVU PROSTREDNÍCTVOM SCHÉMY EMAS

Princípy obehového hospodárstva môžu byť posudzova-
né v rôznych krokoch pri implementácii schémy EMAS. 
Po prvé, počas úvodného environmentálneho preskú-
mania, môže organizácia identifikovať aktivity, ktoré 
už prispievajú k obehovému hospodárstvu, a zároveň 
identifikovať nové. Potom, pri definovaní environmen-
tálnej politiky a programu, môže nastaviť konkrétne 
ciele obehového hospodárstva. Počas implementácie 
systému manažérstva environmentu, môžeme zapojiť 
zamestnancov a ostatné zainteresované strany do využi-
tia princípov obehového hospodárstva v praxi. Nakoniec, 
po preskúmaní systému sa zameriame  na neustále zlep-
šovanie a prípravu environmentálneho vyhlásenia, kde 
EMAS organizácie môžu identifikovať nové príležitosti a 
informovať o ich príspevku k obehovému hospodárstvu, 
napríklad na základe medzinárodných alebo národných 
cieľov.

Aj organizácie registrované v EMAS môžu profitovať zo 
svojej účasti v schéme, z ktorej už mnohí  získali význam-
né skúsenosti. Sektorové referenčné dokumenty sú k 
dispozícii organizáciám na identifikáciu osvedčených po-
stupov vo svojom sektore. Na internetovej stránke EMAS, 
v registri EMAS, sú k dispozícii environmentálne vyhláse-
nia, ktoré zdôrazňujú environmentálne opatrenia.
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EMAS A OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO: ZHRNUTIE

Správa poukazuje na to, že EMAS predstavuje príležitosť nielen na dosiahnutie environmentálnych cieľov, ale aj na pod-
poru ekonomických cieľov. Organizácie môžu zvýšiť svoju finančnú výkonnosť a konkurencieschopnosť prostredníctvom 
zvýšenia efektívnosti zdrojov.

Obehové hospodárstvo môže byť zavedené v 
rôznych sektoroch hospodárstva a organizá-
ciách rôznymi spôsobmi
Správa poukazuje na veľmi odlišné príklady 
opatrení obehového hospodárstva prijatých 
malými a strednými podnikmi, veľkými pod-
nikmi a verejnými organizáciami. Priekopníci 
EMAS  sú zo širokej škály odvetví, od tlače, 
prevádzkovania hotelov, univerzít či v oblasti 
výroby a distribúcie. 

EMAS je účinný nástroj na podporu tohto 
procesu
Organizácie môžu začať posudzovať svoj vplyv 
a využitie zdrojov a môžu zrealizovať opatre-
nia na ich zníženie prostredníctvom schémy 
EMAS. Otázky súvisiace s obehovým hospo-
dárstvom môžu byť ľahko začlenené do im-
plementácie EMAS.

Obehové organizácie pocítia viaceré výhody 
Priekopníci v obehovom hospodárstve zvýšili 
svoju konkurencie schopnosť a získali lepšiu 
kontrolu nad svojimi zdrojmi. Súčasne znížili 
vplyv na životné prostredie.

Vlády a verejné orgány môžu ďalej podporo-
vať EMAS a obehové hospodárstvo
Zobrazené kroky uvedené v správe v plnom 
znení ukazujú, že organizácie už investujú do 
obehového hospodárstva a zaviazali sa k zní-
ženiu ich negatívneho vplyvu na životné pro-
stredie prostredníctvom schémy EMAS. Tieto 
iniciatívy sa však potrebujú presadiť vzhľadom 
na súčasné environmentálne výzvy a toto pre-
sadenie možno dosiahnuť len s podporou 
všetkých zainteresovaných strán, najmä verej-
ných orgánov.

Prechod na obehové hospodárstvo možno 
začať v niekoľkých krokoch
Kľúčom je pozrieť sa na procesy z inej per-
spektívy - perspektívy zdrojov – a vidieť or-
ganizáciu ako súčasť systému, kde sa môže 
spájať s inými podnikmi a zainteresovanými 
stranami, aby mohli opakovane používať zdro-
je. Organizácie by sa mali pozrieť na spôsoby, 
ako byť inovatívny alebo dokonca opustiť ich 
staré prístupy k zdrojom, začať v malom a pre-
mýšľať vo veľkom.

Ďalšie informácie nájdete v správe v plnom znení:
www.ec.europa.eu/environment/emas/pdf/other/report_EMAS_Circular_Economy.pdf

Kontakt
Európsky web EMAS: www.emas.eu, emashelpdesk@adelphi.de
Príslušný orgán pre SR: www.emas.sk, emas@sazp.sk
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Zdroj
Informačný list Európskej komisie: Moving to a Circular  
Economy through EMAS (2017)


