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Pojem podniková ekologie 

Co to je podniková ekologie 

Nebavíme se pouze o ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ 

Na ekologii, jako na ochranu životního prostředí je potřeba 

nahlížet komplexně 

Odpadové hospodářství 

Ochrana ovzduší 

Ochrana vod 

Nakládání s obaly 

Chemické látky a směsi 

Další složky, které se problematiky dotýkají 
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Pojem podniková ekologie 

Podniky a jejich dělení s potenciálem ovlivnit a řídit 

podnikovou ekologii 

Malé nevýrobní organizace, firmy 

Malé výrobní podniky 

Je potřeba mít podnikového ekologa logická? 

Malá firma tohoto člověka neuživí, opět vše sklouzne v kumulativní činnost. 

Velké výrobní podniky a jejich různorodost 

Ekolog v kumulativní funkci 

HSE manažer 

Ekolog specialista 

Buď je pouze ekolog pro celou oblast ŽP 

Nebo je podstatou systému více ekologů 
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Podnikový ekolog 

Podnikový ekolog EXTERNISTA 

Pomáhá nezabezpečené firmě 

Obstarává odpady, nádoby, evidenci, vzorky, popisy 

Obstarává dokumentaci potřebnou k dalším složkám 

Databáze CHLaS 

Souhlasy, povolení 

Komunikuje s úřady 

Účastní se kontrol ve firmě 
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Podnikový ekolog 

Povinnosti podnikového ekologa 

Spousta činnosti do firmy 

Školení lidí 

Kontrola v provozech  

Zajištění systémů 

Většinou ve spoluúčasti na BOZP, PO, případně ISO 

Časová zátěž  

Odborná zátěž 

Možnosti vzdělávání se 

Samostudium 

Školení a semináře 

Spolupráce s externistou 
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Vedení firmy 

Pohled vedení firmy na ekologii 

Ekolog většinou spadá pod vedení firmy 

Ekolog může za všechny náklady 

Vedení často vidí tyto náklady jako nutné (vynucené) zlo 

Pochopím, když za surovinu zaplatíte 

Za výrobu zaplatíte 

Za odpad ze zmetkovitosti zaplatíte 

Ty peníze nechce po vedení výroba, ale ekolog 

Obdobně tyto problémy vztáhněme k ochraně ovzduší, ochraně 

vod, tvorbě studií a posudků 
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Pochopení a uvědomění 

Vedení by mělo být uvědomělé a mělo by pochopit 

Správný ekolog dělá vše co může, aby 

firma nepůsobila problémy 

neztrácela body při kontrolách 

nespadla do systému pokut a trestů 

 

Pokud žádá o investice, dělá to pro dobro věci i firmy 

Náklady si lze odečíst z daní firmy 

Pokutu platí společnost ze zisku 

 

Věřte svým ekologům, myslí to s firmou dobře. 



Děkuji Vám za pozornost 


