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Environmentálne zákony 

Nový zákon k EMAS 
o environmentálnom manažérstve a audite

Schéma EMAS –  „Eco-Management and Audit Scheme“ je jedným z nástrojov  Európskej únie v oblasti  environmentálnej politiky. Je založená na 
princípe dobrovoľnosti a začleniť sa do nej môže na základe vlastného slobodného rozhodnutia každá organizácia, ktorá chce zlepšiť svoje environ-
mentálne správanie splnením stanovených požiadaviek. Environmentálne manažérstvo a audit znamená systematický prístup k ochrane životného 
prostredia a integrovanie princípov tejto schémy do všetkých činností organizácie vytvorením, zavedením a udržiavaním systému riadenia, zohľad-
ňujúceho environmentálne riziká súvisiace s poskytovaním výrobkov a služieb, ako aj lokalizáciu miest organizácie s cieľom neustáleho zlepšovania 
svojho environmentálneho správania.

História EMAS
EMAS bol zavedený nariadením EHS č. 1836/1993 o dobrovoľnej účasti priemy-

selných organizácií v systéme environmentálneho manažmentu a auditu – EMAS I. 
V roku 2001 bolo toto nariadenie novelizované a nahradené nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 – EMAS II, ktoré zrušilo pôvodné nariadenie z 
roku 1993. V roku 2008, v rámci schváleného Akčného plánu pre trvalo udržateľnú 
spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku Európskou komisiou, 
vzišla požiadavka v oblasti hospodárnejšej výroby revidovať nariadenie EMAS II. 
Následne v roku 2009 Európsky parlament a Rada prijali nové nariadenie pod číslom 
1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environ-
mentálne manažérstvo a audit – EMAS III s účinnosťou od 11. januára 2011.

EMAS III
Nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady obsahuje komplexnejšiu a 

podrobnejšiu úpravu postupov, týkajúcich sa zápisu organizácií do registra organizá-
cií začlenených do schémy EMAS, vrátane registrácie, jej predĺženia, pozastavenia 
alebo vymazania z registra EMAS. Ďalej konkretizuje požiadavky na činnosť environ-
mentálneho overovateľa vo väzbe na akreditáciu a dozor nad výkonom jeho činností. 
Posledná revízia EMAS prináša niekoľko ďalších prvkov, zlepšujúcich použiteľnosť a 
dôveryhodnosť tejto schémy, ako sú:

• podpora účasti organizácií so sídlom v rámci i mimo Európskej únie (čl. 3),
• určenie špecifických podmienok pre malé organizácie (čl. 7),
• riešenie závažných zmien (čl. 8),
• posilnenie podpory na účasť a zapojenie zamestnancov (príloha II.B.4),
• posilnenie mechanizmov na zabezpečenie dodržiavania uplatniteľných práv-

nych požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia (čl. 4.4, čl. 32, príloha 
IV.B. g),

• nové prvky v environmentálnom vyhlásení: hlavné a špecifické odvetvové uka-
zovatele environmentálneho správania (príloha IV.C a čl. 46),

• zjednodušenie loga EMAS (čl. 10),
• podporenie k účasti v EMAS pre zoskupenia organizácií (klastre) a prístup za-

ložený na postupnosti implementácie (čl. 37),
• uznávanie ostatných systémov environmentálneho manažérstva (čl. 45),
• definovanie kritérií na posúdenie charakteru významných environmentálnych 

aspektov (príloha I.2),
• posilnenie identifikácie nepriamych environmentálnych aspektov pre nepriemy-

selné organizácie (príloha I.2 b).
Prínos nariadenia sa očakáva najmä v oblasti priemyselnej politiky v súvislosti 

s optimalizáciou výrobných procesov, s cieľom znížiť vplyvy na životné prostredie 
a efektívne využívať prírodné zdroje s prepojením na zmeny v modeloch spotreby a 
výroby, v súlade  s trvalo udržateľným rastom.

Implementácia EMAS v podmienkach SR 
V rámci aproximačného procesu sa v podmienkach Slovenskej republiky zabez-

pečila implementácia nariadenia EMAS II zákonom NR SR č. 468/2002 Z. z. o sys-
téme environmentálne orientovaného manažérstva a auditu a vyhláškou MŽP SR č. 
90/2004 Z. z. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie bol tento zákon v 
roku 2005 novelizovaný zákonom NR SR č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom 
overovaní a registrácii v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne ma-
nažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ku ktorému MŽP SR 
vydalo vykonávaciu vyhlášku č. 606/2005 Z. z.

V súlade s novými prvkami a požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1221/2009 (ďalej len nariadenie) vyplynula potreba na zmenu u nás 
platného zákona č. 491/2005 Z. z., a preto sa v priebehu roka 2012 pripravoval 

návrh nového zákona o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v sché-
me Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, ktorým sa zákon č. 491/2005 aj jeho vykonávacia vyhláška 
rušia. Návrhom nového zákona sa zásadne mení inštitucionálny rámec na efektívnu 
implementáciu EMAS III v podmienkach Slovenskej republiky a ďalšie vnútroštátne 
implementačné opatrenia, ktoré vyžaduje nariadenie vo svojich viacerých ustano-
veniach. Zákon ustanovuje podmienky registrácie organizácií v schéme, pôsobnosť 
orgánov štátnej správy na úseku environmentálneho manažérstva a auditu urče-
ním orgánov presadzovania práva a zodpovednosť za neoprávnené používanie loga 
EMAS. Jeho účinnosť sa predpokladá od 1. decembra 2012.

Povinnosti SAŽP 
Návrhom nového zákona v súlade s požiadavkou článku 11 uvedeného nariade-

nia poveruje Ministerstvo životného prostredia SR funkciou „príslušného orgánu“ 
Slovenskú agentúru životného prostredia (SAŽP), ktorá tvorí odborné zázemie pre 
MŽP SR v oblasti dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky. Povinnosti po-
verenej organizácie vyplývajú priamo z požiadaviek kapitoly IV. nariadenia a sčasti 
sú tieto povinnosti definované v kapitolách II., III. a VII. tohto nariadenia vo väzbe na 
zápis organizácií do registra, povinnosti organizácií zapísaných v registri a pravidlá 
týkajúce sa členských štátov. Návrhom zákona sa upravuje aj spôsob a systém 
výberu poplatkov EMAS, ktoré sa vypúšťajú zo zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a stanú sa  príjmom príslušného 
orgánu. V kontexte navrhovaného zákona má zákonom poverená organizácia právo 
znížiť poplatky v prípade združenej registrácie (jednej registrácie všetkých alebo nie-
koľkých miest organizácie lokalizovaných v jednom alebo viacerých členských štá-
toch alebo v tretích krajinách) o jednu tretinu výšky poplatku. Zároveň od poplatkov 
EMAS sú pripravovaným zákonom oslobodené malé organizácie miestnych orgánov, 
spravujúce menej ako 10 000 obyvateľov  a verejné orgány, ktoré zamestnávajú 
menej ako 250 zamestnancov. 

Ďalšou z nových požiadaviek tohto nariadenia, ktorá v zmysle návrhu zákona je 
zahrnutá do kompetencií príslušného orgánu, je pomoc organizáciám v súvislosti s 
dodržiavaním súladu s právnymi požiadavkami týkajúcimi sa životného prostredia a 
to poskytovaním informácií organizáciám o uplatniteľných právnych požiadavkách 
v oblasti životného prostredia. Povinnosť SAŽP ako príslušnému orgánu, viesť a 
aktualizovať národný register EMAS a oznamovať zmeny Európskej komisii, zostáva 
zachovaná v súlade s poverením MŽP SR na výkon niektorých činností podľa písm. 
d) § 15 zákona č. 491/2005 Z. z.

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so SAŽP zorganizovali v Bratislave 
3. októbra 2012 odborný seminár o EMAS 
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Ustanovenie zákonných orgánov
Návrh zákona ustanovuje Slovenskú národnú akreditačnú službu (SNAS) ako jediný 

vnútroštátny akreditačný orgán zodpovedný za akreditáciu  environmentálnych overo-
vateľov a dozor nad ich činnosťou podľa požiadaviek nariadenia. Ďalej ustanovuje orgá-
ny štátnej správy vo veci  environmentálneho manažérstva a auditu, a to: Ministerstvo 
životného prostredia SR, Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Krajské a obvodné 
úrady životného prostredia a obce – na úseku starostlivosti o životné prostredie v 
rozsahu preneseného výkonu štátnej správy.

Tieto orgány plnia tiež funkciu „orgánov presadzovania práva“ ako príslušné orgány 
určené členským štátom na zabezpečenie vynútiteľnosti a dodržiavania požiadaviek 
nariadenia ako aj pomoc a podporu organizáciám. Ich úlohou je zisťovanie, prevencia 
a vyšetrovanie prípadov porušenia uplatniteľných právnych predpisov, týkajúcich sa 
životného prostredia a v prípade potreby prijímanie opatrení na ich presadzovanie.

Vo väzbe na článok 33 nariadenia sa Slovenská republika ako členský štát rozhodla 
pripraveným zákonom vypracovať podpornú stratégiu ako jeden z nástrojov na zabez-
pečenie efektívnej implementácie schémy EMAS, ktorý určí formy a nástroje podpory 
EMAS na národnej úrovni na: 

• podporu a pomoc organizáciám, ktoré sú mikropodnikom, malým alebo stredným podni-
kom podľa čl. 2 ods. 28 nariadenia,

• zníženie byrokracie pri registrácii organizácií, pri ich udržaní a predĺžení v schéme 
EMAS,

• propagáciu schémy EMAS poskytovaním informácií o cieľoch a hlavných zložkách EMAS 
a o obsahu nariadenia organizáciám, verejnosti a ďalším zainteresovaným stranám ako aj 
orgánom presadzovania práva na úseku environmentálneho manažérstva a auditu.

Gestorom vypracovania Stratégie podpory a propagácie schémy EMAS  v podmien-
kach SR je Ministerstvo životného prostredia SR. Takto pripravená stratégia bude pred-
metom posudzovania v procese SEA podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov, čím sa vytvára priestor pre účasť verejnosti a mimovládnych organizácií 
na posúdení nastavených nástrojov a opatrení na dosiahnutie vytýčených cieľov.

Seminár
S ohľadnom na uvedené zmeny v oblasti EMAS, vyplývajúce nielen z nového záko-

na, ale aj z požiadaviek nariadenia, Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci 
so Slovenskou agentúrou životného prostredia – Centrom odpadového hospodárstva 
a environmentálneho manažérstva zorganizovali pre zástupcov orgánov presadzovania 
práva, certifikačných orgánov, akreditačného orgánu, zástupcov podnikateľskej sféry, 
akademickej obce, organizácií  a tretieho sektora v Bratislave 3. októbra 2012 Aktív 
EMAS. Cieľom seminára bolo vysvetliť:

• postavenie SAŽP v pozícii Príslušného orgánu SR pre EMAS v rámci inštitucionál-
nej schémy implementácie EMAS v národných podmienkach;

• smerovanie a využitie potenciálu schémy EMAS v národnej environmentálnej po-
litike prostredníctvom pripravovaných strategických dokumentov;

• informácie o environmentálnych ukazovateľoch, referenčných kritériách cez sek-
torové referenčné dokumenty;

• systémy hodnotenia úrovne environmentálneho správania spoločností na trhu  
Slovenskej republiky.

Aktív otvoril generálny riaditeľ sekcie sektorových politík a trvalo udržateľného 
rozvoja MŽP SR RNDr. Kamil Vilinovič a generálna riaditeľka SAŽP Ing. Dagmar 
Rajčanová. Úvodný príspevok predniesla riaditeľka odboru environmentálnej poli-
tiky MŽP SR RNDr. Mária Vidová a odborného moderovania sa zhostila riaditeľka 
Centra odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva SAŽP Ing. 
Elena Bodíková, PhD.

V úvodnej časti seminára bol 56 účastníkom predstavený návrh nového zákona 
vo väzbe na povinnosti, vyplývajúce príslušnému orgánu z požiadaviek nariadenia, v 
druhom bloku boli predstavené strategické dokumenty v súvislosti so smerovaním 
a využitím potenciálu schémy EMAS v environmentálnej politike na národnej úrovni. 
Cieľom tretieho bloku bolo predstaviť sektorové referenčné dokumenty spracováva-
né Európskou komisiou, ktoré zahŕňajú najlepšie postupy environmentálneho mana-

žérstva, určujú ukazovatele environmentálneho 
správania v jednotlivých sektoroch a nastavujú 
referenčné kritériá a systémy hodnotenia na urče-
nie úrovne environmentálneho správania v oblasti 
stavebníctva, maloobchodu a cestovného ruchu v 
prepojení na možnosti ich uplatnenia v podmien-
kach Slovenskej republiky.

Prechodom výkonu funkcie príslušného orgánu 
SR pre EMAS z Ministerstva životného prostredia  
SR na SAŽP v rámci inštitucionálneho zabezpeče-
nia schémy EMAS na národnej úrovni sa rozšíria 
jej povinnosti a zodpovednosť vo väzbe na požia-
davky nariadenia č. 1221/2009 a pripravovaného 
zákona NR SR o environmentálnom overovaní a 
registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre 
environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v oblasti environmen-
tálneho riadenia a auditu voči Európskej komisii s 
predpokladom od 1. decembra 2012.

Ing. Alena Adamkovičová
Slovenská agentúra životného prostredia
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Pilotný referenčný dokument Najlepšie postupy environmentálneho riadenia:
Sektor cestovného ruchu, Maloobchodný sektor, Stavebný sektor

Registračné číslo Názov spoločnosti Dátum registrácie
Platnosť environmentál-

neho vyhlásenia do:

SK - 0004 INA Kysuce, a.s * 1, 2, 2007 21. 7. 2012

SK - 0005 INA SKALICA, spol.s r. o. * 1. 2. 2007 23. 7. 2012

SK - 0006 SEWA, a. s. 1. 11. 2008 13. 5. 2015

SK - 0007 Cenvis, s. r. o. 7. 6. 2010 7. 1. 2013

Zoznam registrovaných organizácií v EMAS v Slovenskej republike

Schéma EMAS Eco-Management and Audit Scheme je jedným z nástrojov Európskej únie 
v oblasti  environmentálnej politiky
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* pozastavená platnosť registrácie dňa 18. 1. 2011 




