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Úvod

Introduction

Mnohé organizace hledají způsob, jak porozumět své
environmentální výkonnosti, prokazovat ji a zlepšovat.
Tohoto cíle je možno dosáhnout účinným řízením těch
prvků jejich činností, produktů a služeb, které mohou mít
významný dopad na životní prostředí.

Many organizations seek ways to understand, demonstrate
and improve their environmental performance. This can be
achieved by effectively managing those elements of their
activities, products and services that can significantly impact the environment.

Tato mezinárodní norma stanovuje proces nazvaný
hodnocení environmentální výkonnosti (EPE) (viz 3.10),
který organizacím umožňuje měřit, hodnotit a sdělovat
svou environmentální výkonnost při použití klíčových
indikátorů výkonnosti (KPI) založených na spolehlivých
a ověřitelných informacích.

This International Standard sets out a process called
environmental performance evaluation (EPE) (see 3.10)
which enables organizations to measure, evaluate and
communicate their environmental performance using Key
Performance Indicators (KPIs), based on reliable and
verifiable information.

Hodnocení environmentální výkonnosti je stejnou měrou
uplatnitelné v malých i velkých podnicích a může se
používat na podporu systému environmentálního managementu (EMS) (viz 3.7) nebo samostatně. Organizace se
zavedeným EMS může posoudit svou environmentální výkonnost ve vztahu ke své environmentální politice,
cílům, cílovým hodnotám a dalším cílům environmentální
výkonnosti.

EPE is equally applicable to small and large enterprises
and can be used to support an environmental management system (EMS) (see 3.7), or used independently. An
organization with an EMS in place can assess its
environmental performance against its environmental
policy, objectives, targets and other environmental
performance objectives.

Data a informace vytvořené pomocí EPE může organizace používat k implementaci dalších nástrojů a technik
environmentálního managementu koherentním, transparentním a nákladově efektivním způsobem, např. další
normy vypracované ISO/TC 207, jako jsou normy týkající
se systémů environmentálního managementu (ISO 14001,
ISO 14004, ISO 14005, ISO 14006), environmentálních prohlášení (ISO 14025), environmentálního značení (ISO 14024) a posuzování životního cyklu
(ISO 14040, ISO 14044). Úplný seznam je uveden
v bibliografii. Tato mezinárodní norma se také může
používat samostatně.

Data and information generated by EPE can be used by an
organization to implement other environmental
management tools and techniques in a coherent, transparent and cost effective way, e.g. other standards
developed by ISO/TC 207 such as those relating to
environmental management systems (ISO 14001,
ISO 14004, ISO 14005, ISO 14006), to environmental
declarations (ISO 14025), to environmental labelling
(ISO 14024) and to life cycle assessment (ISO 14040,
ISO 14044). A full list is given in the Bibliography. This
International Standard can also be used independently.

Hodnocení environmentální výkonnosti a environmentální
audity jsou vzájemně se doplňujícími nástroji, které se
mohou používat k posouzení environmentální výkonnosti
a k identifikaci oblastí pro zlepšování. Klíčové aspekty
(a odlišnosti) těchto nástrojů jsou následující:

Environmental performance evaluation and environmental audits are complementary tools that can be used to
assess environmental performance and identify areas for
improvement. The key aspects (and differences) of these
tools are the following:

• EPE je průběžný proces shromažďování a posuzování dat a informací, který má zajistit aktuální hodnocení výkonnosti i výkonnostních trendů v určitém časovém
období;

EPE is an ongoing process of collection and assessment of data and information to provide a current evaluation of
performance, as well as performance trends over time;

environmentální audity se mohou používat ke shromažďování těchto dat a informací buď jako součást EPE, nebo
jako součást systému environmentálního managementu s cílem
ověřit, zda jsou cíle a cílové hodnoty plněny;

environmental audits can be used to gather such data and
information, either as part of EPE, or as part of an environmental
management system, to verify whether objectives and targets
are being met;

audity systému environmentálního managementu se provádějí
periodicky s cílem ověřit shodu se specifikacemi a soulad s legislativními a jinými požadavky (návod
k auditování EMS je obsažen v ISO 19011).

environmental management system audits are conducted
periodically to verify conformity with specifications and
compliance with legal and other requirements (guidance on
auditing an EMS is provided in ISO 19011).
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