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VYMEZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAŽERSKÉHO SYSTÉMU



znamená systematický přístup k ochraně ŽP ve všech
aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podniky
začleňují péči o ŽP do své podnikatelské strategie i
běžného provozu.

Výsledkem zavedení EMS je na:




jedné straně příspěvek k trvalému ekonomickému růstu a
prosperitě podniku,
druhé straně postupné snižování negativních dopadů jeho
činností, výrobků nebo služeb na ŽP.
Tato strategie podnikání vycházející ze zásady udržitelného
rozvoje, je nazývána strategií dvojího zisku.

Mezi hlavní přínosy fungujícího EMS patří:










redukce provozních nákladů, úspory energií, surovin
a dalších zdrojů,
snížení rizika environmentálních havárií, za něž
podnik nese odpovědnost,
zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory,
peněžní ústavy, pojišťovny, veřejnou správu,
rozšíření možností v exportní oblasti a v oblasti
státních zakázek a podpor podnikání,
posílení vztahů s veřejností.

Náklady a možné roční úspory ze
zvýšené účinnosti v systému EMAS
Velikost
organizace

Mikro
Malá
Střední
Velká

Možné roční úspory Náklady na
Roční
ze zvýšené
první rok
náklady na
účinnosti
zavádění
EMAS
(v EUR)
systému EMAS (v EUR)
(v EUR)
3 000–10 000
22 500
10 000
20 000–40 000
38 000
22 000
až 100 000
40 000
17 000
až 400 000
67 000
39 000

Údaje o „možných ročních úsporách ze zvýšené
účinnosti“ jsou založeny pouze na úsporách
energie. O úsporách ze zvýšené účinnosti
využívání zdrojů nejsou žádné údaje k dispozici.

Orientační harmonogram pro zavedení programu EMAS. Doba potřebná pro
jednotlivé činnosti představuje průměrný údaj a může být kratší či delší v
závislosti na daném členském státě, velikosti organizace atd.
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Orientační harmonogram pro zavedení programu EMAS. Doba potřebná pro
jednotlivé činnosti představuje průměrný údaj a může být kratší či delší v
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Orientační harmonogram pro zavedení programu EMAS. Doba potřebná pro
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ZPŮSOBY ZAVEDENÍ EMS




EMAS je program EU, který je popsán
v nařízení EU č. 1221/2009.
Norma ISO 14001:2105 Systémy
environmentálního managementu –
Požadavky s návodem k použití
(v ČR vydaná jako ČSN EN ISO).
Logo EMAS
Zdroj:
http://ec.europa.eu/environment/emas/
documents/presentation_en.htm

Filozofie přístupu k EMS vychází z dynamického
uspořádání, Demingova zlepšovacího cyklu
PDCA
 Plan
naplánujte záměry, cíle, které chcete
dosáhnout,
 Do
realizujte uskutečněme stanovené
záměry, úkoly,
 Check
prověřte
zda bylo dosaženo
požadovaných výsledků,
 Act
korigujte
uskutečněte případné úpravy,
pokud výsledky neodpovídají
záměrům.

Model systému environmentálního managementu pro mezinárodní normu ISO 14001

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍCH KROKŮ EMAS

CHARAKTERISTIKA DÍLČÍCH KROKŮ EMAS
ENVIRONMENTÁLNÍ PŘEZKUM
Úvodní
podrobná
analýza
environmentálních
problémů, vlivů na ŽP a dopadů vztahujících se
k činnostem v určitém místě.
 Cíl:
 Definování
a přezkoumání plnění relevantních
legislativních povinností.
 Přezkoumání vlivů jednotlivých provozů na životní
prostředí.
 Přezkoumání stavu řízení a dokumentace z hlediska
požadavků EMS.


Struktura zprávy environmentálního přezkumu











Úvod
Postavení společnosti vůči životnímu prostředí – popis
základních
relevantních
povinností
vyplývajících
z legislativy pro jednotlivé složky životního prostředí a
posouzení plnění zákonných povinností,
Popis jednotlivých provozů, zařízení a objektů
společnosti z hlediska ochrany životního prostředí,
včetně definování zjištěných neshod,
Popis stávajícího systému řízení společnosti z hlediska
ochrany
životního
prostředí,
resp.
požadavků
jednotlivých prvků,
Závěrečné zhodnocení úvodního environmentálního
přezkoumání,
Přílohy.

Proces a výsledky environmentálního přezkumu jsou
zaznamenány a jsou podkladem pro určení priorit
environmentální politiky, cílů a cílových hodnot a
základem pro rozvoj EMAS. Významná je také
identifikace možností úspor nákladů odhalením příčin
nedostatků v OŽP. Součástí úvodního environmentálního
přezkoumání by měl být odhad nároků na zdroje pro
zavedení EMAS.

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA
Vrcholové vedení musí stanovit environmentální politiku
organizace, aby:








odpovídala povaze, rozsahu a environmentálním dopadům
činností, výrobků a služeb podniku;
obsahovala závazek k neustálému zlepšování a prevenci
znečišťování;
obsahovala závazek plnit požadavky platných zákonů a
nařízení na ochranu životního prostředí a jiné požadavky,
kterým organizace podléhá;
poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumání
environmentálních cílů a cílových hodnot;
byla dokumentována, realizována a udržována a sdělována
všem zaměstnancům;
byla dostupná veřejnosti.

PLÁNOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY
Environmentální aspekt
EMAS: Prvek činností výrobků nebo služeb organizace, který
má nebo může mít dopad na životní prostředí
EMAS:
Přímý
environmentální
aspekt,
nepřímý
environmentální aspekt
Environmentální dopad
Dopad na životní prostředí
EMAS: Jakákoli změna životního prostředí jak negativní, tak
pozitivní, zcela nebo částečně vyplývající z činností, výrobků
nebo služeb organizace.

Identifikace environmentálních aspektů může zahrnovat:
 emise do ovzduší;
 úniky látek do vod;
 úniky látek do půdy;
 využívání surovin a přírodních zdrojů;
 využívání energie;
 emitovaná energie, např. teplo záření, vibrace;
 odpady a vedlejší výrobky;
 fyzikální znaky, např. velikost, tvar, barva, vzhled.
významné environmentální aspekty – EMAS je musí přednostně
řešit

Aspekty spojené s činnostmi, výrobky a službami organizace:
 návrh a vývoj;
 výrobní procesy;
 balení a doprava;
 environmentální výkonnost a praxe smluvních partnerů a
dodavatelů;
 odpadové hospodářství;
 získávání a distribuce surovin a přírodních zdrojů;
 distribuce, využití a konce života výrobků;
 volně žijící zvířata a rostlinstvo a biodiverzita.

Přímé environmentální aspekty podle EMAS se mimo jiné vztahují
na:
 právní předpisy a povolené hodnoty;
 emise do ovzduší;
 vypouštění do vod;
 výrobu, recyklaci, opakované použití, přepravu a zneškodňování
pevných a jiných odpadů, zejména nebezpečných odpadů;
 využívání a kontaminace půdy;
 využívání přírodních zdrojů a surovin (včetně energie);
 používání přísad a přídatných látek a používání polotovarů;
 místní problémy (hluk, vibrace, zápach, prach, vizuální vlivy
atd.);
 dopravní problémy (z hlediska zboží a služeb);
 rizika nehod a dopadů na životní prostředí, které vznikají nebo
mohou vzniknout v důsledku havárií, nehod a potenciálních
mimořádných událostí,

Nepřímé environmentální aspekty podle EMAS se mimo jiné
zahrnují:
 problémy související s životním cyklem výrobků (design, vývoj,
balení, přeprava, použití a opakované použití/odstranění
odpadu);
 kapitálové investice, poskytování půjček a pojišťovací služby;
 nové trhy;
 výběr a složení služeb (např. doprava nebo pohostinství);
 správní a plánovací rozhodnutí;
 složení nabídky výrobků;
 vliv činnosti organizace na životní prostředí a chování
dodavatelů a subdodavatelů.

Organizace má určit environmentální aspekty z pohledu vstupů a
výstupů ve vazbě na minulou nebo současnou činnost, výrobky a
služby, plánované nebo nové projekty nebo nové nebo upravené
činnosti, výrobky a služby. Proces zahrnuje:
 běžné provozní podmínky;
 abnormální provozní podmínky;
 spuštění a zastavení provozu a situace havarijního ohrožení.
Vztah mezi environmentálními aspekty a dopady je vztahem
příčin a následku.
Organizace si musí vytvořit kritéria a metodiku určování aspektů a
dopadů, které považuje za významné.

Možná kritéria pro vyhodnocení závažnosti environmentálních
aspektů:
 soulad s legislativou: soulad s legislativními požadavky a jinými
závaznými požadavky (rozhodnutí, normy);
 pravděpodobnost výskytu dopadu u potenciálních rizik;
 četnost výskytu dopadu u skutečných případů;
 náklady spojené s uvedeným dopadem (úplaty, poplatky,
prostředky na sanaci);
 náklady spojené se sankčním postihem (pokuty);
 vliv na image podniku;
 vliv na životní prostředí.

Posuzování environmentálních aspektů
Kritéria pro posouzení
Příklad
Které výstupy nebo činnosti organizace Odpad: směsný komunální odpad,
mohou mít nepříznivý vliv na životní
odpadní obaly, nebezpečný odpad
prostředí?
Rozsah aspektů, které mohou mít dopad Množství odpadu: velké, střední,
na životní prostředí
malé
Závažnost aspektů, které mohou mít
Nebezpečnost odpadu, toxicita
dopad na životní prostředí
materiálů: vysoká, střední, nízká
Četnost aspektů, které mohou mít dopad Vysoká, střední, nízká
na životní prostředí
Povědomí veřejnosti a zaměstnanců o Silné, střední, bez stížností
aspektech souvisejících s organizací
Činnosti organizace regulované právnímiPovolení související s produkcí
předpisy v oblasti životního prostředí
odpadu, povinnosti dohledu
Pozn.:

Je užitečné kritéria a celkový
konkrétních aspektů kvantifikovat.

význam

Příklad registru environmentálních aspektů
Činnost

Specifikace činnosti

Environmentální aspekt

Environmentální dopad

Lakování a
tryskání

Nanášení barvy

Spotřeba energie

Čerpání neobnovitelných
zdrojů energie

Tryskání

Hluk

Ohrožení zdraví,
znečištění ovzduší

Vznik ostatního odpadu

Zátěž na životní
prostředí
Čerpání neobnovitelných
zdrojů

Vytvrzování práškové Spotřeba plynu
barvy
Vznik ostatního odpadu

Zátěž na životní
prostředí

POŽADAVKY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÉ POŽADAVKY


Organizace musí znát a plnit jednotlivé právní a jiné
požadavky, které se vztahují k její činnosti a mají vazbu ke
zjištěným environmentálním aspektům.



Požadavky právních předpisů mohou zahrnovat:


Národní a mezinárodní právní požadavky;



Právní požadavky státu/kraje;



Právní požadavky místní veřejné správy.

Příklad registru právních a jiných požadavků pro nakládání s obaly.
Uvedené povinnosti vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb. o obalech (ZoOB)
Povinnost
Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co
nejmenší
Osoba, která uvádí na trh obal, balený výrobek nebo obalový prostředek, je povinna
zajistit stanovené požadavky (obsah nebezpečných látek, využitelnost)
Pokud je označován materiál, ze kterého je obal vyroben, je nutné provést toto
označení podle stanovených pravidel

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejich obaly jsou opakovaně
použitelné, je povinna učinit stanovená organizační, technická nebo finanční opatření
Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou vratné, je povinna
zajistit opakované použití těchto obalů nebo využití odpadů z těchto odpadů
Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna
zajistit zpětný odběr. Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu výrobky prodejem
spotřebiteli, jsou povinni informovat odběratele a spotřebitele o způsobu zajištění
zpětného odběru.
Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, je povinna
zajistit, aby odpady z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu byly využity ve
stanoveném rozsahu.

Předpisy
§3, §5 ZoOB,
ČS EN 13428
§4-5 ZoOB
ČSN EN 13428
§6 ZoOB
ČSN 77 0052-2
ČSN 77 0053
§7 ZoOB
ČSN EN 13429
§8 ZoOB
NV č. 111/2002 Sb.
Vyhláška č. 116/2002Sb.
§10, §13, §15a ZoOB

§12-15 ZoOB

OBECNÉ A SPECIFICKÉ CÍLE
Obecný environmentální cíl
EMAS: Celkový environmentální cíl vyplývající z
environmentální
politiky,
jehož
dosažení
si
organizace sama stanoví a který je pokud možno
kvantifikován.
Specifický environmentální cíl
EMAS: Podrobný požadavek na činnost organizace,
který
vyplývá
ze
stanovených
obecných
environmentálních cílů, který se uplatňuje v
organizaci nebo její části a který je třeba jej stanovit a
splnit pro dosažení těchto obecných cílů.














Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat dokumentované
environmentální cíle a cílové hodnoty pro příslušné funkce a
úrovně v rámci organizace.
Mají být konkrétní a měřitelné.
Mohou mít charakter krátkodobý nebo dlouhodobý.
V souladu s environmentální politikou, se závazkem k
předcházení znečištění, souladu s právními normami a
závazkem neustálého zlepšování.
Cíle a cílové hodnoty musí být dokumentované a zveřejněné v
rámci organizace.
Vedení musí informovat o jejich plnění.
Cíle jsou pravidelně monitorovány, přezkoumávány a
aktualizovány.
Po jejich schválení mají stanoveny finanční, personální a
materiální zdroje pro jejich realizaci.

Příklad
Cíl: Snížení produkce nebezpečných odpadů ve výrobním
procesu
Cílová hodnota: o 3 t snížit produkci nebezpečných odpadů
oproti minulému roku
Ukazatel: celková produkce nebezpečného odpadu

ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY
Environmentální program
EMAS: Popis opatření, odpovědností a prostředků učiněných
nebo plánovaných k dosažení obecných a specifických
environmentálních cílů a lhůty pro dosažení těchto cílů.









Programy slouží pro dosažení cílů a cílových hodnot.
Charakter krátkodobého plánu.
Program musí obsahovat určení odpovědnosti za dosažení
cílů a cílových hodnot pro příslušnou úroveň organizace,
prostředky a časový rámec, ve kterém jich má být
dosaženo.
Program má zahrnovat, pokud je to vhodné a proveditelné,
fáze plánování, navrhování, výroby, marketingu a
odstraňování.
K jednomu environmentálnímu cíli může být vytvořeno
několik dílčích programů pro jednotlivé úrovně organizace.

Úkolem programu je:
 identifikovat specifické kroky;
 stanovit harmonogram těchto kroků;
 přidělit finanční a personální zdroje;
 určit odpovědnost jednotlivých úseků a pracovníků;
 rozvinout u pracovníků dovednosti potřebné v
procesu řízení;
 vytvořit systém kontroly plnění cílových hodnot.

Příklad programu EMAS

ZAVEDENÍ A PROVOZ
ZDROJE, ÚLOHY, ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC
Vrcholové vedení podniku jmenuje svého zástupce.
Pracovník má potřebnou pravomoc k zavedení a udržování
EMS.
 Zdroje:
 lidské zdroje a specializované dovednosti;
 infrastruktura organizace;
 technologie;
 finanční zdroje.
 Zdroje jsou potřebné nejen pro zavedení, řízení a udržování
systému, ale jsou nutné pro zajištění neustálého zlepšování
environmentálního profilu organizace.
 Dostupnost zdrojů.
 Dokumentace přidělování zdrojů, využitelnost zdrojů.


Definování úloh, povinností a odpovědnosti spojených s EMS
→ úprava organizační struktury, organizační řád (směrnice),
popis funkčního (pracovního) místa.
 Každému pracovníkovi musí být zřejmá:
 jeho odpovědnost za činnosti a rozhodování při nich (při
normálních i mimořádných podmínkách);
 nadřízenost a podřízenost při činnostech;
 komunikační toky;
 případné
specializace v činnostech vzhledem k
požadavkům systému.


PŘÍKLAD MATICE ODPOVĚDNOSTI

O = odpovídá, P = provádí, S = spolupracuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jmenování externích auditorů
Jmenování vedoucího auditora
Plánování interních auditů
Schválení plánu interních auditů
Příprava interního auditu
Provedení interního auditu

7. Sepsání záznamu o neshodě
8. Sepsání a předání protokolu z auditu
9. Zpracování nápravných opatření
10. Provedení nápravných opatření
11.Kontrola plnění nápravných opatření

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, VÝCVIK A POVĚDOMÍ
Lidské zdroje s odpovídající způsobilostí a kvalifikací jsou
základním zdrojem pro plnění požadavků systému EMS.
 Osoba(-y)
provádějící
úkony
s
významnými
environmentálními dopady musí být způsobilá(-í) na
základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností.
 Osoby musí být poučeni o:
 důležitosti shody environmentální politiky, s postupy a
požadavky EMS;
 významných environmentálních aspektech a potenciálních
dopadech jejich práce, a o environmentálních přínosech
zlepšené osobní výkonnosti;
 jejich úlohách a odpovědnostech za dosažení shody s
požadavky EMS;
 možných následcích nedodržení stanovených postupů.








Dokumenty o určení potřeby výcviku (analýza potřeb
výcviku, programy výcviku), plán výcviku.
Doklady o způsobilosti osob, záznamy o provádění výcviku,
hodnocení přínosu výcviku.
Smluvní partneři pracující pro organizaci musí být schopni
se prokázat, že jejich zaměstnanci mají odpovídající
odbornou způsobilost a byli odpovídajícím způsobem
procvičeni.
Způsobilost se týká i strojního a technologického vybavení
organizace!

Výcvikové programy sestávají z těchto kroků:
 zjištění, jaký výcvik zaměstnanci potřebují;
 vypracování plánu výcviku;
 ověření, zda výcvikový program odpovídá předpisům;
 výcvik předem specifikovaných skupin zaměstnanců;
 dokumentace realizovaného výcviku;
 vyhodnocení realizovaného výcviku.
Diferencovaný výcvik zaměstnanců vychází z organizační
struktury:
 vrcholové vedení;
 střední a nižší články vedení;
 zaměstnanci - osvětově zaměřený výcvik;
 interní auditoři.

Vývojový diagram pro výcvik v rámci systému environmentálního řízení

Vývojový diagram pro výcvik v rámci systému
environmentálního řízení

KOMUNIKACE




Interní komunikace
Externí komunikace



EMAS:
Součástí
externí
komunikace
je
povinné
environmentálního prohlášení. Nařízení stanovuje schopnost
prokázat otevřený dialog s veřejností, jinými zainteresovanými
osobami a zákazníky.



Výstup: Postup (směrnice) pro environmentální komunikaci.

DOKUMENTACE A ŘÍZENÍ DOKUMENTACE
Dokumentace musí zahrnovat:
 environmentální politiku, cíle a cílové hodnoty;
 popis rozsahu systému EMS;
 popis hlavních prvků EMS a jejich vzájemné součinnosti
a odkaz na navazující dokumenty;
 dokumenty, včetně záznamů, požadovaných normou
nebo určených organizací.


Rozsah dokumentace není stanoven, ale musí detailně a
efektivně popsat vytvořený EMS. Rozsah je závislý
zejména na velikosti a druhu organizace a složitosti
procesů organizace.

Forma zpracování dokumentace je v působnosti organizace.
 V praxi se uplatňuje struktura dokumentace:
 Příručka;
 Směrnice
 Pracovní postupy a instrukce;
 Dokumentace externího původu.
 Integrace dokumentace.


Příručka by měla zahrnovat:
 vymezení systému (identifikaci a popis podniku a lokality);
 stanovení odpovědností (organizační struktura);
 způsob tvorby environmentální politiky, cílů a programů;
 registr aspektů
a registr požadavků a způsob jejich
udržování v aktuálním stavu;
 pracovní postupy pro činnosti s významným vlivem na
životní prostředí;
 výcvik zaměstnanců v principech OŽP;
 seznam požadovaných záznamů a způsobů ověřování
účinnosti EMS;
 odkazy na související dokumentaci.

Řízení dokumentů







Vytvořená dokumentace musí být řízená.
Veškerá dokumentace musí čitelná, datovaná včetně dat
revize a snadno přístupná, udržovaná v pořádku a po
určenou dobu archivovaná.
Podnik musí vytvořit a udržovat postupy a přidělit
odpovědnosti týkající se vypracování a aktualizace
různých druhů dokumentů.
V zásadě by mělo platit, že dokumentaci zpracovává ten,
kdo ji bude užívat. Dokumenty převzaté od jiných
organizací musí být také řízeny.

Postup řízení dokumentace v rámci systému
environmentálního řízení

ŘÍZENÍ PROVOZU
Organizace musí svoji činnost realizovat, tak aby snižovala
dopady a dodržela závazky stanovené v environmentální
politice, cílech a cílových hodnotách.
 Zahrnutí výrobní a nevýrobní činnosti organizace.
 Příklady činností organizace, které mohou mít významný
environmentální dopad:
 nákup, výstavba, rekonstrukce a modernizace budov a
zařízení;
 služby zákazníkům;
 skladování a nakládání se surovinami a výrobky ;
 výroba a údržba;
 nákup materiálu;
 doprava;
 pomocné a vedlejší procesy (např. dodávky energií, nakládání
s odpady, vypouštění odpadních vod).


PLÁNY PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Identifikovat možnosti vzniku havarijních ohrožení a havarijních situací,
které mohou mít dopad na životní prostředí.
Havarijní připravenost a reakce má zohledňovat (ISO 14001):



a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

k)
l)
m)

Charakter havarijního nebezpečí a opatření, která se mají přijmout;
Nejpravděpodobnější druh a rozsah nastalé situace havarijního ohrožení nebo
havárie;
Nejvhodnější metody reakce na havárii nebo situaci havarijního ohrožení;
Interní a externí plány komunikace;
Činnosti potřebné pro minimalizování environmentálních škod;
Akce na zmírňování důsledků a reagování pro různé druhy havárií a situací
havarijního ohrožení;
Potřeby procesů pro následné vyhodnocení havárií, aby bylo možné zavést
opatření k nápravě a preventivní opatření;
Periodické ověřování postupů havarijní reakce;
Výcvik zaměstnanců odpovědných za havarijní reakce;
Seznam klíčových zaměstnanců a podpůrných a záchranných organizací
včetně kontaktních informací;
Únikové cesty a shromažďovací místa;
Možnost vzniku situací havarijního ohrožení v sousedních zařízeních
Možnosti vzájemné pomoci od sousedních organizací.

Plány pro mimořádné situace

KONTROLA
SLEDOVÁNÍ A MĚŘENÍ
Organizace musí monitorovat a měřit klíčové znaky provozu,
které mohou mít významný environmentální dopad.
 Monitorování a měření musí být realizováno na kalibrovaných a
ověřených zařízeních.
 Všechny výsledky musí být zaznamenány a uchovány.
 Výsledky slouží jako nástroj pro zavedení opatření k nápravě a
preventivních opatření.
 Prostřednictvím monitorování a měření je možno provádět:
 vstupní kontrolu a kontrolu provozu (druh, množství a
efektivnost používaných surovin a energií);
 kontrolu technologických procesů a zařízení (kontrola seřízení,
těsnosti);
 kontrolu vedlejších produktů výroby (množství a koncentraci
emisí do ovzduší, množství a jakost odpadních vod, množství a
složení odpadu);
 kontrolu finančních nákladů na OŽP a přínosů EMAS.


DODRŽOVÁNÍ POŽADAVKŮ







Periodické hodnocení souladu se svými závazky, právními
předpisy a jinými požadavky.
Metody pro hodnocení souladu: audity, záznamy, inspekce
zařízení, výsledky monitorování a měření, kontroly orgánů
veřejné správy.
Slouží jako vstup pro přezkoumání vedením.
Zpráva o vyhodnocení souladu s právními a jinými
požadavky.

Příklad jednoduchého hodnocení dodržování
právních předpisů
Příslušné právní
předpisy v oblasti
životního prostředí

Konkrétní požadavek

Stav v organizaci

Výsledek

Předpisy o odpadech

—Povolení pro produkci — Zastaralé povolení Získat aktualizované
povolení
odpadu
—Nakládání
s
— Nakládání s odpady
odpady
pod
kontrolu

Předpisy o emisích do
ovzduší

—Limity emisí NOx a — Pod limitem
SOx,
prachových —Aktualizované
částic atd.
povolení

V pořádku

— Povolení pro kotle
Předpisy o hluku

—Limity hluku v dané — Pod limitem
oblasti

V pořádku

Předpisy o úpravě a
čištění vody

—Zvláštní
čištění — Dosud nezavedeno Zjednat nápravu situace
(odstranění fosforu a — Ne zcela v souladu
dusíku)
—Povolení
není
—Limity pro vypouštění
aktualizované
odpadních vod
—Povolení k vypouštění
do povrchových vod

Předpisy o skleníkových —Limity
povolených — Pod limitem
plynech
skleníkových plynů

V pořádku. Je možné
prodat část emisních
povolenek.

NESHODA, NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ
OPATŘENÍ
Zjištění neshod:
 monitoring a měření;
 interní/externí audit;
 kontrola: - orgánů státní správy;
- odborného pracovníka (PO, ekolog, BOZP…);
- zaměstnance;
 přezkoumání vedením;
 reklamace/stížnosti veřejnosti.


V organizaci musí být vypracován postup řešení neshod a
pro opatření k nápravě a preventivní opatření.

Základními kroky při postupu zjišťování a nápravy neshod
jsou:
 vyčlenění zdrojů;
 rozbory příslušných procesů;
 záznam příčiny neshody;
 naplánování opatření;
 určení rizika pro případ, že opatření nebude přijato;
 průběh opatření;
 sledování účinnosti;
 předkládání informací;
 změny v postupech, dokumentaci.

ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ






Záznamy jsou nutné k prokázání shody s požadavky
EMS.
Postup pro řízení záznamů obsahuje identifikaci,
skladování, ochranu, obnovování, uchovávání a skartaci.
Každý záznam musí být čitelný, identifikovatelný a
vysledovatelný. Důvěryhodnost informací v záznamu.

Záznamy mohou zahrnovat:
 Záznamy stížnostní;
 Záznamy o výcviku;
 Záznamy o monitorování procesů;
 Záznamy o inspekci, údržbě a kalibraci;
 Informace o smluvních partnerech a dodavatelích;
 Hlášení mimořádných událostí (nehod);
 Záznamy o zkouškách pro situace havarijního ohrožení;
 Výsledky auditů;
 Výsledky přezkoumání vedením;
 Rozhodnutí o externí komunikaci;
 Záznamy o požadavcích příslušných právních předpisů;
 Záznamy o významných environmentálních aspektech;
 Záznamy z environmentálních porad (setkání);
 Informace o environmentální profilu;
 Záznamy o souladu s právními předpisy;
 Komunikace se zainteresovanými stranami.

INTERNÍ AUDIT






V plánovaných intervalech, kritéria auditu, rozsah,
četnost a metody. Objektivita a nestrannost
procesu auditu.
Auditorem může být zaměstnanec organizace nebo
externí osoba, která jed odborně způsobilá,
objektivní a nestranná. Auditor nesmí mít
odpovědnost za auditované činnosti. (kvalifikační
předpoklady auditora podle ČSN EN ISO 19011)
Organizace musí vytvořit program auditů, plán
auditu a auditní dotazník.

PŘEZKUM VEDENÍM ORGANIZACE







Slouží k zajištění vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti
EMS.
Musí zahrnovat posouzení příležitosti pro zlepšení a
potřeb změn systému.
Intervaly přezkoumání si stanovuje vedení organizace.
Výstup: výstupní zpráva z přezkoumání vedením, která
zahrnuje všechna rozhodnutí spojená se změnou
environmentální politiky, cílů, cílových hodnot a jiných
prvků EMS.

Vstupy pro přezkoumání musí zahrnovat:
 výsledky interních auditů a vyhodnocení souladu s
požadavky;
 komunikaci(-e) s externími zainteresovanými stranami,
včetně stížností;
 environmentální profil organizace;
 rozsah plnění cílů a cílových hodnot;
 stav opatření k nápravě a preventivní opatření;
 následné činnosti z minulého přezkoumání vedením;
 změněné okolnosti;
 doporučení pro zlepšení.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SYTÉMU
ucelené informace pro veřejnost a zainteresované osoby,
pokud jde o:
 strukturu a činnost organizace;
 environmentální politiku a systém environmentálního řízení v
organizaci;
 environmentální aspekty organizace a dopady její činnosti na
životní prostředí;
 environmentální
program,
obecné
a
specifické
environmentální cíle organizace;
 vliv činnosti organizace na životní prostředí a dodržování
příslušných právních povinností týkajících se životního
prostředí.



Environmentální ověřovatel


Podává žádost k akreditačnímu nebo licenčnímu orgánu

Požadavky na ověřovatele, znalost:
 nařízení EU;
 fungování systémů environmentálního řízení;
 příslušných
odvětvových referenčních dokumentů
vydávaných Komisí EU;
 právních, správních a jiných požadavků týkajících se
činnosti, která podléhá ověřování a schvalování;
 environmentálních aspektů;
 technických aspektů environmentální problematiky;
 obecného fungování činnosti podléhající ověřování a
schvalování;
 požadavků na environmentální audit a jeho metodiky
 informační audit.

Postup
registrace

