EMS_2006_new.qxd

1.9.2006

12:04

StrÆnka 1

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

EMS

Certifikace systému environmentálního managementu
– Váš přístup v podnikání k životnímu prostředí
ÚVOD
Systém environmentálního managementu (EMS) podle požadavků mezinárodní normy ISO 14001
představuje „vyznání“ životního stylu ve světě podnikání a jasnou deklaraci pro okolí o chování ‘
a přístupu organizace k životnímu prostředí.
Certifikace EMS potvrzuje, že vlastníci a management podnikatelského subjektu nejenom
vnímají odpovědnost k životnímu prostředí, ale jsou ochotni si nechat tuto odpovědnost
potvrdit nezávislým auditem a veřejně ukázat, že stanovené zásady v chování a v přístupu
k životnímu prostředí jsou součástí jejich podnikání.

PŘÍNOS ISO 14001 PRO VAŠI ORGANIZACI
Mezinárodní norma ISO 14001 je zaměřena na oblast environmentálního managementu a je určena
pro aplikaci v jakékoliv organizaci bez ohledu na její velikost, dislokaci či charakter. ISO 14001 je součástí
rodiny procesně orientovaných mezinárodních norem důsledně založených na Demingově principu „PDCA“
(plánuj-udělej-kontroluj-uprav/vykonej).
Identifikace environmentálních aspektů, neboli činností, které mají dopad na životní prostředí, jejich řízení a monitorování
a neustálé zlepšování jsou profilové požadavky normy ISO 14001. Pokud jsou tyto profilové požadavky EMS důsledně osvojeny,
potom lze očekávat zejména tyto přínosy v podnikání:
• jasné prokázání přístupu a chování k životnímu prostředí a to v komunikaci se zákazníky, investory, občanskou veřejností
a státními i soukromými institucemi,
• dosažení plné shody s legislativou a všemi aplikovatelnými požadavky, které se týkají životního prostředí,
• odhalování možných rizik, neshod a havárií s nežádoucími dopady na životní prostředí a chod organizace,
• zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, banky a pojišťovny (nižší úroky, pojistné),
• úspora nákladů důsledným řízením/šetřením materiálových a energetických vstupů,
• úspory na pokutách a jiných sankcích, spojených s poškozováním životního
prostředí,
• usnadnění dosažení povolení a schválení pro podnikání v náročných a citlivých
podmínkách na chování k životnímu prostředí.

ROZŠÍŘENÍ VAŠÍ
CERTIFIKACE

PROČ ZVOLIT BUREAU VERITAS CERTIFICATION?
 Bureau Veritas Certification je s více než 4000 certifikovanými organizacemi
v 80 zemích světa vedoucí certifikační společností na světě v oblasti ISO
14001.
 Bureau Veritas Certification byla celosvětově první certifikační společností
akreditovanou pro certifikaci EMS podle požadavků ISO 14001; metodika
certifikace podle ISO 14001 je v současné době uznaná 18 národními
akreditačními úřady, včetně Českého institutu pro akreditaci.
 V rámci celosvětové sítě Bureau Veritas Certification působí více než 500
kvalifikovaných auditorů pro oblast certifikace EMS s širokými znalostmi
environmentálních, technických a právních požadavků; čeští auditoři jsou
součástí tohoto týmu a podílejí se na řadě mezinárodních projektů Bureau
Veritas Certification.
 Bureau Veritas Certification bez jakéhokoli omezení provádí na území České
republiky kombinované audity podle požadavků ISO 14001 a dalších uznávaných
norem jako např. ISO 9001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001 atp.
 Bureau Veritas Certification je schopno organizačně a technicky zajistit
požadované certifikační služby včas a v požadovaném rozsahu.

vyšší přidaná hodnota pro Vaše
podnikání
Skutečnost, že norma ISO 14001 je
souborem požadavků na systém
environmentálního managementu,
umožňuje BVQI nabízet další služby,
které vhodně doplňují a rozvíjejí již
certifikovaný systém environmentálního
managementu. Jsou to:
• Validace podle EMAS
(Eco-management and Audit Scheme
– vyhláška EU)
• Certifikace trvale udržitelného
hospodaření v lesích
• Verifikace emisí skleníkových plynů
Koncepce normy ISO 14001 rovněž
umožňuje provádět rozšiřující
certifikační služby u systémů
managementů již certifikovaných podle
požadavků ISO 9001, OHSAS 18001,
ISO/TS 16949, C-o-C.
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NÁŠ POSTUP
Klíčové kroky certifikace BVQI podle ISO 14001 zahrnují:

Certifikační audit EMS (hlavní audit, povinný)
zahrnuje celkové ověření implementace všech
požadavků ISO 14001.
 Vystavení certifikátu.
Dozorové audity – sledování trvalého
zlepšování, prováděné po dobu platnosti
vydaného certifikátu.
Recertifikační audit po 3 letech.
Výstupem každého auditu je zpráva, kterou BVQI
považuje za jeden z hlavních faktorů poskytování
přidané hodnoty pro zákazníka. Zpráva poskytuje
vedení organizace informace pro trvalé
zlepšování výkonnosti zavedeného EMS.

Předcertifikační audit
(nepovinný)

Počáteční audit EMS (povinný) se provádí za
účelem ověření implementace základní struktury
EMS, což zahrnuje klíčové dopady na životní
prostředí, aplikaci právních požadavků, cíle
a programy environmentálního managementu.

Vystavení
certifikátu
ON*

ON*

EMS**
• Závazek vedení
- Politika, cíle
• Plánování
• Realizace a řízení
• Monitorování a měření
• Přezkoumání
a zlepšování

Dozoro
vé audity

*ON: Opatření k nápravě (pokud nutno)
**EMS: Systém enviromentálního managementu

Naši zákazníci
Podpis
smlouvy

Předcertifikační audit (nepovinný) je založen na
analýze stavu připravenosti EMS k certifikaci vůči
požadavkům ISO 14001.

it

LÉ ZLEPŠOVÁ N
TRVA
Í

Počáteční audit
(povinný)

Podpis smlouvy nebo potvrzení objednávky.

kační aud

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
Proč by měla naše organizace implementovat požadavky ISO 14001?
Především je to výzva pro management podřídit své podnikatelské aktivity
šetrnému chování k životnímu prostředí. Je to závazek respektu a dodržování
platných legislativních a jiných požadavků, které se týkají životního prostředí.
Důsledné osvojení požadavků normy ISO 14001 umožňuje trvalé zlepšování
environmentálního profilu organizace, snižování nákladů na provoz, zvýšení
spolehlivosti chodu organizace z důvodů umět předvídat a řídit nežádoucí
situace, znát pozitivní i negativní stránky svého podnikání vůči životnímu
prostředí, umět je řídit a plánovitě minimalizovat.
Proč by se měla naše organizace certifikovat podle ISO 14001?
Nové prostředí EU s ještě silnější konkurencí, bude potřebu získání certifikátu
EMS ještě zvyšovat. Certifikace poskytuje důkaz o morální vyspělosti
organizace, které není lhostejný přístup k životnímu prostředí. Organizace
s certifikovaným EMS si jasně uvědomuje důležitost principů integrity
a ochrany životního prostředí, protože právě toto je jedna z cest zvýšení kvality
života v prostředí, kde organizace sídlí, a kde tvoří nedílnou součást
společnosti..
Vybrané reference v ČR
Hutchinson, Glaverbel Czech, Škoda JS, TRW Autoelektronika, AGC Czech, ABB
Elsyn, Shell, Cembrit, Disa Industries, Cabot, Jitona, Průmyslové stavitelství
Brno, Witte Nejdek, Tonak, Cement Hranice, Danone, ...

KONTAKT
Bureau Veritas Certification Czech Republic, s. r. o.
Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4
tel.: +420 21 00 88 226 (219), fax: +420 21 00 88 290
e-mail: certification@bureauveritas.cz

ABB, organizační jednotka EJF
ABB EJF je první organizace v ČR, kde
Bureau Veritas Certification certifikovalo
EMS podle požadavků ISO 14001. Tato
společnost je jednou z prvních, které
velmi rychle integrovaly požadavky obou
norem ISO 14001 a ISO 9001.
Dalkia Česká republika
Dalkia je přední organizace v oblasti
výroby a distribuce tepla v ČR. Tato
společnost si zvolila Bureau Veritas
Certification jako svého partnera
na certifikaci podle ISO 14001.
Certifikace EMS zahrnuje několik
teplárenských divizí v různých městech
především na severu Moravy.
V ČR se jednalo o první certifikaci EMS
v tak velkém rozsahu.
Mondi Štětí, a. s.
(bývalý Frantschach Pulp and Paper)
Mondi s výrobou buničiny a papíru
má od Bureau Veritas Certification
certifikovaný EMS podle ISO 14001
a současně podle požadavků EMAS jako
první společnost v tomto oboru v ČR.
V současnosti má tato společnost
od Bureau Veritas Certification
certifikovaný plně integrovaný systém
managementu zahrnující i požadavky ISO
9001, C-o-C a OHSAS 18001.

PRO PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
prosím navštivte www stránky:
www.certification.bureauveritas.cz

