ISO 14001
EMS – Environmental Management System
Chraňte životní prostředí systémově.
Cílová skupina
 Systém environmentálního managementu dle
požadavků normy ISO 14001 je určen všem
organizacím bez ohledu na obor činnosti nebo
velikost, které chtějí aktivně zlepšovat svůj
přístup k ochraně životního prostředí a
vyhnout se až milionovým pokutám od
České
inspekce
životního
prostředí
za
nedodržování požadavků legislativy.

Často kladené otázky k EMS
Legislativu si hlídáme – proč potřebujeme
EMS?
EMS Vám pomůže udržovat právní shody více
konzistentně a efektivně. Také Vám může
pomáhat při identifikaci příležitostí u těch
právních požadavků, kde můžete jít nad rámec
jejich shody.

Motivace a výhody
 Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro
partnery,
investory,
peněžní
ústavy,
pojišťovny,
veřejnou
správu
i
širokou
veřejnost.
 Snazší získání povolení a licencí.
 Získání konkurenční výhody.
 Snazší získávání veřejných zakázek.
 Objektivní posuzování nezávislou osobou,
tedy omezování provozní slepoty.Dodržování
legislativních požadavků v oblasti životního
prostředí a tím i snížení rizika případné
pokuty.
 Hospodárnějším využíváním surovin, energií,
dalších zdrojů.
 Snížení rizika environmentálních nehod a
havarijních stavů, za něž podnik nese
odpovědnost.
 Zavedení pořádku (zejména v provozu, v
dokumentaci, v organizační struktuře a v
environmentálních odpovědnostech).

Cíle EMS
 Základním záměrem normy je podpora
ochrany životního prostředí a prevence
znečišťování.
Norma
nestanovuje
žádné
absolutní požadavky na environmentální
chování organizace, klade však důraz na
dodržování legislativních požadavků týkajících
se jednotlivých složek životního prostředí
(voda, vzduch, půda, odpady, atd.).

Jak musí být organizace velká, aby se jí EMS
vyplatil?
EMS je implementován v organizacích s několika
zaměstnanci až po organizace čítající tisíce
zaměstnanců. Prvky EMS jsou natolik flexibilní,
že mohou být implementovány do organizací
různých typů a velikostí.
Pomůže nám EMS v prevenci znečišťování?
Závazek prevence znečišťování je klíčovým
základem efektivního EMS a měl by být
reflektován v politice, cílech a dalších prvků EMS
organizace. Prevence znečišťování jde ruku
v ruce s minimalizací spotřeb materiálů, zdrojů a
energií, což sebou nese i příznivý ekonomický
efekt.
Musím při implementaci EMS začínat na
„čistém papíře“?
Mnoho Vašich procesů může být zapracováno do
EMS. Není tedy třeba začínat od začátku.
Výhodou je stávající systém QMS, který je
případně o EMS rozšířen.
Potřebujeme 100% shodu s právními
požadavky, abychom mohli mít zavedený
EMS?
Ne. Koncept neustálého zlepšování předpokládá,
že žádná organizace není perfektní. EMS Vám
umožní zlepšit shodu s právními požadavky, což
ale neznamená, že žádné problémy se nikdy
neobjeví. Na druhou stranu EMS Vám umožní
rychle tyto chyby identifikovat, napravit a zajistit
jejich neopakování.

Akreditace
 Rozsah

působnosti: EMS pro všechny
organizace všech velikostí a působnosti
 Od BMWA (Rakouské spolkové ministerstvo
práce a hospodářství) od 10/1997
 První QA EMS certifikát vystaven 07/1995
 První akreditovaný certifikační orgán v
Rakousku pro tento standard

Další relevantní normy
 ISO

9001, BS OHSAS 18001, EMAS,
EN 16001, ISO 50001, SA 8000, ISO 31000

Rozšířená nabídka - vzdělávání
 Technik EMS, Manažer EMS, Auditor EMS
 Specialista EMS, Interní auditor EMS

Společnost QA
Quality
Austria,
mezinárodní
vzdělávací,
certifikační a hodnotící společnost, vznikla
seskupením čtyř samostatných organizací
působících na evropském a světovém trhu po
několik desetiletí. Jsou to ÖQS, ÖVQ, ÖQA,
AFOM.
Aktivity společnosti prostupují všemi oblastmi
hospodářství, napříč spektrem soukromého
podnikání, státní správy a samosprávy.
Jsme členy a jedni z hlavních partnerů EOQ
(Evropské organizace pro kvalitu), EFQM
(Evropské
nadace
pro
řízení
kvality)
a dalších odborných a odvětvových seskupení
jako jsou VDA, IATF, technické komise ISO a
mnoho dalších.

Spektrum služeb společnosti Quality Austria
zar učuj e
z ák azn íků m
d louho dob ou
optimalizaci a další rozvoj procesů a
struktur, která vede k výrazné úspoře času a
nákladů. Uvolněné zdroje lze využít pro
klíčové kompetence neboje se ziskem
ušetřit. Quality Austria zajišťuje všechny
předpoklady pro vyšší tvorbu hodnot a tím
lepší pozici na trhu.
Metody realizace auditů společnosti Quality
Austria nás odlišují od ostatních společností
na trhu a jsou zaměřeny na aktivní
komunikaci se zákazníkem.
Auditor společnosti Quality Austria mají
rozsáhlé praktické zkušenosti. Zákazníkům
zaručují znalosti odvětví a odbornou
kvalifikací. Ve všech regionech jsou rozvíjeni
lokální auditoři znalí místních zákonů a
předpisů.

Produktový manažer
Potřebujete-li detailnější informaci, prosím
kontaktujte našeho produktového garanta
pana Ing. Aleše Chrenku na telefonním
čísle: (+420) 731 142 270
nebo e-mailu:
ales.chrenka@qualityaustria.cz,
nebo naši regionální kancelář na níže
uvedených kontaktech.

Jako velmi významné považujeme členství
v
lQNet
Sdružení
mezinárodních
certifikačních
orgánů,
které
společně i
samostatně realizují služby pro více než 1/3 z
celosvětového počtu klientů v oblasti auditů a
certifikací.

Certifikace, hodnocení a posudky
Quality Austria realizuje služby v oblastech
systémů řízení kvality, environmentálních
systémů řízení, bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a mnoha dalších mezinárodních
a národních standardů. Důraz v našich
činnostech klademe na integraci požadavků
jednotlivých norem, zákonných požadavků
a předpisů.
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