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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá implementací systému environmentálního 

managementu v konkrétním podniku. Porovnává zavedení tohoto systému v souladu s 

požadavky normy �SN EN ISO 14001. V teoretické �ásti je definován samotný pojem 

systému environmentálního managementu a jeho zavedení tak, jak je normou 

požadováno. Praktická �ást popisuje implementaci systému EMS vrcholovým vedením 

spole�nosti. Zavedení systému je ekonomicky vyhodnoceno metodou prosté návratnosti 

investice. 

Abstract 

This master’s  thesis deals with implementation of the environmental management 

system in the concrete company. It compares the implementation in this company with 

standard �SN EN ISO 14001. The concept of the environmental management system is 

introduced in the theoretical part of the master’s thesis and the implementation how is 

standard specifications being asked. Implementation of the environmental management 

system by top management describes the practice part. The system implementation is 

evaluated by repayment time of investment. 

Klí�ová slova  

Ochrana životního prost�edí, systém environmentálního managementu, ISO 14001, 

environmentální politika, environmentální aspekty, interní audit 

Key words  

Environment protection, environmental management systém, ISO 14001, environmental 

policy, environmental aspects, internal audit 
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Úvod 

Už v padesátých letech dvacátého století za�ala v�da zaznamenávat, že lidská �innost 

má negativní dopady na p�írodu. Již v této dob� bylo jasné, že v chování k životnímu 

prost�edí a ve zp�sobu využívání p�írodních zdroj� musí nastat zm�na, a že je pot�eba 

vymýšlet nástroje a plány, jak zamezit t�mto škodám. Avšak v tu dobu se za�aly 

objevovat i jiné problémy, které zastínily nutnost �ešit environmentální problémy. 

P�edevším šlo a jde o události, které ohrožují ekonomickou a sociální stabilitu 

spole�nosti, což je bezprost�edn�jší než hrozby životnímu prost�edí. Je možno zmínit 

nap�íklad teroristické útoky, problémy sv�tové ekonomiky, nezam�stnanost i projevy 

krize ve fungování stávajících mezinárodních institucích. P�esto je nutné v�d�t, že 

životní prost�edí a jeho problémy p�edstavují nejd�ležit�jší historické pozadí života 

sou�asné spole�nosti.  

Ochrana naší planety p�edstavuje výzvy i p�íležitosti. Prost�ednictvím efektivn�jšího a 

lepšího využívání p�írodních zdroj� se mohou p�erušit staré vazby mezi ekonomickým 

r�stem a poškozováním životního prost�edí. Výzvy ochrany životního prost�edí, kterým 

�elíme v prvním desetiletí nového tisíciletí, jsou výzvami globálními. Tyto problémy se 

neohlížejí na národní hranice. Degradace životního prost�edí v ostatních zemích ovlivní 

i náš díl životního prost�edí a tedy i kvalitu našeho života.  

Za posledních t�icet let bylo dosaženo pokroku. Sou�asné politiky vedou nap�íklad k 

významnému zlepšení kvality ovzduší a vody. Stále však zbývá vykonat mnoho práce. 

Tlaky na životní prost�edí vzr�stají. Je pot�eba se vypo�ádat s klimatickou zm�nou, s 

chátráním venkova, s rostoucím objemem odpadu a s chemikáliemi, které se dostávají 

do potravy, ovzduší a vody. Pokud má pokrok pokra�ovat, musíme nyní klást životní 

prost�edí do ohniska rozhodování na jakékoliv téma, od dopravy po energetiku, od 

pr�myslu po zem�d�lství. 

Zájem o udržení a zlepšování životního prost�edí vede všechny organizace k hodnocení 

dopadu svých �inností na životní prost�edí. Environmentální profil organizace má 

rostoucí význam nejen pro organizaci, ale i pro její partnery vn� organizace. Systémy 
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environmentálního managementu (EMS) zavádí po�ádek a d�slednost do snah 

organizace zabývat se problémy životního prost�edí. 

Systémy environmentálního managementu nacházejí v podnicích široké uplatn�ní. 

Podniky spat�ují p�ínos environmentálního �ízení i v oblasti snížení spot�eby surovin a 

energií, snížení dalších provozních náklad�, úspor na pokutách souvisejících s 

poškozováním životního prost�edí, snížení poplatk� na ochranu životního prost�edí, 

udržení spolupráce s obchodními partnery a zvýšení spokojenosti a výkonnosti 

zam�stnanc�.  

P�ístup podniku k ochran� životního prost�edí založený na dodržování stanovených 

systémových pravidel má výrazný preventivní charakter. Podnik jako zne�iš�ovatel se 

z doposud b�žné pasivní role p�esouvá na pozici, kdy je jeho snahou plnit požadavky 

státu, které zvládá plnit bu� dostate�n� nebo nedostate�n�. Systém umožní podchytit 

vlastní �ešení, která pak lépe koordinují s ekonomickými souvislostmi. Proto následn�

dochází ke zvýšení výkonnosti nejen ve výrobní oblasti, ale p�edevším díky pe�livému 

zmapování i v oblasti neproduk�ních �ástí podniku. U ochrany životního prost�edí je to 

p�edevším tlak ze strany státu, ale i dalších zájmových skupin, který nutí firmy 

k prevenci p�i �ízení ochrany životního prost�edí. Proto u podnik�, které mají zájem o 

další rozvoj, se vyplácí deklarovat si vlastní p�ístup v ohledu k životnímu prost�edí. 

Systém environmentálního managementu umož	uje identifikaci �inností, které p�sobí 

negativn� na životní prost�edí, odhaluje veškeré environmentální aspekty a dopady 

podnikových �inností, výrobk� a služeb. Hlavním úkolem není tyto problémy odhalit, 

ale odstra	ovat a to na bázi zajišt�ní shody stavu podniku s platnými zákony a normami 

v oblasti ochrany životního prost�edí. 
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Vymezení problému a cíle práce 

Sou�asná ekonomická situace m�ní zab�hlá pravidla a stereotypy všech spole�ností.  

Spole�nost BRAVOLL, spol. s r. o. si zatím vede na trhu dob�e, má však v sou�asné 

dob� díky nov� p�istav�nému provozu nevyužité kapacity. Pro zvýšení odbytu je t�eba 

zajistit konkuren�ní výhodu implementací systému environmentálního managementu. 

Cílem diplomové práce bude navrhnout a popsat zavád�ní systému environmentálního 

managementu do konkrétního podniku dle normy ISO 14001 a popsat jeho p�ínosy  pro 

firmu. 

Tato diplomová práce je rozd�lena do t�í �ástí. První, teoretická �ást se v�nuje 

p�edevším požadavk�m normy ISO 14001. Druhá �ást je zam��ena na porovnání t�chto 

požadavk� se sou�asným skute�ným stavem v podniku a t�etí �ást práce se v�nuje 

implementaci environmentálního systém managementu a zhodnocení p�ínos�. P�i 

zpracování budou použity zejména metody deskripce a komparace. 

Dále má diplomová práce ukázat, že i nákladné zavedení systému environmentálního 

managementu p�inese své zisky, což bude znázorn�no propo�tem návratností investic. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Envirnonmentální problémy 

Hlavní ekologické problémy vymezila Konference OSN ve Stockholmu v roce 1972. 

Konference OSN vycházela z v�domí globální povahy ohrožení životního prost�edí, 

které p�ekonalo hranice jednotlivých stát�. Nebezpe�nými byly ustanoveny: 

• nebezpe�né odpady plynné (emise) tekuté (odpadní vody) a tuhé (toxické, 

radioaktivní a jiné odpady) p�esahující únosnou míru, 

• narušení životodárných planetárních systém�, jako nap�. hydrologického cyklu, 

stratosférické ozónové vrstvy, klimatického systému atmosféry a oceánu, 

• globální problémy spojené s atmosférou, 

o skleníkový efekt, 

o narušení ozonové vrstvy, 

o zne�išt�ní ovzduší, 

• nadm�rné �erpání neobnovitelných zdroj� (nerostné suroviny) i obnovitelných 

(živé organismy, voda, p�da), 

• poškození p�dy, jako nap�. eroze p�dy, vysoušení povrchové vrstvy, v n�kterých 

oblastech až postupná p�em�na na pouš�, p�emírou zavlažování dochází 

k zasolování p�dy, rozm�l	ování humusové složky – špatné hospoda�ení m�že 

mít katastrofické následky pro produkci potravin, získávání p�dy nap�. kácením 

deštných prales� vede ke vzniku další ekologické katastrofy, 

• globální ohrožení biodiverzity – genetické základny jednotlivých druh� rostlin a 

živo�ich�, po�tu druh� i rozmanitosti ekosystém�. (14) 

1.2 Systémy environmentálního managementu 

Systémy environmentálního �ízení navazují na mezinárodní konferenci o životním 

prost�edí, která se konala v roce 1992 v Rio de Janeiru, kde se vlády zú�astn�ných zemí 

dohodly na strategii prevence ochrany životního prost�edí a následn� pak vytvo�ení 

p�íslušných standard� k zavád�ní systému environmentálního �ízení. Pokud se podnik 
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rozhodne systém environmentálního �ízení vybudovat, m�že k jeho zavedení p�istoupit 

v zásad� t�emi zp�soby: 

• zavedení EMS podle norem �ady ISO 14000 

• zavedení EMS podle programu EMAS 

• zavedení  neformálního (zjednodušeného EMS) (6) 

První dv� možnosti p�edstavují zavedení formálního, t�etí stranou ov��eného 

(certifikovaného) systému. Zatímco normy �ady ISO 14000, reprezentované p�edevším 

kmenovou normou ISO 14001, mají mezinárodní platnost, program EMAS, který byl 

vytvo�en na úrovni Evropské unie a upravuje ho na�ízení �. 761/2001 rady evropského 

parlamentu. T�etí možnost, zavedení neformálního EMS (bez certifikace), využívají 

p�edevším malé a st�ední podniky, jimž finan�ní prost�edky �i �asové a personální 

kapacity brání v implementaci plnohodnotného systému. Nicmén� vlastní prohlášení 

podniku o zvedení EMS nemá zdaleka takovou váhu jako vlastnictví certifikátu 

podložené auditem nezávislým subjektem (certifika�ním orgánem nebo 

environmentálním ov��ovatelem). Proto nemusí být druhou stranou akceptováno jako 

dostate�n� d�v�ryhodné a pr�kazné. (6) 

Firmy, které zavedly EMS a mají systém certifikován, si slibují využít tuto skute�nost 

marketingov�, zárove	 tento moment m�že být zohledn�n p�i uzavírání pojišt�ní apod. 

N�kte�í producenti zavedli a certifikovali EMS s cílem �elit argument�m ze strany 

zahrani�ních konkuren�ních firem. Provád�né výzkumy ukazují, že se stále �ast�ji 

zahrani�ní zákazníci dotazují, pop�. již vyžadují zavedení EMS. Ve stejném duchu 

vyznívají signály od automobilových výrobc�, kte�í svým subdodavatel�m p�ednesli 

požadavek, že by nejpozd�ji do dvou let m�li mít zaveden EMS. Poznatky ze zahrani�í 

ukazují, že zavedení systému environmentálního managementu m�že být vyžadováno 

státními orgány ve firmách p�sobících v ekologicky rizikových oblastech (v národních 

parcích, chrán�ných krajinných oblastech apod.). Zavedením systému EMS firma jasn�

demonstruje sv�j vztah k životnímu prost�edí pro své partnery i okolí (ve�ejné mín�ní). 

(12) 
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Tabulka 1: Rozdíly mezi programem EMAS a normou ISO 14001 (11) 

Rozsah ISO 14001 EMAS 

P�sobnost celosv�tová �lenské zem� EU 

Platnost Všechny typy organizací 

všechny organizace s vlivem 

na životní prost�edí 

Zavedení systému možné i v �ásti podniku pouze v celém podniku 

Vstupní hodnocení doporu�ené povinné 

Environmentální 

prohlášení nepožadované povinné 

Ú�ast zam�stnanc� doporu�ená vyžadována 

�etnost auditu nestanovena nejdéle t�íletá 

Zakon�ení procesu 

zajiš�uje 

auditor certifika�ní 

organizace 

akreditovaný environmentální 

ov��ovatel 

Zakon�ení procesu certifikace EMS 

ov��ení prohlášení o stavu 

životního prost�edí 

Ve�ejné dokumenty 

pouze environmentální 

politika 

environmentální politika a 

prohlášení o stavu ŽP 

Jak je z�ejmé, zavedení EMAS klade na organizaci nárok na spln�ní n�kterých 

požadavk�, které nejsou v norm� ISO 14001 tak široce pojaty. EMAS totiž jako 

povinné vyžaduje ur�ité prvky, které norma ISO 14001 pouze doporu�uje nebo se jimi 

v�bec nezabývá. (6) 

1.3 Zavád�ní EMS do podnikové praxe 

Zavád�ní EMS vychází z uplatn�ní Demingova cyklu (Obr. 1), tedy cyklu, který je 

procesem nikdy nekon�ícího zlepšování všech d�j� v organizaci.  
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Obrázek 1: Deming�v cyklus (9) 
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1.3.1 Postup zavád�ní EMS podle ISO 14001 

V zásad� postup zavád�ní EMS m�že probíhat podle následujícího typového schématu: 

• rozhodnutí top managementu o zavád�ní EMS ve firm�, 

• vypracování registru environmentálních aspekt� a registru legislativy, 

• stanovení environmentální politiky, environmentálních cíl�, cílových hodnot a 

programu, 

• vypracování nové, pop�. dopln�ní stávající dokumentace o postupy upravující 

environmentální chování ve smyslu požadavk� normy ISO 14 001, 

• postupné zavád�ní environmentální dokumentace do praxe, prokazatelné seznámení 

pracovník� s dokumentací, interní audity prov��ující stupe	 dodržování postup�, 

• kompletace environmentální p�íru�ky (je též možné vypracovat spole�nou p�íru�ku 

pro systém jakosti a environmentu), 

• t�ím�sí�ní fungování zavedeného systému – realizace interních audit�, p�ípadné 

korekce environmentální dokumentace i p�íru�ky jakosti,  

• certifika�ní proces, zpravidla p�edaudit a nejpozd�ji do t�í m�síc� vlastní certifika�ní 

audit a vystavení certifikátu, 

• zpravidla v ro�ních intervalech dohledy nad fungováním certifikovaného EMS. (13) 

1.4 �ásti environmentálního managementu podle normy ISO 14001 

1.4.1 Všeobecné požadavky normy ISO 14001 

Organizace musí stanovit, dokumentovat, zavést, udržovat a neustále zlepšovat systém 

environmentálního managementu v souladu s požadavky normy ISO 14001 a ur�it, jak 

bude plnit tyto požadavky. Organizace musí stanovit a dokumentovat rozsah svého 

systému environmentálního managementu. (1) 

1.4.2 Environmentální politika 

Politika reprezentuje základní p�edstavu nasm�rování chování celé organizace 

v dlouhodobém m��ítku. Envrironmentální politika je písemné prohlášení organizace o 

tom, jaké p�ijala zásady environmentálního chování a z n�ho plynoucí zám�ry. 

S celkovou firemní strategií vytvá�í prostor pro její �innost a další rozpracování do 
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podoby environmentálních cíl�, program� a cílových hodnot. Politika bývá obvykle 

za�azena do systémového dokumentu. Politika by m�la shrnovat zám�ry a zásady, které 

ur�ilo vrcholové vedení organizace a které jsou rozhodující pro chování a jednání všech 

pracovník�. (5)  

Ur�ení environmentální politiky je v podstat� dvojí: 

• sm�rem dovnit� – ke všem zam�stnanc�m spole�nosti, pro které je signálem o 

nastartování aktivit firmy ve sm�ru ochrany životního prost�edí a zárove	 vymezuje 

základní zásady chování a jednání sm�rodatné pro každého zam�stnance firmy,  

• sm�rem ven – v��i obchodním partner�m a zainteresovaným stranám, jimž 

p�edstavuje nejd�ležit�jší environmentální zám�ry dané spole�nosti. (15) 

Vrcholové vedení musí stanovit environmentální politiku organizace a zajistit, aby 

v rámci stanoveného rozsahu svého environmentálního systému environmentálního 

managementu: 

• odpovídala povaze, rozsahu a environmentálním dopad�m �inností,  výrobk� a 

služeb podniku, 

• obsahovala závazek k neustálému zlepšování a prevenci zne�iš�ování, 

• obsahovala závazek plnit relevantní právní požadavky a jiné požadavky, kterým 

organizace podléhá, které se vztahují k jejím environmentálním aspekt�m, 

• poskytovala rámec pro stanovování p�ezkoumání environmentálních cíl� a cílových 

hodnot, 

• byla dokumentována, realizována a udržována, 

• byla sd�lována všem osobám, které pracují pro organizaci nebo v její prosp�ch, 

• byla dostupná ve�ejnosti. (1) 

D�íve se právní p�edpisy týkaly pouze oblasti životního prost�edí. Nyní jsou na aspekty 

navíc aplikovatelné i další p�edpisy (nap�. bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci). 

Významným rozší�ením p�sobnosti politiky je povinnost, aby byla sd�lována všem 

osobám, které pracují pro organizaci nebo z jejího pov��ení. Tím dochází k postupnému 

rozší�ení okruhu osob pro komunikování. (5) 
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1.4.3 Environmentální plánování  

Proces plánování je klí�ový pro pln�ní environmentální politiky organizace a pro 

vybudování, zavedení a udržování systému EMS. Prvek plánování spojuje n�kolik 

požadavk�: 

• ur�ení a vyhodnocení environmentálních aspekt�, identifikaci významných aspekt�, 

• zjišt�ní právních a jiných požadavk�, které se na organizaci vztahují, 

• stanovení cíl�, ur�ení cílových hodnot a vypracování program� pro realizaci cíl�. (5) 

Plánování je soustavný proces. Slouží nejen pro vytvo�ení a zavedení prvk� v systému 

EMS, ale i pro jeho udržování a rozvoj (neustálé zlepšování). Organizace má v rámci 

procesu plánování stanovit, jak bude m��it a hodnotit sv�j environmentální profil 

v rámci pln�ní své politiky a ur�ených cíl�. Toto sledování lze plnit nap�íklad na 

základ� zm�n okolností, vstup� a výstup� systému. (15) 

Envrironmentální apekty 

Environmentální aspekty lez rozd�lit na p�ímé a nep�ímé. P�ímé aspekty m�že 

organizace p�ímo �ídit, u nep�ímých aspekt� je jejich identifikace založena p�edevším 

na sledování materiálových tok� a na analýze vstup� a výstup� jednotlivých proces�. U 

nep�ímých aspekt� posta�uje rozbor �inností externích partner�, které mohou mít dopad 

na životní prost�edí (zejména služby). (5) 

Na nep�ímé aspekty m�že mít organizace pouze ur�itý vliv. P�ímé aspekty jsou pak 

�ízeny vnit�ními postupy. Nep�ímé aspekty m�že organizace v zájmu ochrany životního 

prost�edí ovliv	ovat tlakem na své smluvní partnery. M�ly by tedy být identifikovány 

také aspekty související s vn�jší �inností a toto zjišt�ní by se m�lo promítnout do 

smluvních vztah� (dodavatelské smlouvy, pravidla pro externí organizace, apod.). Lze 

tím zabezpe�it požadavek normy, aby dodavatelé a osoby, kte�í pracují pro prosp�ch 

organizace dodržovali environmentální politiku organizace. U nep�ímých aspekt� musí 

organizace posoudit, jak m�že tyto aspekty ovlivnit a jaká opat�ení m�že po 

dodavatelích požadovat ke snížení jejich dopadu. Nej�ast�ji jsou to požadavky v oblasti 

minimalizace rizik (pravidla pro produkci odpad�, používání chemických látek, apod.). 

(5) 
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Je pot�eba zohlednit i staré ekologické zát�že, tedy posoudit vliv výrobních, i ostatních 

souvisejících proces� provád�ných v minulých letech. 

Organizace musí stanovit, zavést a udržovat postupy: 

• k identifikaci environmentálních aspekt� svých �inností, výrobk� a služeb v rámci 

definovaného rozsahu systému environmentálního managementu, které m�že �ídit a 

na které m�že mít ur�itý vliv, s ohledem na plánované nebo nové akce nebo nové �i 

upravené �innosti, výrobky a služby, 

• k ur�ení t�ch aspekt�, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní 

prost�edí (významných environmentálních aspekt�). (1) 

Ur�ení metodického postupu pro analýzu všech aspekt� je pln� v kompetenci 

organizace, která zavádí EMS. Obvykle se rozd�lí organizace do díl�ích �ástí (útvar�, 

proces�, �inností apod.) a v rámci t�chto díl�ích celk� se ur�ují všechny 

environmentální aspekty. P�itom je d�ležité, aby do p�edm�tu analýz byly za�azeny 

všechny elementy organizace, vypustit nelze nap�íklad dopravní komunikace uvnit�

firmy �i jídelnu, by� je její provoz pronajat stravovací firm�. V rámci takto vymezených 

�ástí se provede soupis (evidence) všech nežádoucích vliv�, jimiž firma p�sobí na 

životní prost�edí. (15) 

Organizace musí tyto informace dokumentovat a pr�b�žn� je aktualizovat a musí 

zajistit, aby významné environmentální aspekty byly vzaty v úvahu p�i stanovování, 

zavád�ní a udržování jejího systému environmentálního managementu. (1) 

Právní a jiné požadavky 

Organizace musí vytvo�it, zavést a udržovat postupy: 

• k identifikaci a zajišt�ní p�ístupu k p�íslušným právním požadavk�m a jiným 

požadavk�m, kterým podléhá ve vztahu k jejím environmentálním aspekt�m, 

• k ur�ení uplatnitelnosti t�chto požadavk� na její environmentální aspekty. (1) 

P�íslušné právní požadavky a jiné požadavky, kterým organizace podléhá a musí splnit, 

je nutno p�evést do p�ehledné formy, výsledkem je pak Registr legislativy.  
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Registr legislativy je t�eba vydat jako samostatný dokument EMS s tím, že jeho sou�ástí 

je úvodní text, který popisuje, jak se postupuje p�i vypracování registru a p�i jeho 

aktualizaci. D�vody aktualizace registru jsou nap�íklad zm�ny výrobního programu, 

technologií apod., které mohou vyvolat nutnost uplatn�ní zákon�, které p�vodn� pro 

firmu nebyly sm�rodatné, dalším d�vodem je p�íjímání nových ekologických zákon�. 

Na oba d�vody by m�lo být pamatováno a zajišt�no, že požadavky z nich vyplývající 

budou spln�ny. Organizace zpravidla bude muset ur�it osobu, která za aktualizaci 

registru legislativy bude odpovídat a prokázat, že má p�ístup k aktuálním informacím 

týkajícím se zm�n ekologické legislativy. (16) 

Ochrana životního prost�edí obecn�

• Zákon �.17/1992 Sb., o životním prost�edí 

• Zákon �.123/1998 Sb., o právu na informace v životním prost�edí 

• Zákon �.388/1991 Sb., o Státním fondu životního prost�edí 

• Zákon �.114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny 

• Zákon �.76/2002 Sb., o integrované prevenci 

• Zákon �.100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí 

• Zákon �.353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií 

• Zákon �.258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví 

• Zákon �.334/1992 Sb., o ochran� zem�d�lského p�dního fondu 

• Zákon �.153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a 

produkty 

Ochrana ovzduší, ochrana p�ed hlukem a vibracemi 

• Zákon �.86/2002 Sb., o ochran� ovzduší 

• Na�ízení vlády �.342/2003, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 

hlediska emisí hluku  

Ochrana vod 

• Zákon �.254/2001 Sb., o vodách a zm�n� n�kterých zákon�

• Zákon �.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
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Odpadové hospodá�ství a nakládání s nebezpe�nými látkami 

• Zákon �.185/2001 Sb., o odpadech 

• Zákon �.477/2001 Sb., o obalech 

• Zákon �.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p�ípravcích 

Cíle a cílové hodnoty a programy 

Organizace musí vytvo�it, zavést a udržovat dokumentované environmentální cíle a 

cílové hodnoty pro p�íslušné funkce a úrovn� v rámci organizace. Cíle a cílové hodnoty 

musí být tam, kde je to praktické, m��itelné, a musí být v souladu s environmentální 

politikou v�etn� závazku p�edcházet zne�iš�ování, závazku být v souladu s p�íslušnými 

právními požadavky a jinými požadavky, kterým organizace podléhá a závazku 

neustálého zlepšování. Dále p�i stanovování a p�ezkoumávání svých cíl� a cílových 

hodnot organizace musí zvážit právní požadavky a jiné požadavky, kterým organizace 

podléhá, své významné environmentální aspekty a rovn�ž zvážit technologické 

možnosti, své finan�ní, provozní a podnikatelské požadavky a názory zainteresovaných 

stran. (1) 

Norma dále požaduje stanovené cíle a cílové hodnoty propojit s programy 

environmentálního managementu. Obsahem programu je k jednotlivým cíl�m a cílovým 

hodnotám p�i�azení: 

• p�íslušné aktivity nebo i více aktivit, díky jejichž uskute�n�ní budou cíle napln�ny, 

• prost�edk� pro realizaci t�chto aktivit, 

• �asového rámce realizace aktivit, 

• odpov�dnosti za realizaci jednotlivých aktivit a za napln�ní celého cíle. (16) 

1.4.4 Zavedení a provoz  

Dalším významným principem EMS je integrace environmentálních aspekt� do 

rozhodovacích proces� �ízení. V praxi to znamená, že rozhodování o zp�sobu zacházení 

s environmentálními vlivy podnikatelské �innosti se p�enese na ta místa a do t�ch 

rukou, které je mohou skute�n� ovlivnit a �ídit. Tyto vlivy musejí být sledovány ve 

vztahu k minulým, sou�asným i plánovaným �innostem. Je nutné se zam��it p�edevším 
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na kontrolované a nekontrolované emise do atmosféry a vody, na množství a složení 

odpad�, na kontaminaci p�dy, na efektivní využívání vstupních surovin, vody, energie 

apod. a také na p�ímé vlivy na �lov�ka, tj. na hluk, vibrace, zápach, prašnost. V rámci 

t�chto krok� je t�eba zhodnotit pracovní postupy, systém kontroly, systém prov��ování 

subdodavatel� i jejich služeb. 

Odpov�dnosti a pravomoci 

Vedení musí zajistit dostupnost zdroj� nezbytných pro ustavení, zavedení, udržování a 

zlepšování systému environmentálního managementu. Mezi zdroje pat�í lidské zdroje, 

specializované dovednosti, organiza�ní infrastruktura, technologie a finan�ní zdroje. (1) 

P�i realizaci systému je t�eba upravit organiza�ní strukturu tak, aby odpovídala 

p�íslušným funkcím, tedy správná organiza�ní struktura musí obsahovat p�edevším 

subjekt manažera projektu a také jeho odpov�dnosti vyplívající z požadavk� právních 

p�edpis�.  

Náro�n�jším se m�že stát požadavek jasn� vymezit kompetence v oblasti pé�e o životní 

prost�edí p�íslušným útvar�m a zvlášt� pak zam�stnanc�m. Zde bude nutné volit 

diferencovaný p�ístup. U pracovník�, kte�í se významn� angažují v aktivitách 

souvisejících s ochranou životního prost�edí (nap�. topi�i v koteln�, obsluha �isti�ky 

odpadních vod) musí být tyto specifikace podrobné, u ostatních pracovník� mohou být 

vymezeny obecn�, p�ímo v organiza�ním �ádu nebo popisu pracovní �innosti.(16) 
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Obrázek 2: Odpov�dnost na r�zných úrovních vedení (5) 

Odborná zp�sobilost, výcvik a pov�domí 

Pracovníci, kte�í vykonávají práce, které mají významný vliv na životní prost�edí, musí 

být odborn� zp�sobilí. Je na organizaci, aby v této souvislosti ur�ila jakou odbornou 

zp�sobilost musí mít pracovníci a v p�ípad�, že jí nedosahují, aby jim poskytla p�íslušný 

výcvik, zaškolení apod. Dále norma vyžaduje pou�ení zam�stnanc� o environmentální 

politice a zavedeném systému environmentálního managementu a v této souvislosti i 

o jejich úloze a odpov�dnosti v�etn� respektování havarijních plán�, dále 

o významných environmentálních dopadech jejich pracovní �innosti a potenciálních 

následcích nedodržení stanovených provozních postup�. (17) 

Organizace musí stanovit, zavést a udržovat postupy, které osoby pracující pro ni nebo 

v její prosp�ch pou�í o: 

• d�ležitosti shody s environmentální politikou, s postupy a požadavky systému 

environmentálního managementu, 
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• významných environmentálních aspektech a s tím souvisejících skute�ných nebo 

potenciálních dopadech spojených s jejich prací, a o environmentálních p�ínosech 

zlepšeného osobního chování, 

• jejich úloze a odpov�dnosti za dosažení shody s požadavky systému, 

• potenciálních následcích nedodržení stanovených postup�. (1) 

Komunikace 

Ve vztahu ke svým environmentálním aspekt�m a k systému environmentálního 

managementu organizace musí stanovit, zavést a udržovat postupy pro: 

• interní komunikaci mezi r�znými úrovn�mi a funkcemi organizace, 

• p�ijímání, dokumentování a odezvu na zásadní podn�ty od externích 

zainteresovaných stran. (1) 

Formou externí komunikace mohou být sd�lení, zpravidla v regionálních médiích o 

posunech, které byly ve sm�ru zlepšení životního prost�edí u�in�ny. Další možností je 

za�adit informace o environmentálním profilu organizace do propaga�ních materiál�

firmy, výro�ní zprávy apod. (17) 

Dokumentace 

Pro efektivní fungování systému EMS musí organizace vytvo�it a udržovat odpovídající 

dokumentaci. Jednotlivé požadované dokumenty jsou zmín�ny u jednotlivých 

požadavk� normy. Ú�elem této dokumentace je poskytovat pot�ebné informace 

pracovník�m a dalším zainteresovaným stranám. Dokumentace by m�la být zpracována, 

následn� udržována zp�sobem, který respektuje zvyklosti a pot�eby organizace, má 

dopl	ovat nebo zlepšovat její informa�ní systém. Rozsah dokumentace není stanoven, 

m�la by však efektivn� a dostate�n� popsat vytvo�ení EMS. Dokumentace m�že být 

zpracována v libovolné podob� (listinná, elektronická, internetová apod.), která je 

použitelná, �itelná, a p�ístupná pro ty, kte�í pot�ebují informace v ní obsažené. (5) 
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Dokumentace systému environmentálního managementu musí zahrnovat: 

• environmentální politiku, cíle, a cílové hodnoty, 

• popis rozsahu systému environmentálního managementu, 

• popis hlavních prvk� systému environmentálního managementu a jejich vzájemné 

sou�innosti a odkaz na navazující dokumenty, 

• dokumenty, v�etn� záznam�, požadované touto mezinárodní normou, 

• dokumenty,  v�etn� záznam�, ur�ené organizací jak nezbytné k zajišt�ní ú�inného 

plánování, provozování a �ízení proces� týkajících se jejich významných 

environmentálních aspekt�. (1) 

Norma striktn� nepožaduje základní dokument (p�íru�ku) pro systém EMS, jak je to 

vyžadováno u systému �ízení jakosti podle ISO 9001. V praxi se však nej�ast�ji 

vyskytuje struktura dokumentace odvozená ze systému �ízení jakosti, jak je vid�t na 

obrázku 3. (5) 

Obrázek 3:  Hierarchie dokument� (5) 

Je také možné vytvo�it jednu sm�rnici, která bude zahrnovat systém environmentálního 

managementu i systém jakosti. Zde je však pot�eba dbát na srozumitelnost a p�edevším 

vymezení rozsahu. 
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�ízení dokument�

Dokumentace požadované systémem  environmentálního managementu a normou ISO 

14001 musí být �ízená. Záznamy jsou zvláštním druhem dokumentu a musí být �ízeny 

v souladu s požadavky normy pro �ízení záznam�. (1) 

Další požadavky vyžadované normou lze považovat za standardní požadavky týkající se 

�ízené dokumentace: 

• dokumentace musí být �itelná, datovaná a snadno p�ístupná, udržovaná v po�ádku a 

po ur�enou dobu archivovaná, 

• nov� p�ipravené, �i aktualizované dokumenty musí být p�ezkoumány a schváleny 

p�íslušnými pracovníky, 

• na místech, kde se dokumentace užívá, musí být pouze platné dokumenty, zastaralé 

dokumenty musí být staženy a alespo	 jedna podoba p�vodního zn�ní musí být 

archivována. (17) 

Všechny dokumenty by m�ly být po dvou až t�ech letech revidovány. P�i revizi je 

prov��ována formální správnost, ale p�edevším v�cná správnost. Na základ� zjišt�ných 

nedostatk� se poté provádí aktualizace. 

�ízení provozu 

Organizace musí ur�it a plánovat ty operace a �innosti, které souvisejí s ur�enými 

významnými environmentálními aspekty v souladu s její environmentální politikou, cíli 

a cílovými hodnotami organizace tak, aby byly provád�ny za p�esn� stanovených 

podmínek, a to: 

• stanovením, zavedením a udržováním dokumentovaných postup� pro �ízení situací, 

kdy by bez t�chto postup� mohlo dojít k odklonu od environmentální politiky, cíl� a 

cílových hodnot, 

• ustanovením provozních kritérií v t�chto postupech, 

• stanovením, zavedením a udržováním postup� pro identifikované významné 

environmentální aspekty zboží a služeb, používaných organizací a sd�lením 

p�íslušných postup� a požadavk� dodavatel�m, v�etn� smluvních partner�. (1) 



28 

Havarijní p�ipravenost a reakce 

Norma ISO 14 001 vyžaduje vytvo�it a udržovat postupy k identifikaci možností vzniku 

havarijních situací a situací havarijního ohrožení a pro prevenci, zmír	ování a reakce na 

n�. Dále norma žádá uskute�	ovat simula�ní tréninky a na jejich základ�, pop�. po 

rozborech havárií �i jiných p�ezkoumáních, provád�t p�ípadné revize havarijních plán�

a jiných akcí. (18) 

P�i zpracování postupu havarijní p�ipravenosti a reakce by tedy m�la organizace 

zohlednit: 

• charakter havarijního rizika (nap�. ho�lavé kapaliny, závadné látky, nebezpe�né 

látky, plyny, skladovací nádrž) a opat�ení pot�ebná v situaci havarijního ohrožení, 

• nejpravd�podobn�jší druh a rozsah možného havarijního ohrožení nebo havárie, 

• nejvhodn�jší postupy p�i situaci havarijního ohrožení nebo havárie, 

• plány interní a externí komunikace, 

• �innosti pro minimalizaci škod na životním prost�edí a zmír	ování následk�, 

• postupy pro následné vyhodnocení havarijního ohrožení nebo havárie, 

• pravidelné prov��ování postup�, 

• výcvik pracovník� odpov�dných za havarijní reakci, 

• seznam klí�ových pracovník�, záchranných organizací, v�etn� spojení na n�, 

• únikové cesty a shromaž�ovací místa, 

• možnosti havarijního ohrožení v d�sledku havárie ve vedlejších za�ízeních. (5) 

Havarijní plány je nutné periodicky p�ezkoumávat a revidovat, a tam kde je to možné 

p�ezkušovat a to p�edevším po vzniku havárií nebo situací havarijního ohrožení.(1) 
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Obrátek 4: Postup k identifikaci možností vzniku situací havarijního ohrožení a  

                  havarijních situací a pro reakce na n� (5) 

1.4.5 Kontrola a nápravná opat�ení 

Monitorování a m��ení 

Organizace musí stanovit, zavést a udržovat postupy pravidelného monitorování a 

m��ení klí�ových znak� svého provozu, které mohou mít významný environmentální 

dopad. Postupy musí zahrnovat dokumentování informací sledující úrove	 �innosti, 

p�íslušné nástroje, �ízení provozu a soulad s cíli a cílovými hodnotami organizace. Je 

také nutné zajisti, aby bylo používáno a udržováno kalibrované nebo ov��ené 

monitorovací nebo m��ící za�ízení. (1) 

Stejn� jako v p�ípad� kontroly jakosti, i v p�ípad� monitorování a m��ení vliv� na 

životní prost�edí, musí organizace o výsledcích t�chto m��ení vést záznamy. Z t�chto 

záznam� musí být z�ejmé, zda zjišt�né vlivy jsou v p�ijatelných mezích (povolených �i 

ur�ených limitech) �i nikoliv. Typickými p�edstaviteli záznam� budou r�zné protokoly 

a� interní �i externí o environmentálních kontrolách. (19) 

VYPRACOVAT OBECNOU SM
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REAKCÍCH NA HAVARIJNÍ STAVY 

VYPRACOVAT, JE-LI NUTNÉ, 
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REALIZOVAT SIMULA�NÍ TRÉNINKY A 

NA JEJICH ZÁKLAD
 AKUTALIZOVAT 

P�ÍSLUŠNÉ DOKUMENTY 
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Nápravná a preventivní opat�ení 

P�i zavád�ní EMS bychom m�li po�ítat s tím, že žádný systém �ízení není dokonalý a 

ani ten náš nebude pravd�podobn� fungovat dokonale od prvního dne. Neshody, které 

se obvykle projevují tím, že n�co nefunguje tak, jak by m�lo, mohou být zp�sobeny 

technickými problémy (pr�saky, náhodné úniky látek, poškození za�ízení) nebo 

chybami v �ízení (nap�. nedostate�n� p�esným monitorováním, nevhodným výcvikem �i 

absencí výcviku, špatn� vypracovanými pracovními pokyny, atd.). (2) 

Pro p�ípad zjišt�ní jakýchkoliv neshod (situací, kdy zejména provozní �innosti 

respektive jejich d�sledky nespl	ují stanovené specifikace) je t�eba stanovit postupy a 

vymezit pravomoci a odpov�dnosti pro analýzy a �ešení neshod. (19) 

�ízení záznam�

Organizace musí stanovit a evidovat záznamy nezbytné k prokázání shody s požadavky 

jejího systému environmentálního managementu s požadavky normy  ISO 14001, a 

k prokázání dosažených výsledk�. Je pot�eba stanovit, zavést a udržovat postupy pro 

identifikaci, skladování, ochranu, obnovování, uchovávání a odstra	ování záznam�, aby 

z�staly �itelné, identifikovatelné a vysledovatelné. (1) 

Interní audit 

Organizace musí zajistit, aby interní audit systému environmentálního managementu 

byly vedeny v plánovaných intervalech tak, aby: 

• bylo ur�eno, zda systém odpovídá plánovaným krok�m environmentálního 

managementu v�etn� požadavk� ISO 14001 a je správn� zaveden a udržován, 

• poskytly vedení organizace informace o výsledcích auditu. (1) 

V p�ípad� interního auditu platí, že �ím pe�liv�ji je proveden, tím lépe pro podnik. 

Cílem auditu je zhodnotit, jak dob�e zavedený systém environmentálního �ízení funguje 

a jakým zp�sobem podnik dosahuje ur�itou úrove	 environmentální výkonnosti. Audit 

také umož	uje kontrolu shody s normou ISO 14001. Jedná se o systematický, rutinní a 

zdokumentovaný úkon, který by m�la provést nezávislá osoba s dostate�ným odstupem 
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a schopností kritického pohledu na fungování systému environmentálního �ízení 

v podniku. Pravidelné audity jsou d�ležité a dávají podniku možnost vytvo�it si obraz 

zavedeného systému. Jsou p�edpokladem pro dosažení neustálého zlepšování 

environmentální výkonnosti podniku. (2) 

Výb�r auditor� a provád�ní auditu musí zajistit objektivitu a nestrannost procesu auditu. 

Environmentální p�ezkoumání 

Vrcholové vedení organizace musí v plánovaných intervalech p�ezkoumávat systém 

environmentálního managementu organizace tak, aby byla zajišt�na jeho trvalá 

vhodnost, adekvátnost a ú�innost. Vstupy pro p�ezkoumání vedením organizace musí 

zahrnovat: 

• výsledky interních audit� a vyhodnocení souladu s právními požadavky a dalšími 

požadavky, kterým organizace podléhá, 

• komunikaci s vn�jšími zainteresovanými stranami v�etn� stížností, 

• environmentální profil (výkonnost, úrove	 �inností, chování) organizace, 

• rozsah spln�ní cíl� a cílových hodnot, 

• stav nápravných a preventivních opat�ení. 

• následné �innosti z minulého p�ezkoumání vedením, 

• zm�n�né okolnosti, v�etn� vývoje právních a dalších požadavk� spojených s jejími 

environmentálními aspekty, 

• doporu�ení pro zlepšení. (1) 

Cílem p�ezkoumání vedením má být vyhodnocení trvalé vhodnosti, adekvátnosti a 

ú�innosti zavedeného systému environmentálního managementu a p�ijetí impuls� k jeho 

p�ípadným dopln�ním �i jiným zm�nám. Sou�ástí p�ezkoumání je i stanovisko 

k vhodnosti �i úpravám environmentální politiky a kontrola pln�ní p�ijatých 

environmentálních cíl�. V této souvislosti mohou být z rozhodnutí top managementu 

p�ípadn� posunuty termíny pln�ní n�kterých cíl� nebo tyto rozší�eny, zárove	 bývají 

stanoveny i nové cíle na p�íští období. Typickým rysem dob�e zavedeného EMS je i 

trvalé zlepšování ekologického profilu dané firmy. Top management by m�l v této 
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souvislosti zhodnotit posuny na tomto poli a iniciovat další zlepšovací aktivity. 

O p�ezkoumání vedením musí být veden záznam, zpravidla formou zápisu. (19) 

1.5 D�vody zavád�ní EMS (2) 

Hospodárn�jším využíváním surovin, vody a energie a také recyklací je možno snížit 

náklady a najít další možnosti úspor. Omezení množství a nebezpe�nosti odpad�, 

odpadních vod a plynných emisí nejen snižuje zatížení životního prost�edí, ale také 

snižuje výši pokut, poplatk� a náklad� na �išt�ní a odstra	ování odpad�. 

Dále lze p�edpokládat, že v blízké budoucnosti budou ú�ady dobrovolné aktivity 

podnik� oce	ovat ve stále širší mí�e a v d�sledku toho budou omezovat administrativní 

nároky kladené na tyto zodpov�dné podniky. Zavedení EMS zvýší šance podniku na 

získání ve�ejných zakázek, dotací a dalších finan�ních prost�edk�. EMS usnadní 

dosažení souladu se stále p�ísn�jšími legislativními požadavky. 

Postupem �asu bude stále v�tší množství orgán� ve�ejné správy a velkých spole�ností 

požadovat od svých dodavatel� prokazateln� šetrný p�ístup k životnímu prost�edí. 

Podniky, které nebudou schopny tomuto požadavku vyhov�t, na stávajícím trhu 

neusp�jí. 

Spot�ebitelé, kte�í se zajímají o stav životního prost�edí a p�ijímají za n�j sv�j díl 

odpov�dnosti, si vybírají služby a výrobky prokazateln� p�átelské k životnímu prost�edí. 

Podíl ekologicky šetrných výrobk� na trhu neustále roste. Zavedení systému 

environmentálního �ízení zvýší tržní hodnotu podnikání v p�ípad� fúze, akvizice, �i 

prodeje podniku. Krom� toho, hodnota spole�nosti je závislá na tom, jak její p�ístup k 

životnímu prost�edí vnímá ve�ejnost. Ohleduplnost k životnímu prost�edí a jeho ochrana 

jsou p�irozenou nadstavbou systému �ízení kvality. Požadavky na ochranu prost�edí a 

šetrné zacházení s p�írodními zdroji jsou stále �ast�ji sou�ástí spot�ebitelských nárok�, 

p�edevším u nadnárodních spole�ností. 

Správn� fungující EMS, stejn� jako jiné systémy �ízení, podporuje shromaž�ování a 

vyhodnocování d�ležitých a aktuálních údaj�. Díky systému EMS jsou k dispozici 

všechny dokumenty pot�ebné pro kvalitní komunikaci se zam�stnanci a obchodními 

partnery. 
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�innosti a vlastní iniciativy podnik� zam��ené na zlepšování environmentální 

výkonnosti mají svou odezvu a p�ináší nové pohledy. Výsledkem �asto bývají 

inovativní výrobky a služby, které mají výhodu p�i uplat	ování se v konkurenci na trhu. 

Zavedení EMS m�že podniku otev�ít dve�e k levn�jšímu externímu financování a 

sníženým sazbám za pojišt�ní. Spole�nost, která m�že prokázat, že podnikla veškerá 

možná opat�ení pro p�edcházení vzniku škod na životním prost�edí, je v p�ípad� havárie 

obvykle posuzována lépe. 

Systém EMS fungující na základ� aktivního zapojení zam�stnanc� stimuluje a pozitivn�

ovliv	uje jejich p�ístup k práci. Budou se ochotn�ji ztotož	ovat s cíli spole�nosti, pokud 

ta je známa svým kladným vztahem k životnímu prost�edí. Odpov�dné nakládání s 

nebezpe�nými látkami a výrobky má p�ímý pozitivní vliv na pracovní podmínky a na 

stav životního prost�edí v míst�. 

Systematické environmentální �ízení p�ispívá k harmonickým vztah�m s obyvateli 

blízkého okolí. Podnik se snáze m�že vyhnout konfliktním situacím, být aktivn�jší a 

otev�en� komunikovat s okolím. Ekonomická �innost by nem�la p�inášet pouze 

krátkodobé zisky, ale m�la by také napomáhat p�i udržování a zlepšování životních 

podmínek a kvality života budoucích generací. V tomto ohledu musíme být 

ohledupln�jší v oblasti využívání p�írodních zdroj� a opatrn�jší p�i nakládání s odpady a 

zne�išt�ním vypoušt�ným do životního prost�edí. 
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2 Analýza problému a sou�asné situace 

2.1 Charakteristika spole�nosti 

Sídlo firmy BRAVOLL, spol. s r. o. se nachází na jihu �ech v Žirovnici v �eské 

republice, kde v roce 1992 vznikla. Jde o ryze �eskou firmu bez zahrani�ní ú�asti. 

Spole�nost se zabývá výrobou plastových produkt� vst�ikovací technologií, která je 

jednou z nov� používaných, ale ne tak �astých metod. Firma se snaží vyvíjet a vyráb�t 

cenov� konkurenceschopné výrobky, ale zárove	 kvalitní a bezpe�né. Druhou oblastí na 

kterou se BRAVOLL, spol. s r. o. specializuje je strojírenství. Výrobky spole�nosti 

BRAVOLL, spol. s r. o. nacházejí uplatn�ní v r�zných pr�myslových odv�tvích 

p�edevším v pr�myslu stavebním, ale i elektrotechnickém, zdravotnickém, 

automobilovém, nábytká�ském, spot�ebním i p�i výrob� kancelá�ské techniky.  

V sou�asné dob� firma p�istavila nový pln� vybavený výrobní areál, který zvýšil 

výrobní kapacitu, tato kapacita ješt� není zcela napln�na, a proto firma �eší nyní 

p�edevším vyhledávání nových odb�ratel�. 

2.1.1 Výrobní proces vst�ikování plast�  

Vst�ikování plast� je cyklický proces výroby plastových výrobk�. Vstupním materiálem 

pro vst�ikování je plastická hmota ve form� granulátu. Tento granulát je dodáván 

v p�írodní �iré barv�, následn� je do n�ho p�idáváno granulované barvivo, to tvo�í 

zhruba 2 %. Pro vst�ikování jsou používány hydraulické lisy.  

Vlhkost dodávaného plastového granulátu je nejprve pot�eba snížit, ješt� v násypce je 

vysušován p�i teplot� 170°C. To�ící se šnek popohání již vysušený granulát do lisu, kde 

je zah�án na teplotu zhruba 300°C. Po zah�átí, které je zap�í�in�no i protitlakem a 

otá�ením šneku, je roztavený plast vst�íknut tlakem 220 MPa do formy. Tato forma je 

v záp�tí i s obsahem zchlazena na provozní teplotu zhruba 2 °C. 

P�i vst�ikování vznikají nežádoucí plyny, to je �ešeno zvláštními odvzdušn�ními. 

Vst�ikování trvá zhruba 3 sekundy, pro zchlazení je �as pot�ebný až 20 sekund. 

Následn� se forma rozev�e a díl je uvoln�n vyhazova�i a samotíží vypadává.  
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Jelikož jde o cyklický proces, b�hem procesu zchlazování je již nabírán nový granulát 

šnekem a zah�íván. 

Hydraulické lisy mají nevýhodu ve vysoké spot�eb� energie a vody. Avšak tato metoda 

je výhodná tím, že nevzniká tém�� žádný odpadní materiál a p�i ochlazení hotového 

výrobku ve form� je unikající teplo op�t využíváno k procesu zah�ívání. 

2.1.2 Politika jakosti firmy BRAVOLL, spol. s r. o. 

Spole�nost BRAVOLL, spol. s r. o. prošla procesem zavád�ní systému jakosti dle �SN 

EN ISO 9001 a v roce 2002 získala certifikát systému jakosti.  

Nejde jen o formalitu, firma se skute�n� snaží, aby zavedení tohoto systému p�isp�lo 

k zefektivn�ní práce a kvality, co vede v kone�ném d�sledku p�edevším ke zvyšování 

hodnoty pro zákazníka a jeho spokojenosti.   

Prohlášení jednatelky ing. Vorá�kové k politice jakosti:  

„Politika jakosti firmy BRAVOLL, spol. s r. o. je sou�ástí celkové strategie firmy, to je 

vyráb�t technologií vst�ikováním výrobky na takové technické a kvalitativní úrovni, aby 

se uplatnily na trhu tuzemském i zahrani�ním p�i docílení p�im��ené ziskovosti 

a docílení spokojenosti zákazníka.“  

Vlastní politika jakosti se zabývá následujícími oblastmi:  

• zlepšováním technického vybavení pot�ebného pro úsp�šnost výrobk� na trhu  

• rozší�ením a modernizací technologie na zpracování plast�, výroby a údržby 

nástroj�  

• využitím pr�myslové automatizace  

• opat�eními pro zajišt�ní spokojenosti zákazníka  

• rozvojem zam�stnanc� v organizaci  

• dalšími zdroji a možnostmi zajišt�ní systému jakosti  

Cílem systému jakosti je spln�ní všech reálných požadavk� zákazník� z hlediska kvality 

a v�asného pln�ní. V sou�asné dob� se chce firma etablovat jako spolehlivý partner pro 
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objednatele a vytvá�et optimální podmínky pro spolupráci s odb�rateli p�i jejich 

�innosti. K dosažení vyty�ených cíl� vychází BRAVOLL, spol. s r. o. z politiky jakosti, 

která je založena na jakosti, jakožto rozhodujícím faktoru.  

Systém �ízení jakosti je zam��en na prevenci, neustálé sledování dodávaných výrobk�, 

p�i�emž jsou zvažovány potencionální p�í�iny neshod, které jsou v p�edstihu 

eliminovány, protože prevence je nezbytný nástroj �ízení jakosti. Zabezpe�ování jakosti 

je pr�b�žný proces, který vychází z analýzy služeb a pot�eb zákazník�, kde je nezbytn�

dbáno p�edevším na prevenci. Sledování jakosti je d�ležité hlavn� proto, aby byla každá 

práce vykonána bezchybn� a hned napoprvé, �ímž se šet�í p�edevším náklady na opravy 

a zmetkovitost. Nezbytnou sou�ástí je vzd�lávání na všech úrovních organiza�ní 

struktury.  

Firma si uv�domuje, že zákazník není závislý na ní, ale naopak ona na n�m. Proto se 

snaží maximalizovat svou jakost a všechny své výrobky dodává s prohlášením o shod�

ve smyslu zákona �. 22/97 Sb., a zárove	 všichni její dodavatelé výrobk� mají 

certifikovaný systém �ízení jakosti podle EN ISO 9001. 

2.1.3 Ochrana životního prost�edí 

P�estože firma BRAVOLL, spol. s r. o. do této doby nemá zavedeny normy, které by 

v této oblasti m�la plnit, vytvo�ila si sama program "BRAVOLL - ekologie", kde si 

stanovila cíle týkající se ochrany životního prost�edí. Nese zodpov�dnost za veškeré 

procesy, s tím související aspekty a následky v pr�b�hu celého výrobního cyklu a všech 

�inností ve spole�nosti probíhajících. 

Prost�edky k ochran� životního prost�edí:  

• pln�ní požadavk� platných zákon� a na�ízení na ochranu životního prost�edí, 

• postupné zlepšování v oblasti environmentálních cíl� a p�edevším zavedení 

systému hodnocení cílových hodnot, ISO 14001, 

• snaha o použití materiál� vyráb�ných z recyklovatelných surovin, 

• sebekontrola a zodpov�dnost zam�stnanc� na všech úrovních �ízení zap�í�iní 

negativní vlivy p�sobící na životní prost�edí, šet�ení energií, 
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• vzd�lání a školení zam�stnanc� v rozsahu odpovídající jeho funkci, 

• prevence zne�iš�ování, 

• zvýšení podv�domí každého zam�stnance v ochran� životního prost�edí. 

Dále se spole�nost rozhodla v rámci svého programu "BRAVOLL - ekologie" 

vybudovat na st�eše svého nov� postaveného areálu fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 

162 kWp. Fotovoltaická elektrárna takového výkonu by p�es den, i pokud je brán 

v úvahu �áste�n� slunný den, pokryla pln� spot�ebu elektrické energie po v�tšinu roku. 

Celá technologie fotovoltaické elektrárny bude osazena citliv� do stavby výrobního 

areálu tak, že b�žným pohledem ze zem� toto energetické za�ízení nebude v�bec patrné. 

V programu "BRAVOLL - ekologie" je i n�kolik dalších ekologicko-energetických 

realizací významn� pomáhající ke zlepšení životního prost�edí. 

2.1.4 Integrovaný systém �ízení 

Vzhledem ke snaze o co nejvyšší efektivitu a ú�innost zavedeného systém� chce firma 

pokra�ovat s implementací dalších díl�ích �ástí systému �ízení a vše sjednotit v jeden 

celek. Základ systém integrovaného managementu ve spole�nosti tvo�í ISO 9000, které 

stanovuje požadavky na systémy jakosti. K této základní �ásti systému BRAVOLL, 

spol. s r. o. se rozhodla spole�nost upravit specifické požadavky na ochranu životního 

prost�edí dle norem �ady ISO 14000 a na ochranu zdraví a bezpe�nost p�i práci dle 

norem �ady OHSAS 18000. Tímto zp�sobem vznikne ucelený integrovaný systém, 

který minimalizuje rozsah dokumentace, zvýší její p�ehlednost a sníží náklady pot�ebné 

na tvorbu, zavád�ní a správu systému. Jak se tyto systémy prolínají, je znázorn�no 

v p�íloze 2. 

Spole�nost si je v�doma globálních problém� v oblasti ochrany životního prost�edí, a 

proto se rozhodla integrovat do zavedeného systému managementu jakosti požadavky 

normy �SN EN ISO 14001:2005.  
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2.2 Úvodní analýza pro zavedení EMS 

Aby spole�nost BRAVOLL, spol. s r. o. mohla zavést normu ISO 14001, bylo nutné 

vzít všechny požadavky této normy a porovnat je se skute�nou situací ve firm�. Vstupní 

analýza byla provedena 5. 4. 2010. Této vstupní analýzy se ú�astnilo celé vedení firmy, 

management na všech úrovních a ekolog spole�nosti. Byly prozkoumány již zavedené 

dokumentace a záznamy. Tímto byly tedy zjišt�ny nesrovnalosti s normou ISO 

14001:2005 a se sou�asn� platnými zákony v oblasti ochrany životního prost�edí. 

Výstup této analýzy byl sepsán jako dokument s názvem Záznam z úvodní analýzy. 

Záznam z úvodní analýzy tedy obsahuje srovnání skute�nosti s požadavky jednotlivých 

kapitol normy ISO 14001. 

2.2.1 Všeobecné požadavky (�ást  4.1 normy ISO 14001) 

Spole�nost BRAVOLL, spol. s r. o. prošla procesem zavád�ní systému jakosti dle �SN 

EN ISO 9001. Dne 30. 10. 2002 získala firma BRAVOLL, spol. s r. o. certifikát 

systému jakosti dle �SN EN ISO 9001. Spole�nost se tímto zavázala, že vytvo�í, bude 

uplat	ovat, dokumentovat a udržovat systém managementu jakosti v rozsahu výroba a 

dodávání plastových výrobk� vyráb�ných technologií vst�ikováním. Pokud se jedná o 

rozsah systému environmentálního managementu, bude se shodovat s rozsahem 

managementu kvality. Systém environmentálního managementu dle ISO 14001 není 

doposud vytvo�en, dokumentován, uplat	ován a udržován. 

2.2.2 Environmentální politika (�ást  4.2 normy ISO 14001) 

Dle požadavku normy ISO 14001 spole�nost nemá zpracovanou environmentální 

politiku. Jsou sice zpracovány cíle a závazky v programu nazvaném „Bravoll-ekologie“, 

ty však neodpovídají systému environmentálního managementu. Ve spole�nosti existuje 

již politika jakosti, environmentální politika však bude zpracována v samostatném 

dokumentu. 
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����� Environmentální plánování�

Environmentální aspekty (kapitola 4.3.1 normy ISO 14001) 

Pro žádnou oblast ve výrob� nebyly doposud identifikovány environmentální aspekty. 

Nebyla tedy ani ur�ena jejich významnost a priorita dopadu na životní prost�edí. Dále 

není stanoven postup pro jejich ur�ení a metoda pro zjišt�ní t�ch nejd�ležit�jších 

aspekt�, které ohrožují životní prost�edí. 

Požadavky právních p�edpis� a jiné právní požadavky (kapitola 4.3.2 normy ISO 

14001) 

D�ležitým p�edpokladem je dodržování požadavk� národní legislativy a jiných právních 

požadavk�. Firma nemá zaveden postup, kterým by se ztotož	ovala s legislativními 

p�edpisy. Ve firm� prozatím není p�ehled o všech relevantních p�edpisech vztahujících 

se k environmentálním aspekt�m. Pracovníci, kterých se bezprost�edn� bude zavedení 

normy týkat, nemají p�ehled o legislativ� a jejích požadavcích. 

Ochrana ovzduší 

Dle zákona �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší byly ve spole�nosti identifikovány 

mobilní i stacionární zdroje zne�iš�ování. 

Tabulka 2: Mobilní zdroje zne�iš�ování 

Dopravní prost�edky Osobní automobil Nákladní automobil 

Po�et zdroj� 8 2 

U t�chto mobilních zdroj� zne�iš�ování je zajišt�no pravidelné m��ení emisí. 
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Tabulka 3: Stacionární zdroje zne�iš�ování 

Úsek Spalovací zdroj zne�išt�ní Výkon Zdroj zne�išt�ní

Vst�ikování 

plast�
Vitomax 100-LW Typ M155 650 kW až 2 MW. st�ední 

Administrativní 

prostory 
Vitogas 200-F 72 až 144 kW malý 

V budov� jsou využívány dva plynové kotle. Oba kotle mají vedeny revizní zprávy o 

výsledku kontroly spalinových cest. U st�edního zdroje zne�išt�ní (tabulka 3) byl 

odborem životního prost�edí vym��en poplatek. 

Oba zdroje zne�išt�ní jsou vedeny v evidenci, spole�n� s revizními zprávami. Je ur�ena 

odpov�dná osoba, která má na starosti p�edevším pravidelné revize. 

Tabulka 4: Emise st�edního zdroje zne�išt�ní 

St�ední zdroj zne�išt�ní 

Rok 

Emise NOx (t/rok) Emise CO (t/rok) 
Spot�eba zemního 

plynu (m3/rok) 

2009 0,079 0,000 105 080 

Tabulka 5: Emise malého zdroje zne�išt�ní 

St�ední zdroj zne�išt�ní 

Rok 
Emise NOx (t/rok) 

Koncentrace 

p�epo�tená na 

obsah kyslíku  

(mg/m3) 

Spot�eba zemního 

plynu (m3/rok) 

2009 0,000 K1 -16,5 12 147 
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Chemické látky 

Dle úvodní analýzy nebylo ve spole�nosti objeveno nakládání s výbušnými, 

oxidujícími, vysoce a extrémn� ho�lavými, toxickými, žíravými nebo jinak 

nebezpe�nými látkami pro životní prost�edí. 

Prevence závažných havárií 

Dle zákona o prevenci závažných havárií nebyla spole�nost za�azena mezi spole�nosti 

podléhající zákonu �. 59/2009 Sb., o prevenci závažných havárií. 

Odpady 

Spole�nost nevede záznamy o produkci odpad�, nejsou kontrolovány  

a vyhodnocovány. Není zpracována dokumentace, která by specifikovala nakládání 

s odpady. 

Vedení spole�nosti doporu�ilo zam�stnanc�m t�ídit odpad. Nebyly však zajišt�ny 

p�íslušné nádoby a tudíž t�íd�ní odpadu je v zájmu zam�stnanc�.  

Voda 

Ve spole�nosti je evidována spot�eba vody. Jak se hodnoty spot�eby vody pohybovaly, 

znázor	uje tabulka 6. 

Tabulka 6: Spot�eba vody v roce 2009 

Druh spot�eby M�rná jednotka Rok 2009 

Voda pitná m3 10 531 

Voda užitková m3 20 034 

Voda celkem m3 30 565 

Cíle, cílové hodnoty a program (kapitola 4.3.3 normy ISO 14001) 

Jelikož spole�nost nemá stanoveny environmentální aspekty, u nichž je nejvyšší 

závažnost dopadu na životní prost�edí, nejsou ješt� stanoveny ani cíle a cílové hodnoty. 
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Cílem program� environmentálního managementu je stanovit zp�sob dosažení 

stanovených cíl� a cílových hodnot v�etn� p�íslušných odpov�dností. 

M�ly by být ur�eny prost�edky k realizaci cíl�, �as a odpov�dnost za realizaci aktivit a 

za spln�ní cíle. 

2.2.4 Zavedení a provoz 

Struktura, odpov�dnost a pravomoc (kapitola 4.4.1 normy ISO 14001) 

Pro organizaci ochrany životního prost�edí neexistuje žádné standardní �ešení. Ve 

spole�nosti nejsou identifikovány specifické úkoly pro jednotlivé útvary v oblasti 

ochrany životního prost�edí. Nejsou stanoveny odpov�dnosti a pravomoci týkající se 

environmentálního chování st�edisek a jednotlivých pracovník�. 

Pro �ízení lidských zdroj� platí ve spole�nosti BRAVOLL, spol. s r. o. sm�rnice QMS 

6/03 Lidské zdroje, v rámci této sm�rnice jsou upraveny odpov�dnosti týkající se 

kvality, ne však EMS. Ve firm� není stanoven p�edstavitel pro vedení EMS. Je již 

vybrán, prozatím však nebyl jmenován vedením spole�nosti. 

Odborná zp�sobilost, výcvik a pov�domí (kapitola 4.4.2 normy ISO 14001) 

Jsou vytipovány profese a funkce, které mají významný vliv na životní prost�edí, zatím 

však t�mto pracovník�m nebyl poskytnut výcvik nebo zaškolení související 

s kvalifika�ními požadavky, které se mohou zm�nit spolu se zavedením normy. 

Nebyl doposud zjiš�ován p�ístup zam�stnanc� k ochran� životního prost�edí. N�kte�í 

zam�stnanci nemají pov�domí o systému environmentálního managementu. 

V oblasti �ízení kvality je tato oblast �ešena sm�rnicí QMS 6/03 Lidské zdroje, sm�rnice 

pro environmentální �ízení výcviku kvalifikace, plán odborných školení doposud 

vytvo�en není. 
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Komunikace (kapitola 4.4.3 normy ISO 14001) 

Ve spole�nosti je vytvo�en a udržován postup pro interní komunikování a odezvu na 

zásadní podn�ty z vn�jších zainteresovaných stran v oblasti kvality. 

Není ale vytvo�en postup pro environmentální komunikování dle normy ISO 14001. 

Není rozhodnuto, zda organizace bude �i nebude extern� komunikovat své významné 

environmentální aspekty a není stanovena odpov�dnost pro externí komunikaci. Jsou 

také nedostatky v komunikaci p�i �ešení mimo�ádné nebo havarijní situace. 

Dokumentace (kapitola 4.4.4 normy ISO 14001) 

Dokumentace pro environmentální management dosud není zavedena podle normy ISO 

14001. �ást dokumentace pro QMS m�že však být použita i pro environmentální 

management. Podrobné rozložení sm�rnic v oblasti EMS i QMS je znázorn�no v p�íloze 

2, kde jsou z�ejmé sou�asn� platné sm�rnice, ale i dokumenty, které budou muset být 

upraveny, pop�ípad� nov� zpracovány. 

�ízení dokument� (kapitola 4.4.5 normy ISO 14001) 

Ve firm� je zpracována P�íru�ka jakosti. Bylo rozhodnuto, že pro environmentální 

management bude zpracována samostatná P�íru�ka environmentu pro lepší p�ehlednost. 

Po zab�hnutí systému bude možné ob� p�íru�ky sjednotit do jedné integrované. 

Dokumenty jsou �ízeny op�t dle sm�rnice QMS 4/23 �ízení dokument� a záznam�, tuto 

sm�rnici je možné upravit o požadavky EMS a bude sloužit jako integrovaná sm�rnice. 

�ízení provozu (kapitola 4.4.6 normy ISO 14001) 

Spole�nost má svým chováním vliv na životní prost�edí. Tato oblast není p�ímo 

zahrnuta v dokumentech, které upravují �ízení provozu pro oblast kvality, bude nutné 

zpracovat dokumentaci. 
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Havarijní p�ipravenost a reakce (kapitola 4.4.7 normy ISO 14001) 

Ve spole�nosti jsou evidovány a �ešeny pracovní úrazy, je k dispozici sešit pro záznam 

o poskytnutí první pomoci a p�i této události je vytvo�en záznam o úraze. 

Pro p�ípad havarijní události jsou vedeny platné požární �ády pro plynové kotelny a je 

vypracována sm�rnice QMS 7/50 Havarijní p�ipravenost a reakce a evakua�ní plán celé 

budovy. V celém areálu jsou zna�eny nouzové východy. 

V každé �ásti provozu je umíst�n hasicí p�ístroj, tyto p�ístroje jsou pravideln� �tvrtletn�

revidovány odbornou firmou. Ve firm� neprobíhají cvi�né požární poplachy. 

2.2.5 Kontrola a nápravná opat�ení 

Monitorování a m��ení (kapitola 4.5.1 normy ISO 14001) 

Monitorování a m��ení je �ízeno v oblasti managementu kvality, kde se monitorovací a 

m��ící proces �ídí sm�rnicí QMS 7/60.  Pro oblast environmentálního managementu 

není zaveden postup. Týká se to p�edevším oblasti odpadového hospodá�ství, spot�eby 

vod a spot�eby energií. 

Hodnocení souladu (kapitola 4.5.2 normy ISO 14001) 

Není provád�no hodnocení souladu shody s požadavky právních p�edpis� nebo s jinými 

právními požadavky dle normy. 

Neshoda, opat�ení k náprav� a preventivní opat�ení (kapitola 4.5.3 normy ISO 
14001) 

Pro �ízení neshod a preventivní opat�ení platí pro systém jakosti sm�rnice QMS 8/30 

�ízení neshod, náprava a preventivní opat�ení. Tato sm�rnice nezohled	uje �ízení 

environmentu, po drobných úpravách by však mohla zahrnovat i tuto oblast. 
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�ízení záznam� (kapitola 4.5.4 normy ISO 14001) 

Pro �ízení záznam� ve firm� platí sm�rnice QMS �ízení dokument� a záznam� a 

Spisový a skarta�ní �ád. 

Interní audit (kapitola 4.5.5 normy ISO 14001) 

Oblast upravuje sm�rnice QMS. Interní audity jsou provád�ny dle schválených plán�. 

Audito�i plní úkoly stanovené p�edstavitelem pro QMS. P�i auditu jsou interní audito�i 

oprávn�ni požadovat d�kazy o pln�ní p�íslušných dokument� a vypracovat písemné 

zprávy. 

P�ezkoumání vedením (kapitola 4.6 normy ISO 14001) 

P�ezkoumání funk�nosti QMS se provádí jednou ro�n� na za�átku ro�n�. Stejným 

zp�sobem bude provád�no i p�ezkoumání vedením EMS. 

2.2.6 Vyhodnocení analýzy 

P�i analýze nebyly zjišt�ny žádné skute�nosti, které by nedovolily vypracování a 

zavedení systému environmentálního managementu. Následovn� musí být navržen  

postup pro zavedení. 

Vlastní proces bude záviset p�edevším na dodržování daných postup�, na snaze 

vrcholového managementu a pochopení a dodržování cíl� ú�astník�, kterých se 

zavedení tohoto systému bude týkat. 
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� Vlastní návrhy �ešení, p�ínos návrh� �ešení�

3.1 Environmentální politika 

Podoba environmentální politiky se v podstat� podobá politice jakosti. Výsledkem bude 

p�ehledný jednostránkový dokument. 

Úvodní text bude ozna�en jako Environmentální politika spole�nosti BRAVOLL, spol. 

s r. o. a bude obsahovat vysv�tlení, pro� se rozhodla investovat úsilí a finance do 

zavedení systému environmentálního managementu a �eho chce docílit p�átelským 

p�ístupem k životnímu prost�edí. Zn�ní bude následné: 

Cílem spole�nosti je dosáhnout a udržovat v oblasti ochrany životního prost�edí takové 

úrovn� �ídící a organiza�ní �innosti, která dovolí minimalizovat negativní vliv 

pr�myslové �innosti na životní prost�edí, a která se kladn� projeví v jakosti produkce a 

v úrovni bezpe�nosti práce. Systémovým p�ístupem k ochran� životního prost�edí chce 

BRAVOLL, spol. s r. o. dosáhnout zlepšení, nebo alespo	 udržení životních podmínek 

v nejbližších lokalitách, ale také se do budoucna zasloužit o globální udržitelnost 

rozvoje. 

Základ politiky p�edstavuje druhá �ást, ta uvede stanovené zám�ry. Podle normy musí 

být n�které zám�ry obligatorn� stanoveny, jde o závazek plnit požadavky platných 

zákon� a na�ízení na ochranu životního prost�edí a jiných požadavk�, dále závazek 

k neustálému zlepšování a prevenci zne�išt�ní, vyhrazení rámce pro stanovení a 

p�ezkoumání cíl� a cílových hodnot. 

Zásady environmentální politiky: 

• Základ 

Ochrana životního prost�edí je jednou z priorit spole�nosti. Základem je ú�inný �ídicí 

systém environmentálního managementu. 
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• Závazek 

Firma se zavazuje plnit požadavky platných zákon� a na�ízení na ochranu životního 

prost�edí a jiných požadavk�, které s ochranou životního prost�edí souvisejí. Soulad je 

základem pro zlepšování environmentálního profilu spole�nosti. 

• Integrace 

Implementace environmentální problematiky bude provád�na do organiza�ních a 

�ídících proces� a dokument�. Složky environmentálního managementu budou postupn�

zabudovány do celého �ízení. 

• Zlepšování 

Neustále budou zdokonalovány procesy environmentálního �ízení a environmentálního 

profilu v souladu s nejnov�jšími technickými a v�deckými poznatky, požadavky 

zákazník� a o�ekáváním ve�ejnosti. 

• Komunikace 

Spole�nost bude poskytovat pravideln� informace zam�stnanc�m, ve�ejnosti a 

ve�ejnoprávním orgán�m. Pr�b�žn� bude komunikovat s orgány místní samosprávy, 

ob�anskými iniciativami �i zákazníky o environmentální problematice.    

• Vlivy 

Systémovými opat�eními bude pe�ováno o odstran�ní �i minimalizaci negativních 

ekologických vliv� a budou stále p�ezkoumávány nov� vznikající environmentální 

aspekty. 

• Výrobky 

Spole�nost bude poskytovat a vyvíjet takové výrobky, které nemají negativní vliv na 

životní prost�edí a které lze recyklovat, opakovan� používat nebo bezpe�n� zlikvidovat. 
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• Procesy 

Budeme vyvíjet, projektovat, provozovat za�ízení a provád�t �innosti s ohledem na 

ú�inné využívání energie a materiál�, na šetrný vztah k životnímu prost�edí a 

respektování principu udržitelného využívání obnovitelných zdroj�. 

• Dodavatelé 

Budeme prosazovat, aby zásady Environmentální politiky postupn� uplat	ovali i 

dodavatelé výrobních zdroj� a služeb a aby se dostali do souladu s požadovanými 

environmentálními kritérii. 

• Havárie 

Tam, kde existují �innosti s možností vzniku mimo�ádné situace, vypracujeme havarijní 

plány a zajistíme jejich pravidelnou kontrolu. 

• Vzd�lávání 

Zam�stnanci budou systematicky p�ipravováni a motivováni, aby provád�li své �innosti 

zp�sobem odpov�dným k životnímu prost�edí. 

• Dokumentace 

Environmentální politika bude dostupná všem zam�stnanc�m, zákazník�m, široké 

ve�ejnosti a orgán�m státní správy. 

T�etí �ást politiky ur�í závazky, které ze strany vedení organizace musí být spln�ny, aby 

organizace mohla dostát zám�r�m a zásadám uvedeným výše. V této �ásti bude uveden 

závazek vedení poskytnout nezbytné zdroje k zavedení a udržování systému 

environmentálního managementu. 

Politika bude dokumentována a udržována. Bude zve�ejn�na v každém z odd�lení na 

nást�nce, bude umíst�na na spole�ný firemní server, aby byla p�ístupná všem 

zam�stnanc�m, je nutné ji zam�stnanc�m i p�iblížit na pracovní porad�. Norma však 

dále vyžaduje dostupnost politiky pro ve�ejnost. Bude tedy zp�ístupn�na na firemních 
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webových stránkách www.bravoll.cz a vytišt�ný dokument bude k nahlédnutí ve 

vstupním prostoru firmy. Politika bude zve�ejn�na samostatn�, nebude tedy integrována 

s politiku jakosti v jednom dokumentu. 

3.2 Environmentální plánování 

Environmentální plánování zahrnuje �ásti ur�ení environmentálních aspekt�, právních a 

jiných požadavk�, cíl� a cílových hodnot a programu environmentálního managementu.  

3.2.1 Environmentální aspekty 

Jak to vyžaduje ustanovení standardu, organizace zkoumala své �innosti a ur�ila, které z 

nich mají dopad na životní prost�edí, a pokud to bylo možné, dopad byl zm��en.  

Výsledky analýzy jsou uvedeny v registru Environmentálních aspekt�, který je uveden 

v p�íloze 3. Relativní význam r�zných aspekt� je faktorem, který ovliv	uje výb�r 

položky pro za�azení do procesu zlepšování životního prost�edí a ak�ních plán�.  

Je tedy nutné zmapovat všechny aspekty, jimiž organizace ovliv	uje životní prost�edí. 

Postup této analýzy si ur�í organizace sama. P�edm�tem zájmu budou všechny �innosti 

a výrobky, které jsou p�edm�t aktivity firmy nebo na které má firma vliv.  

Jelikož ur�ení metodického postupu pro analýzu všech aspekt� je pln� v kompetenci 

organizace, byla pro tyto ú�ely rozd�lena na jednotlivé �ásti a v rámci t�chto díl�ích 

celk� se ur�ily všechny aspekty. Po vymezení t�chto �ástí se byl proveden soupis všech 

možných nežádoucích vliv�, jimiž firma p�sobí negativn� na životní prost�edí.  

Aspekty byly hodnoceny v administrativní �ásti budovy, dále samotném provozu 

vst�ikolisování, byly hodnoceny p�ímé aspekty t�etích stran, jako jsou dodavatelé, 

odb�ratelé, aspekty vznikající p�i odvozu nebezpe�ných odpad�, aspekty týkající se 

provozu a aspekty plynoucí z parkování nákladních i osobních automobil�. 
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Spot�eba elektrické energie 

Spole�nost používá zastaralé hydraulické stroje. Výhodné by bylo zakoupit pln�

elektrický vst�ikolis ENGEL e-motion 1340/280T s p�tiosým manipulátorem výrobce 

ENGEL ERC 63/5. 

Tento stroj o uzavírací síle 280 tun zajistí p�edevším v�tší zajišt�ní jakosti a v�tší 

produktivitu p�i výrob� vst�ikolisováním. Stroj má oproti svým technickým 

p�edch�dc�m, hydraulickým stroj�m, své p�ednosti. Je to p�edevším p�esnost vst�iku, 

p�esnost všech pohyb� stroje o více než jeden �ád desítkové soustavy, v�tší rychlost, 

lepší reprodukovatelnost. Co je však pro snížení dopad� na životní prost�edí 

nejd�ležit�jší je zna�ná úspora elektrické energie. Tento stroj má relativní úsporu 

elektrické energie 38% oproti hydraulickému stroji téže velikosti p�i naprosto stejné 

konkrétní výrob�. 

Spot�eba vody 

Ke spot�eb� vody dochází p�edevším p�i výrobním provozu. Voda je spot�ebovávána p�i 

chlazení formy s hotovým výrobkem. Technicky i organiza�n� jsou �ešena opat�ení pro 

využívání vody hospodárným, efektivním zp�sobem, p�esto je spot�eba zna�ná. 

V tabulce 7 jsou zaznamenány spot�eby energií v celém provozu firmy. 

Tabulka 7: Výše spot�eb energií 

Druh spot�eby M�rná jednotka Rok 2009

Elektrická energie kWh 7 472 774

Zemní plyn m3 117 222

Voda m3 30 565

Spot�eba pohonných hmot 

Spot�eba pohonných je snižována p�edevším kladením d�razu na jejich hospodárné 

využívání a dále používání pohonných hmot p�edepsaných výrobcem. K nižší spot�eb�

p�ispívají pravidelné revizní, technické a servisní prohlídky.  
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Odpady 

P�i �innostech jsou produkovány odpady kategorie kategorie O (ostatní) a N 

(nebezpe�né). Se všemi odpady prozatím není nakládáno v souladu s platnými právními 

p�edpisy, nejsou d�kladn� t�íd�ny a ozna�ovány podle druh� a kategorií. Odpady jsou 

p�edávány k odstran�ní nebo dalšímu využití odborným firmám oprávn�ným k jejich 

p�evzetí. Odpady jsou p�ed jejich p�edáním shromaž�ovány ve skladech. Pro likvidaci 

vyprodukovaných odpad� je využívána firma EKO-KOM a. s.  

Nakládání s odpady bude ve firm� velmi d�ležitou oblastí. Pro tuto oblast bude 

stanovena samostatná sm�rnice. Pro b�žné nakládání s komunálním odpadem jsou již 

nyní v každé místnosti umíst�ny odpadkové koše. P�ed firmou je umíst�n odpadový 

kontejner, do kterého jsou koše vynášeny a o tento odpad se již stará firma EKO-KOM 

a.s., která ho sváží. 

Dále sm�rnice ur�í nutnost separace papíru, bude tedy vy�le	ován papír, plasty a sklo. 

V každém st�edisku ve firm� bude umíst�n odpadkový koš na plasty a papír. Velké 

kontejnery se separovaným odpadem bude op�t odvážet firma EKO-KOM a. s. 

Ostatní odpady jako nap�. kovy, kompostovatelný odpad z okolí firmy, objemné 

odpady, elektrotechnika, stavební su�, nebezpe�né odpady budou sváženy na sb�rný 

dv�r. 

Sm�rnice stanoví i zabezpe�ení a dodržování požadavk� p�i zacházení s nebezpe�nými 

odpady. Tyto odpady se ve firm� nacházejí v podob�: 

• nádob od rozpoušt�del používaných p�i úprav� plast� a p�i údržb� stroj�, 

• nádob od lepidel, 

• mazací tuky a zamašt�né hadry používané p�i údržbách provozu, 

• nefunk�ní zá�ivky, akumulátory do aut. 

Nebezpe�né odpady budou zvláš� separované v ozna�ených nepropustných nádobách a 

sváženy do sb�rného dvora. 



52 

Bude nutno zavést pr�b�žné evidence odpad� (specifikace druh� produkovaných 

odpad� a uvedení zp�sobu nakládání s nimi). Pot�ebné je p�edevším informovat 

pracovníky spole�nosti, jak mají t�ídit vyprodukovaný odpad.  

Tím, že se firma rozhodla implementovat systém environmentálního managementu, 

bude nutné informace o vyprodukovaném odpadu monitorovat. Jakým zp�sobem bude 

veden záznam z monitorování odpad� je z�ejmý z tabulky 8. 

Tabulka 8: Vyprodukovaný odpad 

Kategorie odpadu Vyprodukovaný odpad v tunách za rok 20.. 

Ostatní odpad  

Nebezpe�ný odpad  

Celková produkce odpad�  

�

Odpadní vody 

Všechny odpadní vody tj. splaškové a deš�ové jsou svedeny do podnikové kanalizace, 

odkud jsou kanaliza�ními p�ípojkami svedeny do m�stské kanalizace. �isti�ka 

odpadních vod je provozována podle schválených provozních �ád�.  

Emise do ovzduší 

V ochran� ovzduší jsou emise malých a st�edních zdroj� zne�iš�ování ovzduší , které 

jsou pravideln� dopo�ítávány a m��eny oprávn�nými m��ícími skupinami. Všechny 

zdroje spl	ují emisní limity. 

Služební vozidla jsou majetkem spole�ností. U všech vozidel jsou prokazující 

technické, servisní a revizní prohlídky. 

Dalším, avšak zcela zanedbatelným zdrojem zne�išt�ní ovzduší, jsou zplodiny 

uvol	ující se zah�ívání plastového granulátu. Objem takto vyprodukovaných škodlivin 

je jen ve velmi malém množství. 
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Kontaminace vod a p�dy 

Úniku provozních pohonných hmot a z�stávání jejich zbytk� je op�t zajišt�no 

pravidelným provád�ním technických, servisních a revizních prohlídek nákladních i 

osobních automobil�. 

Spole�nost se snaží zamezit parkování vozidel na volné p�d�, kde by hrozil únik 

provozních kapalin do vody nebo p�dy. Za tímto ú�elem bylo v areálu firmy postaveno 

vyasfaltované parkovišt�. Aby nedošlo k zne�išt�ní vody �i p�dy p�i mytí vozidel, mytí 

se provádí vždy v my�kách aut, které jsou proti takovémuto zne�iš�ování dostate�n�

zabezpe�eny. Odpad vznikající z provozu stroj� a vozidel je p�edepsaným zp�sobem 

likvidován. 

P�i manipulaci s chemickými látkami jsou spole�ností i jejími dodavateli vždy 

dodržovány platné zákonné p�edpisy. Spole�nost neprovozuje žádné sklady, kde by 

byly ukládány chemické látky. Pokud jsou chemické látky pot�eba, objednává se takové 

množství chemických látek, které bude okamžit�, bez pot�eby skladování, použito. 

Vznikne-li pot�eba krátkodob� uložit chemické látky, musí se vždy jednat o místo 

zast�ešené, zabezpe�ené proti vstupu nepovolané osoby, s pevnou podlahou. Chemické 

látky jsou ukládány v souladu s pokyny výrobce, v p�vodních originálních obalech, 

pop�ípad� ve vhodných náhradních obalech. 

Spole�nost pro svou �innost používá malá množství chemických látek. Nejedná se 

o látky nebezpe�né. Pracovníci i dodavatelé s látkami manipulují v souladu s pokyny 

výrobce. Všichni pracovníci jsou náležit� proškoleni pro nakládání s t�mito látkami.  

Havarijní p�ipravenost 

Pro možnost vzniku havarijních situací jsou zpracovány havarijní plány, které jsou v 

souladu s požadavky platných právních p�edpis�. Za ú�elem koordinace �inností na 

úseku prevence a likvidace nežádoucích mimo�ádných událostí by bylo dobré jmenovat 

havarijní komisi. 
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Vyhodnocení environmentálních aspekt�

Jednotlivým aspekt�m byly p�i�azeny jednotlivá kritéria a dle tabulky 9 byla 

vyhodnocena významnost aspektu. 

Tabulka 9: Hodnocení významnosti environmentálních aspekt�

Významnost z 

hlediska legislativy

Významnost z 

hlediska náklad�
Výskyt 

Významnost aspektu z hlediska 

priorit �ízení spole�nosti 

ne Zanedbatelná/není ojedin�le malá 

ne Zanedbatelná/není ob�as malá 

ne Zanedbatelná/není �asto/trvale malá 

ne P�im��ená ojedin�le malá 

ne P�im��ená ob�as malá 

ne P�im��ená �asto/trvale st�ední 

ne Vysoká ojedin�le st�ední 

ne Vysoká ob�as kritická 

ne Vysoká �asto/trvale kritická 

ano Zanedbatelná/není ojedin�le st�ední 

ano Zanedbatelná/není ob�as st�ední 

ano Zanedbatelná/není �asto/trvale st�ední 

ano P�im��ená ojedin�le st�ední 

ano P�im��ená ob�as st�ední 

ano P�im��ená �asto/trvale st�ední 

ano Vysoká ojedin�le st�ední 

ano Vysoká ob�as kritická 

ano Vysoká �asto/trvale kritická 
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P�i vyhodnocování významnosti environmentálních aspekt� byly vzaty v úvahu t�i 

kritéria: 

• významnost z hlediska legislativy 

• významnost z hlediska náklad�

• výskyt 

Dle Registru aspekt� (p�íloha 3) je z�ejmé, že nejvýznamn�jšími aspekty je spot�eba 

elektrické energie a dále spot�eba vody p�i výrob� technologií vst�ikolisováním. Dále 

má významné dopady spot�eba pohonných hmot.  

3.2.2 Cíle, cílové hodnoty a environmentální program 

Informace o environmentálních aspektech jsou p�ezkoumávány a aktualizovány jako 

sou�ást vnit�ního environmentálního auditu programu. Organizace stanovuje zlepšení 

životního prost�edí na základ� úkol� a cíl�.  

Registr environmentálních aspekt� musí být každoro�n� aktualizován a od toho se 

odvíjí stanovení nových cíl� a cílových hodnot pro další rok.  P�i stanovení cíl� a 

cílových hodnot v tabulkách 10-13 se spole�nost držela p�íslušných právních p�edpis�, 

p�edevším s ohledem na environmentální politiku. V dalších letech se p�i ur�ování cíl�

bude brát více z�etel na environmentální aspekty. 
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Tabulka 10: Cíl 1 

Cíl 1 Cílové hodnoty Program 

Zavedení systému 

environmentálního

managementu 

(EMS) 

Prokázat shodu s 

normou �SN EN 

ISO 14 001:2005 

požádáním o 

certifikaci svého 

systému 

environmentálního 

managementu 

Plnit úkoly stanovené pro vytvo�ení, 

dokumentování, zavedení, udržování a 

neustálé zlepšování systému 

environmentálního managementu podle 

�SN EN ISO 14001:2005. 

Termín spln�ní (certifikace): �ervenec 2011 

Odpov�dnost za vy�len�ní pot�ebných 

prost�edk� a spln�ní programu: jednatel 

spole�nosti 

Odpov�dnost za zajišt�ní realizace 

programu:  p�edstavitel pro EMS 

Tabulka 11: Cíl 2 

Cíl 2 Cílové hodnoty Program 

Zpracování 

sm�rnice pro 

nakládání s odpady 

Minimalizace 

negativních dopad�

odpad� na životní 

prost�edí 

Provést zpracování sm�rnice pro nakládání 

s odpady.                                              

Provést seznámení zam�stnanc� se sm�rnicí 

a její zp�ístupn�ní. 

Termín spln�ní: leden 2011 

Odpov�dnost za vy�len�ní pot�ebných 

prost�edk� a spln�ní programu: jednatel 

spole�nosti 

Odpov�dnost za zajišt�ní realizace 

programu: p�edstavitel pro EMS 
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Tabulka 12: Cíl 3 

   

Cíl 3 Cílové hodnoty Program 

Zvyšování 

pov�domí o 

významu 

environmentálního

managementu – 

zavázat se jednat 

v souladu s 

environmentální 

politikou 

spole�nosti 

Zvyšování 

celkového 

environmentálního 

pov�domí, smyslu 

pro osobní 

odpov�dnost a 

zlepšení p�ístupu k 

ochran� životního 

prost�edí 

Proškolení �ídícího 

managementu 

spole�nosti 

Upravit sm�rnici 

Lidské zdroje o 

plán školení. 

Proškolení všech 

zam�stnanc� mimo 

�ídící management 

Zaškolování 

nových 

zam�stnanc�

Provést školení o požadavcích EMS, 

environmentální politiky, cíl�, cílových 

hodnot, program�, �ízení významných 

environmentálních aspekt�, jejich dopad�, 

havarijních situací, zásadách ochrany 

životního prost�edí. 

Provést úpravu sm�rnice QMS 6/03 Lidské 

zdroje. 

Provést školení o požadavcích EMS 

zejména environmentální politiky, cíl�, 

cílových hodnot, program�, �ízení 

významných environmentálních aspekt�, 

jejich dopad�, havarijních situací, zásadách 

ochrany životního prost�edí a o požadavcích 

vyplývajících z environmentálních zákon� a 

jiných požadavk�. Zaškolování nových 

zam�stnanc� v uvedeném rozsahu. 

Termín spln�ní: duben 2011 

Odpov�dnost za vy�len�ní pot�ebných 

prost�edk� a spln�ní programu: jednatel 

spole�nosti 

Odpov�dnost za zajišt�ní realizace 

programu: p�edstavitel pro EMS 
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Tabulka 13 : Cíl 4 
   

Cíl 4 Cílové hodnoty Program 

Tok informací vn�

spole�nosti 

Poskytovat 

ve�ejnosti úplné 

informace 

o stavu ochrany 

životního prost�edí 

ve spole�nosti. 

Na webovou stránku spole�nosti zve�ejnit 

environmentální politiku. 

Termín spln�ní: �ervenec 2011 

Odpov�dnost za vy�len�ní pot�ebných 

prost�edk� a spln�ní programu:  jednatel 

spole�nosti 

Odpov�dnost za zajišt�ní realizace 

programu: p�edstavitel pro EMS 

3.2.3 Právní a jiné požadavky 

Jak to vyžaduje ustanovení standardu, ur�í organizace environmentální legislativu, 

p�edpisy a všechny p�ípadné kodexy praxe vztahující se na její �innosti. 

Pokud zm�ny právních p�edpis� vyžadují, organizace musí provést zm�ny ve zp�sobu, 

jakým funguje a tyto zm�ny zapsat. 

Spole�nost BRAVOLL, spol. s r. o. nemá vytvo�en a pravideln� aktualizován Registr 

legislativy. Pro jeho sestavení a udržování by bylo vhodné použít: 

• služby právníka, 

• služby poradenské spole�nosti zam��ené na EMS, 

• informace z oficiálních informa�ních server�. 

Pokud nastane n�jaká legislativní zm�na, je d�ležité za�adit ji do vzd�lávacího plánu 

vytvo�eného v souvislosti se zavedením systému environmentálního managementu.  
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Dodržování legislativy bude p�edm�tem nastavených kontrolních mechanism�

spole�nosti a to od pr�b�žných kontrol vedoucích pracovník� v jim vymezených 

oblastech vedení až po interní audity, audity externí certifika�ní firmy. 

3.3 Zavedení a provoz 

3.3.1 Struktura a odpov�dnost 

Pro zavedení a provoz EMS byly ustanoveny dv� skupiny: 

1) �ídící skupina – složená z ekologa, dosavadního p�edstavitele vedení pro jakost, 

který bude zárove	 p�edstavitelem pro EMS, jeho asistenta a top managementu 

spole�nosti BRAVOLL, spol. s r. o. Tato skupina je zodpov�dná za ur�ování ro�ních 

cíl�, úkol� a program� v oblasti environmentálního managementu a za kontrolu 

pokroku a výkonu. P�edstavitel pro EMS dále seznamuje pracovníky s jejich 

povinnostmi vyplývající z environmentálního systému �ízení, sleduje výkonnost 

systému a informuje o dosažené výkonnosti vrcholový management. Na základ� tohoto 

zjišt�ní probíhá environmentální p�ezkoumání, zhodnocení a následné zlepšení. Úkolem 

této skupiny je také sledovat aktuální novinky v oblasti ochrany životního prost�edí a 

promítat a na jejich základy zlepšovat systém environmentálního �ízení. 

P�edstavitel pro EMS bude mít odpov�dnost jednání týkající se: 

• odpadového hospodá�ství, 

• vodního hospodá�ství, 

• jednání se zástupci státní správy v oblasti ochrany životního prost�edí, 

• jednání s ve�ejností. v oblasti ochrany životního prost�edí. 

2) Pracovní skupina – bude zodpovídat za rozvíjení programu environmentálního �ízení, 

jeho zavád�ní a za sledování pokroku p�i pln�ní cíl� a úkol�. 

Ob� skupiny bude koordinovat ekolog spole�nosti. 

Náro�n�jší bude jasn� vymezit kompetence v oblasti pé�e o životní prost�edí p�íslušným 

útvar�m a zvlášt� pak zam�stnanc�m. Zde je nutné volit diferencovaný p�ístup. U 
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pracovník�, kte�í se významn� angažují v aktivitách souvisejících s ochranou životního 

prost�edí, budou podrobn� specifikovány jejich �innosti a odpov�dnosti související 

s ochranou životního prost�edí, u ostatních pracovník� budou požadavky vymezeny v 

popisu pracovní �innosti. 

St�ední management bude mít za úkol p�edevším kontrolovat a zamezit plýtvání zdroji a 

materiálem. 

Technicko-hospodá�ští pracovníci budou muset poslouchat pokyny environmentálního 

managementu a pokyny vedoucích pracovník�. Bude také dbáno na to, aby se aktivn�

zapojovali, pokud je napadne jakékoliv zlepšení nebo preventivní opat�ení. 

Dodržování environmentálních povinností budou mít na starosti vedoucí pracovníci a 

dále bude kontrola provád�na interními audity a audity certifika�ní spole�nosti. 

Je tedy z�ejmé, že zavedení EMS nebude vyžadovat p�ílišné zm�ny v organiza�ní 

struktu�e, ve v�tšin� p�ípad� p�jde pouze o rozší�ení kompetencí. 

3.3.2 Výcvik, pov�domí a odborná zp�sobilost 

Zam�stnanci budou pravideln� seznamováni s environmentální politikou a budou 

informováni o závazcích ke spole�nosti plynoucích z této politiky, a to p�edevším o 

tom, že musí: 

• dodržovat politiku firmy a všechny její ustanovení vztahující se k environmentu, 

• dodržovat zákonné i jiné požadavky týkající se oblasti životního prost�edí, 

• zajiš�ovat neustálé zlepšování ochrany životního prost�edí. 

Spole�nost bude vytvá�et a uplat	ovat ro�ní plán školení pracovník� na všech úrovních. 

Odpov�dnou osobou za plány školení bude p�edstavitel vedení pro EMS a schvalovány 

budou vedením spole�nosti. 

Školení budou tematicky zam��ena na: 

• seznámení s aktualizacemi systému �ízení environmentálního managementu, 

• aktualizaci legislativních a jiných požadavk�, 
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• významné environmentální aspekty, 

• aktuální trendy v oblasti ochrany životního prost�edí, 

3.3.3 Komunikování 

Interní komunikace 

Správn� nastavená komunikace uvnit� organizace je pro efektivní systém 

environmentálního �ízení jedním z klí�ových bod�. Komunikace je d�ležitá pro �ešení 

problém�, pro následná opat�ení a pro další rozvoj systému.  

Vedení firmy se bude snažit o zapojení a zp�tné vazby všech úrovní organizace. Je 

d�ležité a pot�ebné poskytovat informace i dalším osobám pracujícím z pov��ení 

organizace, jako jsou smluvní partne�i a dodavatelé. Výsledky z monitorování, 

auditování a p�ezkoumání systému EMS vedením budou sd�lovány osobám na všech 

úrovní v rámci organizace. Budou po�izovány zápisy z pracovních porad, d�ležité 

informace vyv�šeny na nást�nky. Ve firm� funguje spole�ný server, který je všem 

p�ístupný. Na n�m budou umíst�ny veškeré dokumenty k nahlédnutí. Politika bude 

zve�ejn�na na webových stránkách. 

Externí komunikace 

Organizace zvážila, zda bude a jakými metodami extern� komunikovat se 

zainteresovanými stranami. Rozhodla se zve�ejnit pouze environmentální politiku.  

Sm�rnice o komunikaci QMS 5/53 Komunikace stanovuje postup komunikace s 

externími zainteresovanými stranami pro p�ípady havarijních situací nebo havárií, které 

by na n� mohly mít vliv, nebo o které se mohou zajímat. 

3.3.4 Dokumentace EMS 

Dokumentace se �ídí zásadami Sm�rnice QMS 4/41 Spisový a skarta�ní �ád. 

V rámci zdokumentování EMS bude upravena sm�rnice QMS a bude sestavena 

P�íru�ka environmentu. Budou muset být upraveny n�které sm�rnice týkající se 
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managementu kvality o environmentální management. A další sm�rnice budou nov�

zpracovány, jak je z�ejmé z p�ílohy 2. 

3.3.5 �ízení dokument� a záznam�

Ve spole�nosti jsou stanovena pravidla pro práci s dokumenty, tedy pro jejich vytvá�ení, 

distribuci, aktualizaci, vy�azování a uchovávání zastaralých dokument�. Cílem je 

zajistit, aby p�íslušní zam�stnanci m�li k dispozici aktuální platné dokumenty, záznamy 

a údaje pot�ebné pro svoji práci. 

Dokumenty anonymní, neplatné nebo jinak zastaralé nesmí být v procesech používány. 

Podrobn�ji je stanoven postup �ízení dokument� ve sm�rnici QMS 4/23 �ízení 

dokument� a záznam�. 

3.4 Kontrola 

3.4.1 Monitorování a m��ení 

Ú�elem této �ásti EMS je zajistit, aby všechna kontrolní, zkušební a m��ící za�ízení 

dosahovala požadovanou p�esnost p�i prokazování shody, aby byla zabezpe�ena kvalita 

výrobku a ochrana životního prost�edí. Spole�nost BRAVOLL, spol. s r. o. bude 

používat za�ízení pro kontrolu, m��ení a zkoušení tak, aby zajistila, že bude známa 

nejistota m��ení a bude odpovídat požadované zp�sobilosti m��ení. 

Typ kontrolních, m��ících a zkušebních za�ízení je vybírán na základ� výrobní 

dokumentace, p�edpokládané metody m��ení, �etnosti a požadované p�esnosti m��ení a 

zajišt�ní návaznosti na státní etalon. Nové kontrolní, m��ící nebo zkušební za�ízení bude 

podrobeno vstupní kontrole a posléze je teprve p�edáno k uložení do pot�eby užívání. 
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Spole�nost BRAVOLL, spol. s r. o. bude v souvislosti s �ízením kontrolního, m��ícího a 

zkušebního �ádu provád�t: 

• identifikaci veškerých kontrolních, m��ících a zkušebních za�ízení, jež mohou 

ovlivnit kvalitu výrobk� nebo ochranu životního prost�edí, 

• definici procesu kalibrace, ov��ování a kontrol za�ízení, 

• identifikace za�ízení vhodným ozna�ením, 

• udržování záznam� o kalibraci, ov��ování a kontrolách, 

• udržování záznam� o rozd�lení za�ízení, 

• posuzování a dokumentování platnosti p�edchozích výsledk� kontrol a zkoušek 

v p�ípadech, kdy se zjistí odchylka od kalibrovaného stavu, 

• zajišt�ní, aby p�i manipulaci, ochran� a skladování kalibra�ního a m��ícího 

za�ízení byla zachována p�esnost, 

• zajišt�ní návaznosti kontrolních, m��ících a zkušebních za�ízení a známosti 

nejistoty m��ení. 

V p�ípad� neshody s p�edepsanými parametry je provedena izolace neshodného 

za�ízení, aby nemohlo dojít k nesprávnému užívání. To je opraveno a po kalibraci 

vráceno zp�t do používání, nebo je zrušeno a nahrazeno novým p�ístrojem. 

Za zajišt�ní správného provozu všech m��ících za�ízení odpovídá stanovený metrolog. 

Veškeré další pokyny a instrukce ohledn� �ízení kontrolního, m��ícího a zkušebního 

za�ízení jsou popsány v QMS 7/60 Monitorování a m��ení. Požadavky na použití 

kontrolních, m��ících nebo zkušebních za�ízení v rámci výroby jsou uvedeny v 

popisech pracovních funkcí. 

3.4.2 Interní audit 

Interní ekologické audity jsou provád�ny, aby se zjistilo, zda EMS je správn� zaveden a 

udržován, a že je v souladu s požadavky standardu. Interní audit bude probíhat ve dvou 

fázích sou�asn�. Systémový interní audit bude mít za úkol posouzení správnosti 

dokumentace a dodržování platné legislativy. Oproti tomu postupový interní audit ov��í 

dodržování p�íslušné dokumentace pracovníky v jednotlivých útvarech. 
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Auditory pro environmentální managament budou jmenováni audito�i pro jakost, kte�í 

absolvují kurz interních environmentálních auditor�. Aby byla dodržena nestrannost, 

nebudou audito�i prov��ovat �innost vlastního st�ediska.  

Jelikož firma disponuje sm�rnicí pro provád�ní interních periodických audit� pro ú�ely 

jakosti, sta�í tuto sm�rnici již jen doplnit o problematiku prov��ování 

environmentálního managementu. Audit plán je nutno p�ipravit tak, aby se konal jednou 

za rok, p�i�emž bude p�id�leno ur�ité téma auditu. �etnost kontrol závisí na významu 

tohoto tématu a na výsledcích p�edchozích audit�. Audity jsou plánovány tak, aby byl 

prozkoumán každý aspekt, p�íslušná �ást p�íru�ky i související provozní postupy. 

Auditor se musí také mít na pozoru, aby si povšiml všech �inností podléhajících auditu, 

které nejsou dostate�n� zastoupeny nebo kontrolovány v EMS. Mimo�ádný audit bude 

vyžádán v p�ípad� zavedení nové legislativy, nebo pokud se vyskytnou jiné okolnosti 

vyžadující audit. Po každém interním auditu auditor sepíše Auditní zprávu. Zde jsou 

sepsána a doporu�ena nápravná �i preventivní opat�ení a je-li to nezbytné, uvád�jí se i 

sledované procesy v procesu nápravy. Výsledky auditu a p�ijatá opat�ení jsou hlášeny 

na jednání.  

3.4.3 Environmentální p�ezkoumání 

Environmentální p�ezkoumání sice není nutnou sou�ástí ISO 14001, je však 

doporu�ené. Firma se rozhodla, že bude toto p�ezkoumání provád�t formou porady 

vrcholového vedení v ro�ních intervalech. P�ezkoumání bude zam��eno na: 

• pln�ní a vhodnosti politiky, 

• pln�ní cíl�,  

• posouzení environmentálního profilu, 

• posouzení uspokojování pot�eb zákazník�, 

• posouzení všech dalších �inností provád�ných v rámci EMS. 

Podkladovou zprávu pro tuto poradu bude p�ipravovat p�edstavitel vedení environmentu 

a kvality, ta musí být podána vedení do 28. února. 
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Každé p�ezkoumání je dobré projednat, aby byla zajišt�na jeho další vhodnost pro 

pot�eby a cíle organizace, a jeho p�im��enost a ú�innost. Sch�ze rovn�ž vždy stanoví 

další environmentální cíle a úkoly. 

Program jednání zahrnuje následující položky: 

• p�ehled všech akcí zbývající z p�edchozích setkání, 

• p�ezkoumání vlivu na životní prost�edí vyplývajícího z neshody, incident�, 

stížností zjišt�ných auditem, 

• potvrzení o preventivní opat�ení, 

• zhodnocení pokroku p�i dosahování environmentálních cíl� a úkol�, 

• p�ezkoumání politiky životního prost�edí, environmentálního managementu a 

manuál, 

• provozní postupy pro zajišt�ní, že jsou stále v souladu s politikou a cíli 

organizace, 

• p�ezkoumání Registru environmentálních aspekt� a jejich relativních dopad� na 

životní prost�edí vedoucích ke vzniku nových environmentálních cíl� a úkol�, 

• plánování zlepšení �innosti. 

3.5 Harmonogram zavád�ní EMS 

Jeden z posledních krok� na po�átku zavád�ní environmentálního managementu je 

schválení harmonogramu zavád�ní. Formu harmonogramu je vid�t v tabulce 14, 

obsahem harmonogramu byly zvoleny chronologicky podle požadavk� normy, jaký 

bude výsledek a jaký byl ur�en termín. 

Tabulka 14: Harmonogram zavád�ní EMS 

Etapa Popis Výsledek Termín 

1 

Zjiš�ování p�ipravenosti 

spole�nosti vzhledem k 

požadavk�m standardu. 

Zpracování plánu projektu a 

harmonogramu prací. 

Informovanost organizace 

o stavu EMS, vypracovaný 

plán projektu a 

harmonogram. 

3-5/2010



66 

Etapa Popis Výsledek Termín 

2 

Školení v oblasti požadavk�

a interpretace norem �ady 

�SN EN ISO 14001:2005 

Proškolený zástupce 

vedení spole�nosti, p�íp. 

vedení spole�nosti a 

pracovníci, kte�í        

budou s EMS        

pracovat. 

4-6/2010

3 

Ur�ení environmentální 

politiky, cíl� a program�, 

cílových hodnot. 

Vypracovaná 

environmentální politika, 

cíle a programy, cílové 

hodnoty. 

6/2010

4 

Identifikace, aktualizace 

environmentálních aspekt� a 

dopad� �inností v organizaci, 

hodnocení významných 

aspekt� a dopad�, Registr 

aspekt�. 

Stanovené aspekty a 

dopady. 

8/2010

5 

Identifikace právních a 

jiných požadavk�, tvorba 

p�íslušných postup�, Registr 

právních a jiných  

požadavk�. 

Registr právních a jiných 

požadavk�. 

8/2010

6 

Zavád�ní dokumentace EMS 

- postup, provozní     

instrukce dle požadavku 

standardu. 

Zpracovaná dokumentace 

EMS. 

8/2010-3/2011 

7 

Vyškolení interních auditor�

spole�nosti. Provedení 1. 

interního auditu EMS. 

Proškolení audito�i EMS, 

kte�í jsou p�ipraveni k 

hodnocení vybudovaného 

EMS a jeho dalšímu 

zlepšování. Záznam o 

interním auditu EMS. 

2-4/2011 
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Etapa Popis Výsledek Termín 

8 

Stanovení a realizace 

nápravných a preventivních 

opat�ení, monitorování 

dopad�. P�ezkoumání EMS 

vedením z pohledu 

p�ipravenosti k 

p�edcertifika�nímu auditu. 

Zavedený EMS, záv�ry z 

interních audit� o stavu 

systému a pot�eb�

nápravných a 

preventivních opat�ení, 

potvrzení p�ipravenosti k 

p�edcertifika�nímu auditu. 

Konzultace a pomoc p�i 

realizaci nápravných a 

preventivních opat�ení. 

6-7/2011

��� Zhodnocení�

P�ed za�átkem celého koloto�e implementace normy ISO 14001 se v�tšina zam�stnanc�

dívala na tento systém skepticky, vid�li v n�m pouze byrokracii. Celý nápad nebyl 

vnímán jako jakkoliv p�ínosný. Jako každý systém, který nemá p�ímou souvislost s 

podnikatelskými aktivitami dané firmy, zvyšuje zát�ž tohoto podniku množstvím 

papírových na�ízení, r�zných hlášení a proces�, které musejí zam�stnanci a majitelé 

firem d�lat, aniž tím p�ímo ovliv	ují svoji podnikatelskou aktivitu. 

Teprve postupem �asu za�ali zam�stnanci, jak se blíže seznamují se systémem 

environmentálního managementu, m�nit sv�j postoj. 

Již v sou�asné dob� se zna�n� zlepšil p�ístup k recyklaci odpad� a to i u t�ch 

zam�stnanc�, kte�í se tomu zprvu bránili. 

V rámci úspor energií firma za�ala polemizovat o výb�ru nových vst�ikovacích lis�. To 

p�inese nejen úsporu náklad�, ale p�edevším zvýšení produktivity a kvality výrobk�. 

Tato oblast bude za�azena do cíl� hned po zavedení a certifikaci tohoto systému. 
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BRAVOLL, spol. s r.o. má za sebou již mnoho práce, ale všechno nekon�í certifikací, 

jak by se mohlo zdát, nesmí se zapomínat, že jde o neustálý proces zlepšování a tedy 

nekon�ící snahu. 

3.7 Ekonomického vyhodnocení 

Samotná certifikace je bezpochyby ur�itá finan�ní zát�ž pro spole�nost BRAVOLL, 

spol. s r. o. Pro certifikaci byl zvolen Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., 

který provád�l certifikaci již v oblasti kvality.  

Zavád�ní environmentálního systému managementu má globální smysl p�edevším 

v celkové ochran� životního prost�edí a udržitelném rozvoji. Avšak pro� by spole�nost 

m�la tento systém zavést má i své další d�vody. Pokud na tento systém nebudeme 

pohlížet z oblasti ochrany životního prost�edí, jde p�edevším o d�vod zlepšení postavení 

na trhu a nutné reakce na požadavky zákazník�. Tímto zavedení environmentálního 

systému zap�í�iní zvýšení poptávky a následn� zvýšení tržeb. 

Spole�nost BRAVOLL, spol. s r. o. má v sou�asné dob�, díky nov� p�istavenému 

provozu, ne zcela vytíženou kapacitu. Její odbyt není takový, aby pokryl kapacitu 

strojních za�ízení, aktuáln� nepokrývá ani kapacitu lidských zdroj�, což je s nejv�tší 

pravd�podobností zp�sobeno celosv�tovou krizí, která se zna�n� promítá v oblasti 

stavebnictví, pro které firma dodává velkou �ást svých výrobk�. Nyní sice probíhá 

program „zelená úsporám“, která p�ináší hodn� p�íležitostí v podob� menších 

zákazník�, kte�í využívají výrobky p�i zateplování. Avšak tento dotovaný program 

nebude trvat v��n�. Proto se musí firma snažit bojovat o zákazníky všemi zp�soby. 

Zavedení environmentálního systému by zap�í�inilo, že odb�ratelé, kte�í již EMS 

využívají a mají tedy na své dodavatele vyšší nároky, by byly ochotni odebírat 

certifikované zboží. Dále by se firm� naskytla možnost využití jejích výrobk� ve 

státních zakázkách.  

D�vody pro zavedení jsou tedy z�ejmé, je však nutné potenciální výnosy porovnat 

s náklady nutn� vynaloženými p�i zavád�ní EMS a zjistit, jaká bude návratnost investice 

do zavedení environmentálního systému. 
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Když si uložíte 100 000 K� do banky a ro�ní úrok je 5.000 K�, pak je návratnost 

investice je 5%. Certifikace environmentálního managementu �ízení je ovšem trochu 

komplikovan�jší operace než uložení pen�z do banky. 

Tabulka 15: Náklady spojené se zavád�ním EMS 

Náklad Pot�ebné prost�edky [K�] 

Registra�ní a certifika�ní proces 125 000 

Náklad na audity 95 000 

Zaškolení a konzultace 80 000 

Ostatní náklady 90 000 

Celkem 390 000 

Výše náklad� na registra�ní a certifika�ní proces byla stanovena na 125 000 K�. Ro�ní 

náklady na audity stanovené certifika�ní spole�ností pro BRAVOLL, spol. s r. o. 

v sou�asné dob� �iní 95 000 K�. Na zaškolení klí�ových pracovník� a odborné 

konzultace bude vynaloženo 80 000 K�. Ostatní náklady (nap�. na zakoupení 

odpadových nádob, m��ících p�ístroj�, atd.) jsou odhadem stanoveny na 90 000 K�. 

Náklady vynaložené na registra�ní a certifika�ní proces budou brány v celé výši pouze 

v prvním roce, následn� se budou pohybovat ve výši 115 000 K� (v sou�asných cenách) 

na recertifikaci vždy po t�ech letech. Náklady na audity budou nutné po celou dobu 

fungování systému. Prost�edky na školení budou v prvním roce vysoké, postupn� se 

sníží jenom na udržování a obnovování kvalifikace spojené se zm�nou normy, pop�. 

zm�nou souvisejících právních p�edpis�. 

Byl proveden dotazníkový pr�zkum u sou�asných i možných potenciálních dodavatel�, 

kterým bylo zjišt�no, že zavedení environmentálního systému managementu by 

znamenalo možnost navýšení odbytu výrobk� o 5 – 7%. Pro výpo�et budou použity 

údaje z Výkazu zisk� a ztrát z roku 2009, p�i tom, že p�idanou hodnotu získáme, když 

od výkon� ode�teme výkonovou spot�ebu. 
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Tabulka 16: Zm�na p�idané hodnoty p�i navýšení odbytu (v tis. K�) 

Položka výkazu Sou�asný stav Navýšení 5% Navýšení 6% Navýšení 7%

Výkony 12531 13157,55 13282,86 13408,17 

Výkonová spot�eba 8014 8414,7 8494,84 8574,98 

P�idaná hodnota 4517 4742,85 4788,02 4833,19 

Navýšení oproti 

sou�asnému stavu 0 225,85 271,02 316,19 

Vezme-li se v úvahu navýšení odbytu o 5%, vzroste p�idaná hodnota o 225,85 tis. K�. 

P�i vzr�stu prodaných výrobk� o 7 % naroste p�idaná hodnota o 316,19 tis. K� oproti 

sou�asnému stavu. Práv� tyto nár�sty p�idané hodnoty p�edstavovat cash flow pro 

hodnocení návratnosti investice. 

Pro výpo�et doby návratnosti se v tomto p�ípad� hodí metoda prosté doby návratnosti. 

Ta poslouží k vytvo�ení základního porovnání, aniž bychom se museli zabývat otázkou 

diskontování. Diskontování nebude využito z toho d�vodu, že investi�ní výdaje i cash 

flow p�i zavedení environmentálního systému, p�edevším náklady týkající se 

recertifikace, jsou zna�n� relativní, tudíž není zapot�ebí zahrnovat odúro�ení. 

Celkovou dobu návratnosti lze tedy sledovat zp�sobem, který bude zachycen 

v následujících tabulkách. Je nutné zjistit kumulativní hodnoty cash flow a celkových 

náklad� na investici. V tomto p�ípad� budou porovnány t�i možnosti cash flow (p�i 

zvýšení odbytu o 5, 6 a 7 %). V tabulkách bude názorn� vid�t, kdy kumulované p�íjmy 

z investic p�evýší kumulované náklady. Práv� tento okamžik bude znamenat, že v tomto 

roce se nám vložené investice navrátily. V každém dalším období bude p�ínos hradit 

náklady na provoz a m�že generovat p�idanou hodnotu z investice. 
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Tabulka 17: Pr�b�h návratnosti investic u zvýšení obratu o 5% 

P�ínosy v tis. K� Náklady v tis. K�

Rok 
P�ínos 

Kumulovaný 

p�ínos 

Certifikace, 

recertifikace
Školení Audity 

Ostatní 

náklady 

Kumulované 

náklady 

2011 226 226 125 80 95 90 390

2012 226 452   30 95 60 575

2013 226 678   30 95 60 760

2014 226 903 115 30 95 60 1 060

2015 226 1 129   30 95 60 1 245

2016 226 1 355   30 95 60 1 430

2017 226 1 581 115 30 95 60 1 730

2018 226 1 807   30 95 60 1 915

2019 226 2 033   30 95 60 2 100

2020 226 2 259 115 30 95 60 2 400

2021 226 2 484   30 95 60 2 585

2022 226 2 710   30 95 60 2 770

2023 226 2 936 115 30 95 60 3 070

2024 226 3 162   30 95 60 3 255

2025 226 3 388   30 95 60 3 440

2026 226 3 614 115 30 95 60 3 740

2027 226 3 839   30 95 60 3 925

2028 226 4 065   30 95 60 4 110

2029 226 4 291 115 30 95 60 4 410

2030 226 4 517   30 95 60 4 595

2031 226 4 743   30 95 60 4 780

2032 226 4 969 115 30 95 60 5 080

2033 226 5 195   30 95 60 5 265

2034 226 5 420   30 95 60 5 450

2035 226 5 646 115 30 95 60 5 750

2036 226 5 872   30 95 60 5 935

2037 226 6 098   30 95 60 6 120

2038 226 6 324 115 30 95 60 6 420

2039 226 6 550   30 95 60 6 605

2040 226 6 776   30 95 60 6 790

2041 226 7 001 115 30 95 60 7 090

2042 226 7 227   30 95 60 7 275



72 

Jak je z�ejmé z tabulky 17, návratnost investice p�i zvýšení tržeb o 5% je velmi nízká. 

Sledujeme-li vývoj jednotlivých kumulovaných hodnot, zjistíme, že p�ínosy a náklady 

se od sebe p�íliš neliší. Pokud by implementace zaru�ila i jistou úsporu energetických 

náklad� a zárove	 p�ínos pro životní prost�edí, dalo by se spokojit i s tímto pr�b�hem. 

Tabulka 18: Pr�b�h návratnosti investic u zvýšení obratu o 6 % 

P�ínosy v tis. K� Náklady v tis. K�

Rok 
P�ínos 

Kumulovaný 

p�ínos 

Certifikace, 

recertifikace
Školení Audity 

Odtaní 

náklady 

Kumulované 

náklady 

2011 271 271 125 80 95 90 390

2012 271 542  30 95 60 575

2013 271 813   30 95 60 760

2014 271 1 084 115 30 95 60 1 060

2015 271 1 355  30 95 60 1 245

2016 271 1 626  30 95 60 1 430

2017 271 1 897 115 30 95 60 1 730

P�i zvýšení obratu o 6% je již z�etelné, že v roce 2013 p�esáhnou kumulované p�ínosy 

kumulované náklady. K návratnosti investice dojde tedy již ve t�etím roce po zavedení 

environmentálního systému managementu. V tomto p�ípad� se již firm� vyplatí systém 

zavést. 

Tabulka 19: Pr�b�h návratnosti investic u zvýšení odbytu o 7 % 

P�ínosy v tis. K� Náklady v tis. K�

Rok 
P�ínos 

Kumulovaný 

p�ínos 

Certifikace, 

recertifikace
Školení Audity 

Odtaní 

náklady 

Kumulované 

náklady 

2011 316 316 125 80 95 90 390

2012 316 632   30 95 60 575

2013 316 949  30 95 60 760

2014 316 1 265 115 30 95 60 1 060

Pokud by zavedení systému zvýšilo zájem o výroky a celkový odbyt by vzrostl o 7%, 

znamenalo by to, že již druhý rok by se vrátily náklady vložené do certifikace.  
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Cash flow investice pro jednotlivé varianty
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Graf  1: Cash flow investice 

Málo podnik� však bere zavedení systému environmentálního managementu jako 

p�ínosnou investici proto, že záleží na oboru podnikání a mnoha dalších faktorech, které 

zajistí bu� finan�ní návratnost nebo nenávratnost vložených zdroj�. Pro BRAVOLL, 

spol. s r. o., stejn� jako pro další spole�nosti, které mají tento systém zavedený nebo 

práv� procházejí procesem implementace, je environmentální �ízení p�edevším 

prost�edkem k ochran� a zachování životního prost�edí. 
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Záv�r 

Systém environmentálního managementu se bezpochyby stává nutnou sou�ástí všech 

modern� �ízených firem, které dbají na politiku trvale udržitelného rozvoje. Je 

prost�edkem k tomu, jak zlepšit regionální i globální p�ístup k ochran� životního 

prost�edí. 

Pokud firma zavede tento systém, objevují se nové povinnosti. Implementace je 

p�edevším spojena i s nár�stem náklad�, administrativy a práce. Tím, že p�estal být 

tento systém dotován, je pro mnoho firem neúnosné vynakládat tolik prost�edk� na 

zavedení. Tato negativa ale jist� budou vynahrazena zmírn�ním dopad� ekonomického 

a hospodá�ského rozvoje.  

Je pot�eba zmínit, že firmy, ve kterých bude již tento systém fungovat, budou mít 

konkuren�ní výhodu, protože není pochyb, že do budoucna bude jist� �ízení ochrany 

životního prost�edí nezbytnou sou�ástí všech organizací. A jak ukazuje tato diplomová 

práce, nemusí být zavedení systému environmentálního managementu prod�le�né. 

V ur�itých oblastech je možné po�ítat dokonce s rychlou návratností vložených investic, 

to však není prioritou. 

Nejv�tší hodnota, kterou zavedení a každá úsp�šná recertifikace p�ináší, nebyla a nikdy 

nabude vy�íslena a �asto se na ni zapomíná. Jedná se o ochranu životního prost�edí a 

zachování p�írodních zdroj�, za což nám pod�kují budoucí generace. 
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Bod ISO 14001:2005 Bod ISO 9001:2002
P!edchozí interní 
dokumentace

Nová kompletní 
dokumentace

3 Definice 3 Termíny a definice

4.1 Všeobecné požadavky 4.1 Všeobecné požadavky

4.2 Environmentální politika 5.3 Politika jakosti - Politika kvality - Politika jakosti                    - 

Politika environmentu

4.3 Plánování 5.4 Plánování - QMS 5/04 Plánování výroby, 

výroba

- IMS 4/03 Plánování výroby, 

výroba

4.3.1 Environmentální aspekty 5.2 Zam!"ení na zákazníka - QMS 5/02 Obchodní proces - QMS 5/02 Obchodní proces   

EMS 4/31 #ízení 

environmentálních aspekt$

4.3.2 Právní a jiné požadavky 7.2.1 Ur%ování požadavk$ na 

produkt

- QMS 5/02 Obchodní proces - QMS 5/02 Obchodní proces   

- EMS 4/32 #ízení právních a 

jiných požadavk$

5.4.1 Cíle jakosti

5.4.2 Plánování systému 

managementu jakosti

4.4 Zavedení a provoz 7 Realizace produktu

5 Povinnosti managementu -QMS 5/00 Organiza%ní "ád -IMS 5/00 Organiza%ní "ád

5.1 Odpov!dnost managementu -QMS 5/51 Pracovní "ád -IMS 5/51 Pracovní "ád

5.5.1 Povinnost a pravomoc -Organiza%ní schéma -Organiza%ní schéma

5.5.2 P"edstavitel managemtnu -P"edstavitel QMS - popis 

pracovní funkce

-P"edstavitel EMS a QMS - 

popis prac. Funkce

6 Management zdroj$

6.1 Posktytování zdroj$

6.2 Lidské zdroje

6.2.1 Všeobecn! -QMS 6/03 Lidské zdroje -IMS 6/03 Lidské zdroje

6.3 Infrastruktura -Popisy pracovních funkcí -Popisy pracovních funkcí

6.4 Pracovní prost"edí -QMS 6/04 Materiálové zdroje -IMS 6/04 Materiálové zdroje

4.4.2 Odborná zp$sobilost, výcvika a 

pov!domí

6.2.2 Odborná zp$sobilost, v!domí 

závažnosti a výcvik

-QMS 6/03 Lidské zdroje -IMS 6/03 Lidské zdroje

5.5.3 Vnit"ní komunikace -QMS 5/53 Komunikace -IMS 4/43 Komunikace

7.2.3 Komunikace se zákazníkem -QMS 5/02 Obchodní proces -QMS 5/02 Obchodní proces

4.2 Požadavky na dokumentaci -QMS 4/41 Spisový a 

skarta%ní "ád

-IMS 4/44 Spisový a 

skrarta%ní "ád

4.2.1 Všeobecn! -Soupis sm!rnic -Soupis sm!rnic

4.2.2 P"íru%ka jakosti -P"íru%ka jakosti -P"íru%ka jakosti         P"íru%ka 

environmentu

4.2.3 #ízení dokument$ -QMS 4/41 Spisový a 

skarta%ní "ád

-IMS 4/44 Spisový a 

skrarta%ní "ád

-QMS 4/23 #ízení dokument$ 

a záznam$

-IMS 4/45 #ízení dokument$ 

a záznam$

7 Realizace produktu

7.1 Plánování realizace produktu -QMS 5/04 Plánování výroby, 

výroba

-IMS 4/3Plánování výroby, 

výroba

7.2 Procesy týkající se zákazníka

7.2.1 Ur%ování požadavk$ na 

produkt

-QMS 5/02 Obchodní proces -QMS 5/02 Obchodní proces

7.2.2 P"ezkoumání požadavk$ 

týkajících se produktu

7.3 Návrh a vývoj

7.3.1 Plánování návrhu a vývoje

7.3.2 Vstupy pro návrh a vývoj

7.3.3 Výstupy z návrhu a vývoje

7.3.4 P"ezkoumání návrhu a vývoje

7.3.5 Ov!rování návrhu a vývoje

7.3.6 Validace návrhu a vývoje

7.3.7 #ízení zm!n návrhu a vývoje

7.4 Nakupování -QMS 7/04 Nákup a "ízení 

dodavatel$

-IMS 4/46 Nákup a "ízení 

dodavatel$

7.4.1 Proces nakupování

7.4.2 Informace o nakupování -QMS 5/04 Plánování výroby, 

výroba

-IMS 4/3Plánování výroby, 

výroba

7.4.3 Ov!rování nakupovaného 

produktu

7.5 Výroba a poskytování služeb -QMS 7/51 #ídící 

dokumentace k výrobním 

za"ízením

-QMS 7/51 #ídící 

dokumentace k výrobním 

za"ízením

7.5.1 #ízení výroby a poskytování 

služeb

-QMS 4/23 #ízení dokument$ 

a záznam$

-IMS 4/45 #ízení dokument$ 

a záznam$

7.5.3 Identifikace a sledovanost -QMS 7/50Havarijní 

p"ipravenost a reakce

-IMS 7/50 Havarijní 

p"ipravenost a reakce

7.5.4 Majetek zákazníka -QMS 7/53 Expedice -QMS 7/53 Expedice

7.5.5 Ochrana produktu -QMS 5/04 Plánování výroby, 

výroba

-IMS 4/3 Plánování výroby, 

výroba

7.5.2 Validace proces$ výroby a 

poskytování služeb

-EMS 7/52 Nakládání s 

odpady

4.4.4

4.4.3

Interní dokumentace - strana 1

4.3.3

Zdroje, úlohy, odpov!dnost a 

pravomoc

4.1.1

Komunikace

Cíle a cílové hodnoty, programy

Dokumentace systému 

environmentálního 

managementu

Interní dokumentace BRAVOLL, spol. s r.o.

4.4.6

4.4.5 #ízení dokument$

#ízení provozu

- Vyhlášené cíle a programy- Vyhlášené cíle a programy



Bod ISO 14001:2005 Bod ISO 9001:2002
P!edchozí interní 
dokumentace

Nová kompletní 
dokumentace

4.5 Kontrola a nápravná opat"ení 8 M!"ení, analýza a zlepšování

7.6 #ízení monitorovacích a 

m!"ících za"ízení

-QMS 7/60 Monitorování a 

m!"ení

-IMS 7/60 Monitorování a 

m!"ení

8.1 Všeobecn!

8.2 Monitorování a m!"ení

8.2.1 Spokojenost zákazníka -QMS 5/53 Komunikace -IMS 4/43 Komunikace

8.2.3 Monitorování a m!"ení 

proces$

-QMS 5/02 Obchodní proces    

-Popisy proces$

-QMS 5/02 Obchodní proces    

-Popisy proces$ 

8.2.4 Monitorování a m!"ení 

produktu

-Popisy výrobních dokument$ -Popisy výrobních dokument$

8.4 Analýza údaj$ -QMS 8/40 P"ezkoumání 

vedením

-IMS 8/40 P"ezkoumání 

vedením

8.2.3 Monitorování a m!"ení 

proces$

-QMS 7/60 Monitorování a 

m!"ení

8.2.4 Monitorování a m!"ení 

produktu

8.3 #ízení neshodného produktu

8.5.2 Opat"ení k náprav!

8.5.3 Preventivní oopat"ení

4.2.4 #ízení záznam$ -QMS 4/41 Spisový a 

skarta%ní "ád

-IMS 4/44 Spisový a 

skrarta%ní "ád

-QMS 4/23 #ízení dokument$ 

a záznam$

-IMS 4/45 #ízení dokument$ 

a záznam$

4.5.5 Interní audit 8.2.2 Interní audit -QMS 8/20 Interní audit -IMS 8/20 Interní audit

4.6. P"ezkoumání vedením 

organizace

5.6 P"ezkoumání mangementu -QMS 8/40 P"ezkoumání 

vedením

-IMS 8/40 P"ezkoumání 

vedením
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Hodnocení souladu

Neshoda, opat"ení k náprav! a 

preventivní opat"ení

Záznamy4.5.4

4.5.3

4.5.2

4.5.1 Monitorování a m!"ení

-QMS 8/30 #ízení neshod, 

nápravná a preventivní 

opat"ení

-IMS 7/60 Monitorování a 

m!"ení

-IMS 8/30 #ízení neshod, 

nápravná a preventivní 

opat"ení
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Provoz !innost
!íslo 

aspektu
Aspekt Dopad Výskyt

Významnost z 
hlediska 

legislativy

Významnost 
z hlediska 
náklad"

Významnost z 
hlediska priorit 

#ízení 
spole$nosti

%ízení aspekt" (p#íslušný legislativní nebo jiný 
p#edpis ve zn&ní pozd&jších platných p#edpis")

Za #ízení 
odpovídá

Záznamy

1
vznik odpadu od 
tonerových kazet

zábor p!dy ojedin"le A P ST%EDNÍ
T#íd"ní odpad! (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 

Sb.)
LOG Hlášení o produkci odpad!

2 spot#eba el. energie $erpání p#írodních zdroj! $asto /trvale A P ST%EDNÍ Sledování spot#eby el. energie (zák.458/2000 Sb.) PVJ Evidence spot#eby

3 spot#eba zemního plynu $erpání p#írodních zdroj! $asto /trvale N P ST%EDNÍ PVJ ne

4 spot#eba vody $erpání p#írodních zdroj! $asto /trvale N Z MALÁ
Sledování spot#eby a kvality vody               

( zák.274/2001 Sb., vyhl. 252/2004 Sb.)
PVJ Evidence spot#eby

5 kancelá#ský papír zábor p!dy ojedin"le N P MALÁ PVJ evidence odpad!

6 Odpadní vody kontaminace p!dy a vody ojedin"le N P MALÁ PVJ ne

7
vznik sm&sného 
komunálního odpadu

zábor p!dy ob$as A P ST%EDNÍ
T#íd"ní odpad! (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001 

Sb.)

PVJ
Hlášení o produkci odpad!

8 únik olej" a PHM
kontaminace povrchových 

vod
ob$as A Z ST%EDNÍ

Kontrola vozidel p#i vjezdu a pohybu po areálu, 

p#edání informace o EMS, (zák. 434/2005 Sb., 

zák.254/2001 Sb.)

MR Postup pro #ešení havárií

9 emise výfukových plyn" zne$išt"ní ovzduší ob$as N Z MALÁ
Kontrola vozidel p#i vjezdu a pohybu po areálu, 

p#edání informace o EMS, (zák. 86/2002 Sb., vyhl. 

356/2002 Sb.)

MR ne

10 únik chemikálií
kontaminace povrchových 

vod
ojedin"le A Z ST%EDNÍ

P#edání informace o EMS   (zák. 434/2005 Sb., 

zák. 254/2001 Sb.)
MR Postup pro #ešení havárií

11 únik olej" a PHM
kontaminace povrchových 

vod
ojedin"le A Z ST%EDNÍ

Kontrola vozidel p#i vjezdu a pohybu po areálu, 

p#edání informace o EMS                     

(zák. 434/2005 Sb., zák.254/2001 Sb.)

MR Postup pro #ešení havárií

12 emise výfukových plyn" zne$išt"ní ovzduší ob$as N Z MALÁ
Kontrola vozidel p#i vjezdu a pohybu po areálu, 

p#edání informace o EMS                     

(zák. 86/2002 Sb.,vyhl. 356/2002 Sb.)

MR ne

13 únik NO p#i nakládce
kontaminace povrchových 

vod
ojedin"le A Z ST%EDNÍ

P#edání informace o EMS   (zák. 185/2001 Sb., 

zák.254/2001 Sb.)
MR ne

14 únik olej" a PHM
kontaminace povrchových 

vod
ojedin"le A Z ST%EDNÍ

kontrola vozidel p#i vjezdu a pohybu po areálu, 

p#edání informace o EMS    (zák. 434/2005 Sb., 

zák.254/2001 Sb.)

MR Postup pro #ešení havárií

15 emise výfukových plyn" zne$išt"ní ovzduší ob$as A Z ST%EDNÍ
kontrola vozidel p#i vjezdu a pohybu po areálu, 

p#edání informace o EMS                     

(zák. 86/2002 Sb.,vyhl. 356/2002 Sb.)

MR ne

obaly na 

dodaném  

materiálu

16 odpadový materiál zábor p!dy ob$as A P ST%EDNÍ
Sledování produkce obal! a odpad!             

(zák. 477/2001 Sb.)
LOG, MON

Hlášení o produkci obal!, 

Hlášení o produkci odpad! 

Smlouva s Eko-komem

17 spot#eba el. energie $erpání p#írodních zdroj! $asto /trvale A V Kritická Sledování spot#eby el. energie (zák.458/2000 Sb.) PVJ Evidence spot#eby

18 spot#eba vody $erpání p#írodních zdroj! $asto /trvale N V Kritická
Sledování spot#eby a kvality vody               

( zák.274/2001 Sb., vyhl. 252/2004 Sb.)
PVJ Evidence spot#eby

19 spot#eba maziv $erpání p#írodních zdroj! ob$as N Z MALÁ sledování spot#eby T% 01 Skladová evidence

20
spot#eba chemických 
látek

$erpání p#írodních zdroj! $asto /trvale N P ST%EDNÍ
Metodický pokyn pro nákládání s žíravými látkami, 

Metodický pokyn pro nakládání s odpady (BL, 

ILNO)                                       (zák. 434/2005 Sb.,

T% 01 Skladová evidence

21

vznik nebezpe$ného 
odpadu - použité  
prost#edky zne$išt&né 
chemickými látkami a 
látkami závadnými vodám

kontaminace povrchových 

vod
ojedin"le A Z ST%EDNÍ

Pravidla pro nakládání s nebezpe$nými odpady 

(ILNO)  (zák.185/2001 Sb.)  (zák.254/2001 Sb.)
T% 01 Hlášení o produkci odpad!

vým"na zá#ivek 

a výbojek
22

vznik nebezpe$ného 
odpadu

zábor p!dy ojedin"le A P ST%EDNÍ
Metodický pokyn pro nakládání s odpady  ( ILNO)  

(zák.185/2001 Sb.)  (zák.254/2001 Sb.)
Hlášení o produkci odpad!

23 únik chemichých látek kontaminace horniny ojedin"le A Z ST%EDNÍ
Metodický pokyn pro nakládání s odpady   ( ILNO), 

(zák. 434/2005 Sb., zák.185/2001 Sb.)
MR Hlášení o neshod"

24 únik chemichých látek
kontaminace povrchových 

vod
ojedin"le A Z ST%EDNÍ

Metodický pokyn pro nakládání s odpady   ( ILNO), 

(zák. 434/2005 Sb., zák.185/2001 Sb.)
MR Hlášení o neshod"

25 únik chemichých látek zne$išt"ní ovzduší ojedin"le A Z ST%EDNÍ
Metodický pokyn pro nakládání s odpady   ( ILNO), 

(zák. 434/2005 Sb., zák.185/2001 Sb.)
MR Hlášení o neshod"

odvoz 

nebezpe$ných 

odpad!

výrobní linka
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Provoz !innost
!íslo 

aspektu
Aspekt Dopad Výskyt

Významnost z 
hlediska 

legislativy

Významnost 
z hlediska 
náklad"

Významnost z 
hlediska priorit 

#ízení 
spole$nosti

%ízení aspekt" (p#íslušný legislativní nebo jiný 
p#edpis ve zn&ní pozd&jších platných p#edpis")

Za #ízení 
odpovídá

Záznamy

26 únik olej" a PHM
kontaminace povrchových 

vod
ojedin"le A Z ST%EDNÍ

Pravidelná údržba, postup pro #ešení havárií, 

Provozní #ád $erpací stanice                   

(zák. 434/2005 Sb., zák.254/2001 Sb.)

%
provozní deník, postup pro 

#ešení havárií

27 spot#eba PHM $erpání p#írodních zdroj! $asto /trvale A V Kritická sledování spot#eby AS Evidence spot#eby

28 emise výfukových plyn" zne$išt"ní ovzduší ob$as A P ST%EDNÍ
Pravidelné prohlídky na STK                   

(zák. 86/2002 Sb., vyhl. 356/2002 Sb.)
% Protokol o m"#ení emisí

nebezpe$né 

odpady
29 baterie - zp&tný odb&r zábor p!dy ojedin"le A P ST%EDNÍ Zákon o odpadech a o zm"n" (zák. 185/2001 Sb.)  PVJ Potvrzení o zp"tném odb"ru

A ano Vysoká V

N
ne P#im&#ená P

Zanedbatelná/   
není

Z

provoz osobních 

a nákladních 

automobil!  

Významnost z hlediska 
legislativy

P
a

rk
o

v
á

n
í 
a

 

d
o

p
ra

v
a

Významnost z hlediska 
náklad"
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