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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 ýSN EN ISO 14001. V teoretické þásti je definován samotný pojem
systému environmentálního managementu a jeho zavedení tak, jak je normou
požadováno. Praktická þást popisuje implementaci systému EMS vrcholovým vedením
spoleþnosti. 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 ýSN 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.
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Ochrana životního prostĜedí, systém environmentálního managementu, ISO 14001,
environmentální politika, environmentální aspekty, interní audit
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Environment protection, environmental management systém, ISO 14001, environmental
policy, environmental aspects, internal audit
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Úvod
Už v padesátých letech dvacátého století zaþala vČda zaznamenávat, že lidská þinnost
má negativní dopady na pĜírodu. Již v této dobČ bylo jasné, že v chování k životnímu
prostĜedí a ve zpĤsobu využívání pĜírodních zdrojĤ musí nastat zmČna, a že je potĜeba
vymýšlet nástroje a plány, jak zamezit tČmto škodám. Avšak v tu dobu se zaþaly
objevovat i jiné problémy, které zastínily nutnost Ĝešit environmentální problémy.
PĜedevším šlo a jde o události, které ohrožují ekonomickou a sociální stabilitu
spoleþnosti, což je bezprostĜednČjší než hrozby životnímu prostĜedí. Je možno zmínit
napĜíklad teroristické útoky, problémy svČtové ekonomiky, nezamČstnanost i projevy
krize ve fungování stávajících mezinárodních institucích. PĜesto je nutné vČdČt, že
životní prostĜedí a jeho problémy pĜedstavují nejdĤležitČjší historické pozadí života
souþasné spoleþnosti.
Ochrana naší planety pĜedstavuje výzvy i pĜíležitosti. ProstĜednictvím efektivnČjšího a
lepšího využívání pĜírodních zdrojĤ se mohou pĜerušit staré vazby mezi ekonomickým
rĤstem a poškozováním životního prostĜedí. Výzvy ochrany životního prostĜedí, kterým
þelíme v prvním desetiletí nového tisíciletí, jsou výzvami globálními. Tyto problémy se
neohlížejí na národní hranice. Degradace životního prostĜedí v ostatních zemích ovlivní
i náš díl životního prostĜedí a tedy i kvalitu našeho života.
Za posledních tĜicet let bylo dosaženo pokroku. Souþasné politiky vedou napĜíklad k
významnému zlepšení kvality ovzduší a vody. Stále však zbývá vykonat mnoho práce.
Tlaky na životní prostĜedí vzrĤstají. Je potĜeba se vypoĜádat s klimatickou zmČnou, s
chátráním venkova, s rostoucím objemem odpadu a s chemikáliemi, které se dostávají
do potravy, ovzduší a vody. Pokud má pokrok pokraþovat, musíme nyní klást životní
prostĜedí do ohniska rozhodování na jakékoliv téma, od dopravy po energetiku, od
prĤmyslu po zemČdČlství.
Zájem o udržení a zlepšování životního prostĜedí vede všechny organizace k hodnocení
dopadu svých þinností na životní prostĜedí. Environmentální profil organizace má
rostoucí význam nejen pro organizaci, ale i pro její partnery vnČ organizace. Systémy
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environmentálního managementu (EMS) zavádí poĜádek a dĤslednost do snah
organizace zabývat se problémy životního prostĜedí.
Systémy environmentálního managementu nacházejí v podnicích široké uplatnČní.
Podniky spatĜují pĜínos environmentálního Ĝízení i v oblasti snížení spotĜeby surovin a
energií, snížení dalších provozních nákladĤ, úspor na pokutách souvisejících s
poškozováním životního prostĜedí, snížení poplatkĤ na ochranu životního prostĜedí,
udržení spolupráce s obchodními partnery a zvýšení spokojenosti a výkonnosti
zamČstnancĤ.
PĜístup podniku k ochranČ životního prostĜedí založený na dodržování stanovených
systémových pravidel má výrazný preventivní charakter. Podnik jako zneþišĢovatel se
z doposud bČžné pasivní role pĜesouvá na pozici, kdy je jeho snahou plnit požadavky
státu, které zvládá plnit buć dostateþnČ nebo nedostateþnČ. Systém umožní podchytit
vlastní Ĝešení, která pak lépe koordinují s ekonomickými souvislostmi. Proto následnČ
dochází ke zvýšení výkonnosti nejen ve výrobní oblasti, ale pĜedevším díky peþlivému
zmapování i v oblasti neprodukþních þástí podniku. U ochrany životního prostĜedí je to
pĜedevším tlak ze strany státu, ale i dalších zájmových skupin, který nutí firmy
k prevenci pĜi Ĝízení ochrany životního prostĜedí. Proto u podnikĤ, které mají zájem o
další rozvoj, se vyplácí deklarovat si vlastní pĜístup v ohledu k životnímu prostĜedí.
Systém environmentálního managementu umožĖuje identifikaci þinností, které pĤsobí
negativnČ na životní prostĜedí, odhaluje veškeré environmentální aspekty a dopady
podnikových þinností, výrobkĤ a služeb. Hlavním úkolem není tyto problémy odhalit,
ale odstraĖovat a to na bázi zajištČní shody stavu podniku s platnými zákony a normami
v oblasti ochrany životního prostĜedí.
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Vymezení problému a cíle práce
Souþasná ekonomická situace mČní zabČhlá pravidla a stereotypy všech spoleþností.
Spoleþnost BRAVOLL, spol. s r. o. si zatím vede na trhu dobĜe, má však v souþasné
dobČ díky novČ pĜistavČnému provozu nevyužité kapacity. Pro zvýšení odbytu je tĜeba
zajistit konkurenþní výhodu implementací systému environmentálního managementu.
Cílem diplomové práce bude navrhnout a popsat zavádČní systému environmentálního
managementu do konkrétního podniku dle normy ISO 14001 a popsat jeho pĜínosy pro
firmu.
Tato diplomová práce je rozdČlena do tĜí þástí. První, teoretická þást se vČnuje
pĜedevším požadavkĤm normy ISO 14001. Druhá þást je zamČĜena na porovnání tČchto
požadavkĤ se souþasným skuteþným stavem v podniku a tĜetí þást práce se vČnuje
implementaci environmentálního systém managementu a zhodnocení pĜínosĤ. PĜi
zpracování budou použity zejména metody deskripce a komparace.
Dále má diplomová práce ukázat, že i nákladné zavedení systému environmentálního
managementu pĜinese své zisky, což bude znázornČno propoþtem 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 vČdomí globální povahy ohrožení životního prostĜedí,
které pĜekonalo hranice jednotlivých státĤ. Nebezpeþnými byly ustanoveny:
•

nebezpeþné odpady plynné (emise) tekuté (odpadní vody) a tuhé (toxické,
radioaktivní a jiné odpady) pĜesahující únosnou míru,

•

narušení životodárných planetárních systémĤ, jako napĜ. hydrologického cyklu,
stratosférické ozónové vrstvy, klimatického systému atmosféry a oceánu,

•

•

globální problémy spojené s atmosférou,
o

skleníkový efekt,

o

narušení ozonové vrstvy,

o

zneþištČní ovzduší,

nadmČrné þerpání neobnovitelných zdrojĤ (nerostné suroviny) i obnovitelných
(živé organismy, voda, pĤda),

•

poškození pĤdy, jako napĜ. eroze pĤdy, vysoušení povrchové vrstvy, v nČkterých
oblastech až postupná pĜemČna na poušĢ, pĜemírou zavlažování dochází
k zasolování pĤdy, rozmČlĖování humusové složky – špatné hospodaĜení mĤže
mít katastrofické následky pro produkci potravin, získávání pĤdy napĜ. kácením
deštných pralesĤ vede ke vzniku další ekologické katastrofy,

•

globální ohrožení biodiverzity – genetické základny jednotlivých druhĤ rostlin a
živoþichĤ, poþtu druhĤ i rozmanitosti ekosystémĤ. (14)

1.2 Systémy environmentálního managementu
Systémy environmentálního Ĝízení navazují na mezinárodní konferenci o životním
prostĜedí, která se konala v roce 1992 v Rio de Janeiru, kde se vlády zúþastnČných zemí
dohodly na strategii prevence ochrany životního prostĜedí a následnČ pak vytvoĜení
pĜíslušných standardĤ k zavádČní systému environmentálního Ĝízení. Pokud se podnik
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rozhodne systém environmentálního Ĝízení vybudovat, mĤže k jeho zavedení pĜistoupit
v zásadČ tĜemi zpĤsoby:
• zavedení EMS podle norem Ĝady ISO 14000
• zavedení EMS podle programu EMAS
• zavedení neformálního (zjednodušeného EMS) (6)
První dvČ možnosti pĜedstavují zavedení formálního, tĜetí stranou ovČĜeného
(certifikovaného) systému. Zatímco normy Ĝady ISO 14000, reprezentované pĜedevším
kmenovou normou ISO 14001, mají mezinárodní platnost, program EMAS, který byl
vytvoĜen na úrovni Evropské unie a upravuje ho naĜízení þ. 761/2001 rady evropského
parlamentu. TĜetí možnost, zavedení neformálního EMS (bez certifikace), využívají
pĜedevším malé a stĜední podniky, jimž finanþní prostĜedky þi þasové a personální
kapacity brání v implementaci plnohodnotného systému. NicménČ vlastní prohlášení
podniku o zvedení EMS nemá zdaleka takovou váhu jako vlastnictví certifikátu
podložené

auditem

nezávislým

subjektem

(certifikaþním

orgánem

nebo

environmentálním ovČĜovatelem). Proto nemusí být druhou stranou akceptováno jako
dostateþnČ dĤvČryhodné a prĤkazné. (6)
Firmy, které zavedly EMS a mají systém certifikován, si slibují využít tuto skuteþnost
marketingovČ, zároveĖ tento moment mĤže být zohlednČn pĜi uzavírání pojištČní apod.
NČkteĜí producenti zavedli a certifikovali EMS s cílem þelit argumentĤm ze strany
zahraniþních konkurenþních firem. ProvádČné výzkumy ukazují, že se stále þastČji
zahraniþní zákazníci dotazují, popĜ. již vyžadují zavedení EMS. Ve stejném duchu
vyznívají signály od automobilových výrobcĤ, kteĜí svým subdodavatelĤm pĜednesli
požadavek, že by nejpozdČji do dvou let mČli mít zaveden EMS. Poznatky ze zahraniþí
ukazují, že zavedení systému environmentálního managementu mĤže být vyžadováno
státními orgány ve firmách pĤsobících v ekologicky rizikových oblastech (v národních
parcích, chránČných krajinných oblastech apod.). Zavedením systému EMS firma jasnČ
demonstruje svĤj vztah k životnímu prostĜedí pro své partnery i okolí (veĜejné mínČní).
(12)
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Tabulka 1: Rozdíly mezi programem EMAS a normou ISO 14001 (11)
Rozsah

ISO 14001

EMAS

PĤsobnost

celosvČtová

þlenské zemČ EU
všechny organizace s vlivem

Platnost

Všechny typy organizací

na životní prostĜedí

Zavedení systému

možné i v þásti podniku

pouze v celém podniku

Vstupní hodnocení

doporuþené

povinné

prohlášení

nepožadované

povinné

Úþast zamČstnancĤ

doporuþená

vyžadována

ýetnost auditu

nestanovena

nejdéle tĜíletá

Zakonþení procesu

auditor certifikaþní

akreditovaný environmentální

zajišĢuje

organizace

ovČĜovatel

Environmentální

ovČĜení prohlášení o stavu
Zakonþení procesu

VeĜejné dokumenty

certifikace EMS

životního prostĜedí

pouze environmentální

environmentální politika a

politika

prohlášení o stavu ŽP

Jak je zĜejmé, zavedení EMAS klade na organizaci nárok na splnČní nČkterých
požadavkĤ, které nejsou v normČ ISO 14001 tak široce pojaty. EMAS totiž jako
povinné vyžaduje urþité prvky, které norma ISO 14001 pouze doporuþuje nebo se jimi
vĤbec nezabývá. (6)

1.3 ZavádČní EMS do podnikové praxe
ZavádČní EMS vychází z uplatnČní Demingova cyklu (Obr. 1), tedy cyklu, který je
procesem nikdy nekonþícího zlepšování všech dČjĤ v organizaci.
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Obrázek 1: DemingĤv cyklus (9)
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1.3.1 Postup zavádČní EMS podle ISO 14001
V zásadČ postup zavádČní EMS mĤže probíhat podle následujícího typového schématu:
• rozhodnutí top managementu o zavádČní EMS ve firmČ,
• vypracování registru environmentálních aspektĤ a registru legislativy,
• stanovení environmentální politiky, environmentálních cílĤ, cílových hodnot a
programu,
• vypracování nové, popĜ. doplnČní stávající dokumentace o postupy upravující
environmentální chování ve smyslu požadavkĤ normy ISO 14 001,
• postupné zavádČní environmentální dokumentace do praxe, prokazatelné seznámení
pracovníkĤ s dokumentací, interní audity provČĜující stupeĖ dodržování postupĤ,
• kompletace environmentální pĜíruþky (je též možné vypracovat spoleþnou pĜíruþku
pro systém jakosti a environmentu),
• tĜímČsíþní fungování zavedeného systému – realizace interních auditĤ, pĜípadné
korekce environmentální dokumentace i pĜíruþky jakosti,
• certifikaþní proces, zpravidla pĜedaudit a nejpozdČji do tĜí mČsícĤ vlastní certifikaþní
audit a vystavení certifikátu,
• zpravidla v roþních intervalech dohledy nad fungováním certifikovaného EMS. (13)

1.4 ýásti 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 urþit, jak
bude plnit tyto požadavky. Organizace musí stanovit a dokumentovat rozsah svého
systému environmentálního managementu. (1)
1.4.2 Environmentální politika
Politika reprezentuje základní pĜedstavu nasmČrování chování celé organizace
v dlouhodobém mČĜítku. Envrironmentální politika je písemné prohlášení organizace o
tom, jaké pĜijala zásady environmentálního chování a z nČho plynoucí zámČry.
S celkovou firemní strategií vytváĜí prostor pro její þinnost a další rozpracování do
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podoby environmentálních cílĤ, programĤ a cílových hodnot. Politika bývá obvykle
zaĜazena do systémového dokumentu. Politika by mČla shrnovat zámČry a zásady, které
urþilo vrcholové vedení organizace a které jsou rozhodující pro chování a jednání všech
pracovníkĤ. (5)
Urþení environmentální politiky je v podstatČ dvojí:
• smČrem dovnitĜ – ke všem zamČstnancĤm spoleþnosti, pro které je signálem o
nastartování aktivit firmy ve smČru ochrany životního prostĜedí a zároveĖ vymezuje
základní zásady chování a jednání smČrodatné pro každého zamČstnance firmy,
• smČrem ven – vĤþi obchodním partnerĤm a zainteresovaným stranám, jimž
pĜedstavuje nejdĤležitČjší environmentální zámČry dané spoleþnosti. (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 dopadĤm þinností,

výrobkĤ a

služeb podniku,
• obsahovala závazek k neustálému zlepšování a prevenci zneþišĢování,
• obsahovala závazek plnit relevantní právní požadavky a jiné požadavky, kterým
organizace podléhá, které se vztahují k jejím environmentálním aspektĤm,
• poskytovala rámec pro stanovování pĜezkoumání environmentálních cílĤ a cílových
hodnot,
• byla dokumentována, realizována a udržována,
• byla sdČlována všem osobám, které pracují pro organizaci nebo v její prospČch,
• byla dostupná veĜejnosti. (1)
DĜíve se právní pĜedpisy týkaly pouze oblasti životního prostĜedí. Nyní jsou na aspekty
navíc aplikovatelné i další pĜedpisy (napĜ. bezpeþnost a ochrana zdraví pĜi práci).
Významným rozšíĜením pĤsobnosti politiky je povinnost, aby byla sdČlována všem
osobám, které pracují pro organizaci nebo z jejího povČĜení. Tím dochází k postupnému
rozšíĜení okruhu osob pro komunikování. (5)
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1.4.3 Environmentální plánování
Proces plánování je klíþový pro plnČní environmentální politiky organizace a pro
vybudování, zavedení a udržování systému EMS. Prvek plánování spojuje nČkolik
požadavkĤ:
• urþení a vyhodnocení environmentálních aspektĤ, identifikaci významných aspektĤ,
• zjištČní právních a jiných požadavkĤ, které se na organizaci vztahují,
• stanovení cílĤ, urþení cílových hodnot a vypracování programĤ pro realizaci cílĤ. (5)
Plánování je soustavný proces. Slouží nejen pro vytvoĜení a zavedení prvkĤ v systému
EMS, ale i pro jeho udržování a rozvoj (neustálé zlepšování). Organizace má v rámci
procesu plánování stanovit, jak bude mČĜit a hodnotit svĤj environmentální profil
v rámci plnČní své politiky a urþených cílĤ. Toto sledování lze plnit napĜíklad na
základČ zmČn okolností, vstupĤ a výstupĤ systému. (15)
Envrironmentální apekty
Environmentální aspekty lez rozdČlit na pĜímé a nepĜímé. PĜímé aspekty mĤže
organizace pĜímo Ĝídit, u nepĜímých aspektĤ je jejich identifikace založena pĜedevším
na sledování materiálových tokĤ a na analýze vstupĤ a výstupĤ jednotlivých procesĤ. U
nepĜímých aspektĤ postaþuje rozbor þinností externích partnerĤ, které mohou mít dopad
na životní prostĜedí (zejména služby). (5)
Na nepĜímé aspekty mĤže mít organizace pouze urþitý vliv. PĜímé aspekty jsou pak
Ĝízeny vnitĜními postupy. NepĜímé aspekty mĤže organizace v zájmu ochrany životního
prostĜedí ovlivĖovat tlakem na své smluvní partnery. MČly by tedy být identifikovány
také aspekty související s vnČjší þinností a toto zjištČní by se mČlo promítnout do
smluvních vztahĤ (dodavatelské smlouvy, pravidla pro externí organizace, apod.). Lze
tím zabezpeþit požadavek normy, aby dodavatelé a osoby, kteĜí pracují pro prospČch
organizace dodržovali environmentální politiku organizace. U nepĜímých aspektĤ musí
organizace posoudit, jak mĤže tyto aspekty ovlivnit a jaká opatĜení mĤže po
dodavatelích požadovat ke snížení jejich dopadu. NejþastČji jsou to požadavky v oblasti
minimalizace rizik (pravidla pro produkci odpadĤ, používání chemických látek, apod.).
(5)
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Je potĜeba zohlednit i staré ekologické zátČže, tedy posoudit vliv výrobních, i ostatních
souvisejících procesĤ provádČných v minulých letech.
Organizace musí stanovit, zavést a udržovat postupy:
• k identifikaci environmentálních aspektĤ svých þinností, výrobkĤ a služeb v rámci
definovaného rozsahu systému environmentálního managementu, které mĤže Ĝídit a
na které mĤže mít urþitý vliv, s ohledem na plánované nebo nové akce nebo nové þi
upravené þinnosti, výrobky a služby,
• k urþení tČch aspektĤ, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní
prostĜedí (významných environmentálních aspektĤ). (1)
Urþení metodického postupu pro analýzu všech aspektĤ je plnČ v kompetenci
organizace, která zavádí EMS. Obvykle se rozdČlí organizace do dílþích þástí (útvarĤ,
procesĤ, þinností apod.) a v rámci tČchto dílþích celkĤ se urþují všechny
environmentální aspekty. PĜitom je dĤležité, aby do pĜedmČtu analýz byly zaĜazeny
všechny elementy organizace, vypustit nelze napĜíklad dopravní komunikace uvnitĜ
firmy þi jídelnu, byĢ je její provoz pronajat stravovací firmČ. V rámci takto vymezených
þástí se provede soupis (evidence) všech nežádoucích vlivĤ, jimiž firma pĤsobí na
životní prostĜedí. (15)
Organizace musí tyto informace dokumentovat a prĤbČžnČ je aktualizovat a musí
zajistit, aby významné environmentální aspekty byly vzaty v úvahu pĜi stanovování,
zavádČní a udržování jejího systému environmentálního managementu. (1)
Právní a jiné požadavky
Organizace musí vytvoĜit, zavést a udržovat postupy:
• k identifikaci a zajištČní pĜístupu k pĜíslušným právním požadavkĤm a jiným
požadavkĤm, kterým podléhá ve vztahu k jejím environmentálním aspektĤm,
• k urþení uplatnitelnosti tČchto požadavkĤ na její environmentální aspekty. (1)
PĜíslušné právní požadavky a jiné požadavky, kterým organizace podléhá a musí splnit,
je nutno pĜevést do pĜehledné formy, výsledkem je pak Registr legislativy.
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Registr legislativy je tĜeba vydat jako samostatný dokument EMS s tím, že jeho souþástí
je úvodní text, který popisuje, jak se postupuje pĜi vypracování registru a pĜi jeho
aktualizaci. DĤvody aktualizace registru jsou napĜíklad zmČny výrobního programu,
technologií apod., které mohou vyvolat nutnost uplatnČní zákonĤ, které pĤvodnČ pro
firmu nebyly smČrodatné, dalším dĤvodem je pĜíjímání nových ekologických zákonĤ.
Na oba dĤvody by mČlo být pamatováno a zajištČno, že požadavky z nich vyplývající
budou splnČny. Organizace zpravidla bude muset urþit osobu, která za aktualizaci
registru legislativy bude odpovídat a prokázat, že má pĜístup k aktuálním informacím
týkajícím se zmČn ekologické legislativy. (16)
Ochrana životního prostĜedí obecnČ
• Zákon þ.17/1992 Sb., o životním prostĜedí
• Zákon þ.123/1998 Sb., o právu na informace v životním prostĜedí
• Zákon þ.388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostĜedí
• Zákon þ.114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny
• Zákon þ.76/2002 Sb., o integrované prevenci
• Zákon þ.100/2001 Sb., o posuzování vlivĤ na životní prostĜedí
• Zákon þ.353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií
• Zákon þ.258/2000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví
• Zákon þ.334/1992 Sb., o ochranČ zemČdČlského pĤdního fondu
• Zákon þ.153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a
produkty
Ochrana ovzduší, ochrana pĜed hlukem a vibracemi
• Zákon þ.86/2002 Sb., o ochranČ ovzduší
• NaĜízení vlády þ.342/2003, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z
hlediska emisí hluku
Ochrana vod
• Zákon þ.254/2001 Sb., o vodách a zmČnČ nČkterých zákonĤ
• Zákon þ.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
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Odpadové hospodáĜství a nakládání s nebezpeþnými látkami
• Zákon þ.185/2001 Sb., o odpadech
• Zákon þ.477/2001 Sb., o obalech
• Zákon þ.356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických pĜípravcích
Cíle a cílové hodnoty a programy
Organizace musí vytvoĜit, zavést a udržovat dokumentované environmentální cíle a
cílové hodnoty pro pĜíslušné funkce a úrovnČ v rámci organizace. Cíle a cílové hodnoty
musí být tam, kde je to praktické, mČĜitelné, a musí být v souladu s environmentální
politikou vþetnČ závazku pĜedcházet zneþišĢování, závazku být v souladu s pĜíslušnými
právními požadavky a jinými požadavky, kterým organizace podléhá a závazku
neustálého zlepšování. Dále pĜi stanovování a pĜezkoumávání svých cílĤ a cílových
hodnot organizace musí zvážit právní požadavky a jiné požadavky, kterým organizace
podléhá, své významné environmentální aspekty a rovnČž zvážit technologické
možnosti, své finanþní, 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 cílĤm a cílovým
hodnotám pĜiĜazení:
• pĜíslušné aktivity nebo i více aktivit, díky jejichž uskuteþnČní budou cíle naplnČny,
• prostĜedkĤ pro realizaci tČchto aktivit,
• þasového rámce realizace aktivit,
• odpovČdnosti za realizaci jednotlivých aktivit a za naplnČní celého cíle. (16)
1.4.4 Zavedení a provoz
Dalším významným principem EMS je integrace environmentálních aspektĤ do
rozhodovacích procesĤ Ĝízení. V praxi to znamená, že rozhodování o zpĤsobu zacházení
s environmentálními vlivy podnikatelské þinnosti se pĜenese na ta místa a do tČch
rukou, které je mohou skuteþnČ ovlivnit a Ĝídit. Tyto vlivy musejí být sledovány ve
vztahu k minulým, souþasným i plánovaným þinnostem. Je nutné se zamČĜit pĜedevším
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na kontrolované a nekontrolované emise do atmosféry a vody, na množství a složení
odpadĤ, na kontaminaci pĤdy, na efektivní využívání vstupních surovin, vody, energie
apod. a také na pĜímé vlivy na þlovČka, tj. na hluk, vibrace, zápach, prašnost. V rámci
tČchto krokĤ je tĜeba zhodnotit pracovní postupy, systém kontroly, systém provČĜování
subdodavatelĤ i jejich služeb.
OdpovČdnosti a pravomoci
Vedení musí zajistit dostupnost zdrojĤ nezbytných pro ustavení, zavedení, udržování a
zlepšování systému environmentálního managementu. Mezi zdroje patĜí lidské zdroje,
specializované dovednosti, organizaþní infrastruktura, technologie a finanþní zdroje. (1)
PĜi realizaci systému je tĜeba upravit organizaþní strukturu tak, aby odpovídala
pĜíslušným funkcím, tedy správná organizaþní struktura musí obsahovat pĜedevším
subjekt manažera projektu a také jeho odpovČdnosti vyplívající z požadavkĤ právních
pĜedpisĤ.
NároþnČjším se mĤže stát požadavek jasnČ vymezit kompetence v oblasti péþe o životní
prostĜedí pĜíslušným útvarĤm a zvláštČ pak zamČstnancĤm. Zde bude nutné volit
diferencovaný pĜístup. U pracovníkĤ, kteĜí se významnČ angažují v aktivitách
souvisejících s ochranou životního prostĜedí (napĜ. topiþi v kotelnČ, obsluha þistiþky
odpadních vod) musí být tyto specifikace podrobné, u ostatních pracovníkĤ mohou být
vymezeny obecnČ, pĜímo v organizaþním Ĝádu nebo popisu pracovní þinnosti.(16)
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Definice a schvalování environmentální
politiku
Monitorování funkþnosti systému
Jmenování podĜízeného pro zajištČní zdrojĤ
Dohled nad systémem

Stanovení cílĤ na svém úseku
ZajišĢování souladu s požadavky
Kontrola a realizace
ZpČtná vazba
Komunikace s ostatními složkami
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Obrázek 2: OdpovČdnost na rĤzných úrovních vedení (5)
Odborná zpĤsobilost, výcvik a povČdomí
Pracovníci, kteĜí vykonávají práce, které mají významný vliv na životní prostĜedí, musí
být odbornČ zpĤsobilí. Je na organizaci, aby v této souvislosti urþila jakou odbornou
zpĤsobilost musí mít pracovníci a v pĜípadČ, že jí nedosahují, aby jim poskytla pĜíslušný
výcvik, zaškolení apod. Dále norma vyžaduje pouþení zamČstnancĤ o environmentální
politice a zavedeném systému environmentálního managementu a v této souvislosti i
o jejich

úloze

a

odpovČdnosti

vþetnČ

respektování

havarijních

plánĤ,

dále

o významných environmentálních dopadech jejich pracovní þinnosti a potenciálních
následcích nedodržení stanovených provozních postupĤ. (17)
Organizace musí stanovit, zavést a udržovat postupy, které osoby pracující pro ni nebo
v její prospČch pouþí o:
• dĤležitosti shody s environmentální politikou, s postupy a požadavky systému
environmentálního managementu,
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• významných environmentálních aspektech a s tím souvisejících skuteþných nebo
potenciálních dopadech spojených s jejich prací, a o environmentálních pĜínosech
zlepšeného osobního chování,
• jejich úloze a odpovČdnosti za dosažení shody s požadavky systému,
• potenciálních následcích nedodržení stanovených postupĤ. (1)
Komunikace
Ve vztahu ke svým environmentálním aspektĤm a k systému environmentálního
managementu organizace musí stanovit, zavést a udržovat postupy pro:
• interní komunikaci mezi rĤznými úrovnČmi a funkcemi organizace,
• pĜijímání,

dokumentování

a

odezvu

na

zásadní

podnČty

od

externích

zainteresovaných stran. (1)
Formou externí komunikace mohou být sdČlení, zpravidla v regionálních médiích o
posunech, které byly ve smČru zlepšení životního prostĜedí uþinČny. Další možností je
zaĜadit informace o environmentálním profilu organizace do propagaþních materiálĤ
firmy, výroþní zprávy apod. (17)
Dokumentace
Pro efektivní fungování systému EMS musí organizace vytvoĜit a udržovat odpovídající
dokumentaci. Jednotlivé požadované dokumenty jsou zmínČny u jednotlivých
požadavkĤ normy. Úþelem této dokumentace je poskytovat potĜebné informace
pracovníkĤm a dalším zainteresovaným stranám. Dokumentace by mČla být zpracována,
následnČ udržována zpĤsobem, který respektuje zvyklosti a potĜeby organizace, má
doplĖovat nebo zlepšovat její informaþní systém. Rozsah dokumentace není stanoven,
mČla by však efektivnČ a dostateþnČ popsat vytvoĜení EMS. Dokumentace mĤže být
zpracována v libovolné podobČ (listinná, elektronická, internetová apod.), která je
použitelná, þitelná, a pĜístupná pro ty, kteĜí potĜebují 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 prvkĤ systému environmentálního managementu a jejich vzájemné
souþinnosti a odkaz na navazující dokumenty,
• dokumenty, vþetnČ záznamĤ, požadované touto mezinárodní normou,
• dokumenty, vþetnČ záznamĤ, urþené organizací jak nezbytné k zajištČní úþinného
plánování, provozování a Ĝízení procesĤ týkajících se jejich významných
environmentálních aspektĤ. (1)
Norma striktnČ nepožaduje základní dokument (pĜíruþku) pro systém EMS, jak je to
vyžadováno u systému Ĝízení jakosti podle ISO 9001. V praxi se však nejþastČji
vyskytuje struktura dokumentace odvozená ze systému Ĝízení jakosti, jak je vidČt na
obrázku 3. (5)

PěÍRUýKA

SMċRNICE

PRACOVNÍ POSTUPY,
INSTRUKCE
DOKUMENTACE
EXTERNÍHO PģVODU

Obrázek 3: Hierarchie dokumentĤ (5)
Je také možné vytvoĜit jednu smČrnici, která bude zahrnovat systém environmentálního
managementu i systém jakosti. Zde je však potĜeba dbát na srozumitelnost a pĜedevším
vymezení rozsahu.
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ěízení dokumentĤ
Dokumentace požadované systémem environmentálního managementu a normou ISO
14001 musí být Ĝízená. Záznamy jsou zvláštním druhem dokumentu a musí být Ĝízeny
v souladu s požadavky normy pro Ĝízení záznamĤ. (1)
Další požadavky vyžadované normou lze považovat za standardní požadavky týkající se
Ĝízené dokumentace:
• dokumentace musí být þitelná, datovaná a snadno pĜístupná, udržovaná v poĜádku a
po urþenou dobu archivovaná,
• novČ pĜipravené, þi aktualizované dokumenty musí být pĜezkoumány a schváleny
pĜíslušnými pracovníky,
• na místech, kde se dokumentace užívá, musí být pouze platné dokumenty, zastaralé
dokumenty musí být staženy a alespoĖ jedna podoba pĤvodního znČní musí být
archivována. (17)
Všechny dokumenty by mČly být po dvou až tĜech letech revidovány. PĜi revizi je
provČĜována formální správnost, ale pĜedevším vČcná správnost. Na základČ zjištČných
nedostatkĤ se poté provádí aktualizace.
ěízení provozu
Organizace musí urþit a plánovat ty operace a þinnosti, které souvisejí s urþenými
významnými environmentálními aspekty v souladu s její environmentální politikou, cíli
a cílovými hodnotami organizace tak, aby byly provádČny za pĜesnČ stanovených
podmínek, a to:
• stanovením, zavedením a udržováním dokumentovaných postupĤ pro Ĝízení situací,
kdy by bez tČchto postupĤ mohlo dojít k odklonu od environmentální politiky, cílĤ a
cílových hodnot,
• ustanovením provozních kritérií v tČchto postupech,
• stanovením, zavedením a udržováním postupĤ pro identifikované významné
environmentální aspekty zboží a služeb, používaných organizací a sdČlením
pĜíslušných postupĤ a požadavkĤ dodavatelĤm, vþetnČ smluvních partnerĤ. (1)
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Havarijní pĜipravenost a reakce
Norma ISO 14 001 vyžaduje vytvoĜit a udržovat postupy k identifikaci možností vzniku
havarijních situací a situací havarijního ohrožení a pro prevenci, zmírĖování a reakce na
nČ. Dále norma žádá uskuteþĖovat simulaþní tréninky a na jejich základČ, popĜ. po
rozborech havárií þi jiných pĜezkoumáních, provádČt pĜípadné revize havarijních plánĤ
a jiných akcí. (18)
PĜi zpracování postupu havarijní pĜipravenosti a reakce by tedy mČla organizace
zohlednit:
• charakter havarijního rizika (napĜ. hoĜlavé kapaliny, závadné látky, nebezpeþné
látky, plyny, skladovací nádrž) a opatĜení potĜebná v situaci havarijního ohrožení,
• nejpravdČpodobnČjší druh a rozsah možného havarijního ohrožení nebo havárie,
• nejvhodnČjší postupy pĜi situaci havarijního ohrožení nebo havárie,
• plány interní a externí komunikace,
• þinnosti pro minimalizaci škod na životním prostĜedí a zmírĖování následkĤ,
• postupy pro následné vyhodnocení havarijního ohrožení nebo havárie,
• pravidelné provČĜování postupĤ,
• výcvik pracovníkĤ odpovČdných za havarijní reakci,
• seznam klíþových pracovníkĤ, záchranných organizací, vþetnČ spojení na nČ,
• únikové cesty a shromažćovací místa,
• možnosti havarijního ohrožení v dĤsledku havárie ve vedlejších zaĜízeních. (5)
Havarijní plány je nutné periodicky pĜezkoumávat a revidovat, a tam kde je to možné
pĜezkušovat a to pĜedevším po vzniku havárií nebo situací havarijního ohrožení.(1)
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VYPRACOVAT OBECNOU SMċRNICI O
HAVARIJNÍ PěIPRAVENOSTI A
REAKCÍCH NA HAVARIJNÍ STAVY
VYPRACOVAT, JE-LI NUTNÉ,
HAVARIJNÍ PLÁN PRO JEDNOTLIVÉ
OBLASTI ýI RIZIKA
REALIZOVAT SIMULAýNÍ TRÉNINKY A
NA JEJICH ZÁKLADċ AKUTALIZOVAT
PěÍSLUŠNÉ DOKUMENTY
Obrátek 4: Postup k identifikaci možností vzniku situací havarijního ohrožení a
havarijních situací a pro reakce na nČ (5)
1.4.5 Kontrola a nápravná opatĜení
Monitorování a mČĜení
Organizace musí stanovit, zavést a udržovat postupy pravidelného monitorování a
mČĜení klíþových znakĤ svého provozu, které mohou mít významný environmentální
dopad. Postupy musí zahrnovat dokumentování informací sledující úroveĖ þinnosti,
pĜíslušné nástroje, Ĝízení provozu a soulad s cíli a cílovými hodnotami organizace. Je
také nutné zajisti, aby bylo používáno a udržováno kalibrované nebo ovČĜené
monitorovací nebo mČĜící zaĜízení. (1)
StejnČ jako v pĜípadČ kontroly jakosti, i v pĜípadČ monitorování a mČĜení vlivĤ na
životní prostĜedí, musí organizace o výsledcích tČchto mČĜení vést záznamy. Z tČchto
záznamĤ musí být zĜejmé, zda zjištČné vlivy jsou v pĜijatelných mezích (povolených þi
urþených limitech) þi nikoliv. Typickými pĜedstaviteli záznamĤ budou rĤzné protokoly
aĢ interní þi externí o environmentálních kontrolách. (19)
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Nápravná a preventivní opatĜení
PĜi zavádČní EMS bychom mČli poþítat s tím, že žádný systém Ĝízení není dokonalý a
ani ten náš nebude pravdČpodobnČ fungovat dokonale od prvního dne. Neshody, které
se obvykle projevují tím, že nČco nefunguje tak, jak by mČlo, mohou být zpĤsobeny
technickými problémy (prĤsaky, náhodné úniky látek, poškození zaĜízení) nebo
chybami v Ĝízení (napĜ. nedostateþnČ pĜesným monitorováním, nevhodným výcvikem þi
absencí výcviku, špatnČ vypracovanými pracovními pokyny, atd.). (2)
Pro pĜípad zjištČní jakýchkoliv neshod (situací, kdy zejména provozní þinnosti
respektive jejich dĤsledky nesplĖují stanovené specifikace) je tĜeba stanovit postupy a
vymezit pravomoci a odpovČdnosti pro analýzy a Ĝešení neshod. (19)
ěízení záznamĤ
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 výsledkĤ. Je potĜeba stanovit, zavést a udržovat postupy pro
identifikaci, skladování, ochranu, obnovování, uchovávání a odstraĖování záznamĤ, aby
zĤstaly þitelné, identifikovatelné a vysledovatelné. (1)
Interní audit
Organizace musí zajistit, aby interní audit systému environmentálního managementu
byly vedeny v plánovaných intervalech tak, aby:
• bylo urþeno, zda systém odpovídá plánovaným krokĤm environmentálního
managementu vþetnČ požadavkĤ ISO 14001 a je správnČ zaveden a udržován,
• poskytly vedení organizace informace o výsledcích auditu. (1)
V pĜípadČ interního auditu platí, že þím peþlivČji je proveden, tím lépe pro podnik.
Cílem auditu je zhodnotit, jak dobĜe zavedený systém environmentálního Ĝízení funguje
a jakým zpĤsobem podnik dosahuje urþitou úroveĖ environmentální výkonnosti. Audit
také umožĖuje kontrolu shody s normou ISO 14001. Jedná se o systematický, rutinní a
zdokumentovaný úkon, který by mČla provést nezávislá osoba s dostateþným odstupem
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a schopností kritického pohledu na fungování systému environmentálního Ĝízení
v podniku. Pravidelné audity jsou dĤležité a dávají podniku možnost vytvoĜit si obraz
zavedeného systému. Jsou pĜedpokladem pro dosažení neustálého zlepšování
environmentální výkonnosti podniku. (2)
VýbČr auditorĤ a provádČní auditu musí zajistit objektivitu a nestrannost procesu auditu.
Environmentální pĜezkoumání
Vrcholové vedení organizace musí v plánovaných intervalech pĜezkoumávat systém
environmentálního managementu organizace tak, aby byla zajištČna jeho trvalá
vhodnost, adekvátnost a úþinnost. Vstupy pro pĜezkoumání vedením organizace musí
zahrnovat:
• výsledky interních auditĤ a vyhodnocení souladu s právními požadavky a dalšími
požadavky, kterým organizace podléhá,
• komunikaci s vnČjšími zainteresovanými stranami vþetnČ stížností,
• environmentální profil (výkonnost, úroveĖ þinností, chování) organizace,
• rozsah splnČní cílĤ a cílových hodnot,
• stav nápravných a preventivních opatĜení.
• následné þinnosti z minulého pĜezkoumání vedením,
• zmČnČné okolnosti, vþetnČ vývoje právních a dalších požadavkĤ spojených s jejími
environmentálními aspekty,
• doporuþení pro zlepšení. (1)
Cílem pĜezkoumání vedením má být vyhodnocení trvalé vhodnosti, adekvátnosti a
úþinnosti zavedeného systému environmentálního managementu a pĜijetí impulsĤ k jeho
pĜípadným doplnČním þi jiným zmČnám. Souþástí pĜezkoumání je i stanovisko
k vhodnosti þi úpravám environmentální politiky a kontrola plnČní pĜijatých
environmentálních cílĤ. V této souvislosti mohou být z rozhodnutí top managementu
pĜípadnČ posunuty termíny plnČní nČkterých cílĤ nebo tyto rozšíĜeny, zároveĖ bývají
stanoveny i nové cíle na pĜíští období. Typickým rysem dobĜe zavedeného EMS je i
trvalé zlepšování ekologického profilu dané firmy. Top management by mČl v této

31

souvislosti zhodnotit posuny na tomto poli a iniciovat další zlepšovací aktivity.
O pĜezkoumání vedením musí být veden záznam, zpravidla formou zápisu. (19)

1.5 DĤvody zavádČní EMS (2)
HospodárnČjším využíváním surovin, vody a energie a také recyklací je možno snížit
náklady a najít další možnosti úspor. Omezení množství a nebezpeþnosti odpadĤ,
odpadních vod a plynných emisí nejen snižuje zatížení životního prostĜedí, ale také
snižuje výši pokut, poplatkĤ a nákladĤ na þištČní a odstraĖování odpadĤ.
Dále lze pĜedpokládat, že v blízké budoucnosti budou úĜady dobrovolné aktivity
podnikĤ oceĖovat ve stále širší míĜe a v dĤsledku toho budou omezovat administrativní
nároky kladené na tyto zodpovČdné podniky. Zavedení EMS zvýší šance podniku na
získání veĜejných zakázek, dotací a dalších finanþních prostĜedkĤ. EMS usnadní
dosažení souladu se stále pĜísnČjšími legislativními požadavky.
Postupem þasu bude stále vČtší množství orgánĤ veĜejné správy a velkých spoleþností
požadovat od svých dodavatelĤ prokazatelnČ šetrný pĜístup k životnímu prostĜedí.
Podniky, které nebudou schopny tomuto požadavku vyhovČt, na stávajícím trhu
neuspČjí.
SpotĜebitelé, kteĜí se zajímají o stav životního prostĜedí a pĜijímají za nČj svĤj díl
odpovČdnosti, si vybírají služby a výrobky prokazatelnČ pĜátelské k životnímu prostĜedí.
Podíl ekologicky šetrných výrobkĤ na trhu neustále roste. Zavedení systému
environmentálního Ĝízení zvýší tržní hodnotu podnikání v pĜípadČ fúze, akvizice, þi
prodeje podniku. KromČ toho, hodnota spoleþnosti je závislá na tom, jak její pĜístup k
životnímu prostĜedí vnímá veĜejnost. Ohleduplnost k životnímu prostĜedí a jeho ochrana
jsou pĜirozenou nadstavbou systému Ĝízení kvality. Požadavky na ochranu prostĜedí a
šetrné zacházení s pĜírodními zdroji jsou stále þastČji souþástí spotĜebitelských nárokĤ,
pĜedevším u nadnárodních spoleþností.
SprávnČ fungující EMS, stejnČ jako jiné systémy Ĝízení, podporuje shromažćování a
vyhodnocování dĤležitých a aktuálních údajĤ. Díky systému EMS jsou k dispozici
všechny dokumenty potĜebné pro kvalitní komunikaci se zamČstnanci a obchodními
partnery.
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ýinnosti a vlastní iniciativy podnikĤ zamČĜené na zlepšování environmentální
výkonnosti mají svou odezvu a pĜináší nové pohledy. Výsledkem þasto bývají
inovativní výrobky a služby, které mají výhodu pĜi uplatĖování se v konkurenci na trhu.
Zavedení EMS mĤže podniku otevĜít dveĜe k levnČjšímu externímu financování a
sníženým sazbám za pojištČní. Spoleþnost, která mĤže prokázat, že podnikla veškerá
možná opatĜení pro pĜedcházení vzniku škod na životním prostĜedí, je v pĜípadČ havárie
obvykle posuzována lépe.
Systém EMS fungující na základČ aktivního zapojení zamČstnancĤ stimuluje a pozitivnČ
ovlivĖuje jejich pĜístup k práci. Budou se ochotnČji ztotožĖovat s cíli spoleþnosti, pokud
ta je známa svým kladným vztahem k životnímu prostĜedí. OdpovČdné nakládání s
nebezpeþnými látkami a výrobky má pĜímý pozitivní vliv na pracovní podmínky a na
stav životního prostĜedí v místČ.
Systematické environmentální Ĝízení pĜispívá k harmonickým vztahĤm s obyvateli
blízkého okolí. Podnik se snáze mĤže vyhnout konfliktním situacím, být aktivnČjší a
otevĜenČ komunikovat s okolím. Ekonomická þinnost by nemČla pĜinášet pouze
krátkodobé zisky, ale mČla by také napomáhat pĜi udržování a zlepšování životních
podmínek a kvality života budoucích generací. V tomto ohledu musíme být
ohleduplnČjší v oblasti využívání pĜírodních zdrojĤ a opatrnČjší pĜi nakládání s odpady a
zneþištČním vypouštČným do životního prostĜedí.
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2 Analýza problému a souþasné situace
2.1 Charakteristika spoleþnosti
Sídlo firmy BRAVOLL, spol. s r. o. se nachází na jihu ýech v Žirovnici v ýeské
republice, kde v roce 1992 vznikla. Jde o ryze þeskou firmu bez zahraniþní úþasti.
Spoleþnost se zabývá výrobou plastových produktĤ vstĜikovací technologií, která je
jednou z novČ používaných, ale ne tak þastých metod. Firma se snaží vyvíjet a vyrábČt
cenovČ konkurenceschopné výrobky, ale zároveĖ kvalitní a bezpeþné. Druhou oblastí na
kterou se BRAVOLL, spol. s r. o. specializuje je strojírenství. Výrobky spoleþnosti
BRAVOLL, spol. s r. o. nacházejí uplatnČní v rĤzných prĤmyslových odvČtvích
pĜedevším

v prĤmyslu

stavebním,

ale

i

elektrotechnickém,

zdravotnickém,

automobilovém, nábytkáĜském, spotĜebním i pĜi výrobČ kanceláĜské techniky.
V souþasné dobČ firma pĜistavila nový plnČ vybavený výrobní areál, který zvýšil
výrobní kapacitu, tato kapacita ještČ není zcela naplnČna, a proto firma Ĝeší nyní
pĜedevším vyhledávání nových odbČratelĤ.
2.1.1 Výrobní proces vstĜikování plastĤ
VstĜikování plastĤ je cyklický proces výroby plastových výrobkĤ. Vstupním materiálem
pro vstĜikování je plastická hmota ve formČ granulátu. Tento granulát je dodáván
v pĜírodní þiré barvČ, následnČ je do nČho pĜidáváno granulované barvivo, to tvoĜí
zhruba 2 %. Pro vstĜikování jsou používány hydraulické lisy.
Vlhkost dodávaného plastového granulátu je nejprve potĜeba snížit, ještČ v násypce je
vysušován pĜi teplotČ 170°C. Toþící se šnek popohání již vysušený granulát do lisu, kde
je zahĜán na teplotu zhruba 300°C. Po zahĜátí, které je zapĜíþinČno i protitlakem a
otáþením šneku, je roztavený plast vstĜíknut tlakem 220 MPa do formy. Tato forma je
v zápČtí i s obsahem zchlazena na provozní teplotu zhruba 2 °C.
PĜi vstĜikování vznikají nežádoucí plyny, to je Ĝešeno zvláštními odvzdušnČními.
VstĜikování trvá zhruba 3 sekundy, pro zchlazení je þas potĜebný až 20 sekund.
NáslednČ se forma rozevĜe a díl je uvolnČn vyhazovaþi a samotíží vypadává.
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Jelikož jde o cyklický proces, bČhem procesu zchlazování je již nabírán nový granulát
šnekem a zahĜíván.
Hydraulické lisy mají nevýhodu ve vysoké spotĜebČ energie a vody. Avšak tato metoda
je výhodná tím, že nevzniká témČĜ žádný odpadní materiál a pĜi ochlazení hotového
výrobku ve formČ je unikající teplo opČt využíváno k procesu zahĜívání.
2.1.2 Politika jakosti firmy BRAVOLL, spol. s r. o.
Spoleþnost BRAVOLL, spol. s r. o. prošla procesem zavádČní systému jakosti dle ýSN
EN ISO 9001 a v roce 2002 získala certifikát systému jakosti.
Nejde jen o formalitu, firma se skuteþnČ snaží, aby zavedení tohoto systému pĜispČlo
k zefektivnČní práce a kvality, co vede v koneþném dĤsledku pĜedevším ke zvyšování
hodnoty pro zákazníka a jeho spokojenosti.
Prohlášení jednatelky ing. Voráþkové k politice jakosti:
„Politika jakosti firmy BRAVOLL, spol. s r. o. je souþástí celkové strategie firmy, to je
vyrábČt technologií vstĜikováním výrobky na takové technické a kvalitativní úrovni, aby
se uplatnily na trhu tuzemském i zahraniþním pĜi docílení pĜimČĜené ziskovosti
a docílení spokojenosti zákazníka.“
Vlastní politika jakosti se zabývá následujícími oblastmi:
•

zlepšováním technického vybavení potĜebného pro úspČšnost výrobkĤ na trhu

•

rozšíĜením a modernizací technologie na zpracování plastĤ, výroby a údržby
nástrojĤ

•

využitím prĤmyslové automatizace

•

opatĜeními pro zajištČní spokojenosti zákazníka

•

rozvojem zamČstnancĤ v organizaci

•

dalšími zdroji a možnostmi zajištČní systému jakosti

Cílem systému jakosti je splnČní všech reálných požadavkĤ zákazníkĤ z hlediska kvality
a vþasného plnČní. V souþasné dobČ se chce firma etablovat jako spolehlivý partner pro
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objednatele a vytváĜet optimální podmínky pro spolupráci s odbČrateli pĜi jejich
þinnosti. K dosažení vytyþených cílĤ vychází BRAVOLL, spol. s r. o. z politiky jakosti,
která je založena na jakosti, jakožto rozhodujícím faktoru.
Systém Ĝízení jakosti je zamČĜen na prevenci, neustálé sledování dodávaných výrobkĤ,
pĜiþemž jsou zvažovány potencionální pĜíþiny neshod, které jsou v pĜedstihu
eliminovány, protože prevence je nezbytný nástroj Ĝízení jakosti. Zabezpeþování jakosti
je prĤbČžný proces, který vychází z analýzy služeb a potĜeb zákazníkĤ, kde je nezbytnČ
dbáno pĜedevším na prevenci. Sledování jakosti je dĤležité hlavnČ proto, aby byla každá
práce vykonána bezchybnČ a hned napoprvé, þímž se šetĜí pĜedevším náklady na opravy
a zmetkovitost. Nezbytnou souþástí je vzdČlávání na všech úrovních organizaþní
struktury.
Firma si uvČdomuje, že zákazník není závislý na ní, ale naopak ona na nČm. Proto se
snaží maximalizovat svou jakost a všechny své výrobky dodává s prohlášením o shodČ
ve smyslu zákona þ. 22/97 Sb., a zároveĖ všichni její dodavatelé výrobkĤ mají
certifikovaný systém Ĝízení jakosti podle EN ISO 9001.
2.1.3 Ochrana životního prostĜedí
PĜestože firma BRAVOLL, spol. s r. o. do této doby nemá zavedeny normy, které by
v této oblasti mČla plnit, vytvoĜila si sama program "BRAVOLL - ekologie", kde si
stanovila cíle týkající se ochrany životního prostĜedí. Nese zodpovČdnost za veškeré
procesy, s tím související aspekty a následky v prĤbČhu celého výrobního cyklu a všech
þinností ve spoleþnosti probíhajících.
ProstĜedky k ochranČ životního prostĜedí:
•

plnČní požadavkĤ platných zákonĤ a naĜízení na ochranu životního prostĜedí,

•

postupné zlepšování v oblasti environmentálních cílĤ a pĜedevším zavedení
systému hodnocení cílových hodnot, ISO 14001,

•

snaha o použití materiálĤ vyrábČných z recyklovatelných surovin,

•

sebekontrola a zodpovČdnost zamČstnancĤ na všech úrovních Ĝízení zapĜíþiní
negativní vlivy pĤsobící na životní prostĜedí, šetĜení energií,
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•

vzdČlání a školení zamČstnancĤ v rozsahu odpovídající jeho funkci,

•

prevence zneþišĢování,

•

zvýšení podvČdomí každého zamČstnance v ochranČ životního prostĜedí.

Dále se spoleþnost rozhodla v rámci svého programu "BRAVOLL - ekologie"
vybudovat na stĜeše svého novČ postaveného areálu fotovoltaickou elektrárnu o výkonu
162 kWp. Fotovoltaická elektrárna takového výkonu by pĜes den, i pokud je brán
v úvahu þásteþnČ slunný den, pokryla plnČ spotĜebu elektrické energie po vČtšinu roku.
Celá technologie fotovoltaické elektrárny bude osazena citlivČ do stavby výrobního
areálu tak, že bČžným pohledem ze zemČ toto energetické zaĜízení nebude vĤbec patrné.
V programu "BRAVOLL - ekologie" je i nČkolik dalších ekologicko-energetických
realizací významnČ pomáhající ke zlepšení životního prostĜedí.
2.1.4 Integrovaný systém Ĝízení
Vzhledem ke snaze o co nejvyšší efektivitu a úþinnost zavedeného systémĤ chce firma
pokraþovat s implementací dalších dílþích þástí systému Ĝízení a vše sjednotit v jeden
celek. Základ systém integrovaného managementu ve spoleþnosti tvoĜí ISO 9000, které
stanovuje požadavky na systémy jakosti. K této základní þásti systému BRAVOLL,
spol. s r. o. se rozhodla spoleþnost upravit specifické požadavky na ochranu životního
prostĜedí dle norem Ĝady ISO 14000 a na ochranu zdraví a bezpeþnost pĜi práci dle
norem Ĝady OHSAS 18000. Tímto zpĤsobem vznikne ucelený integrovaný systém,
který minimalizuje rozsah dokumentace, zvýší její pĜehlednost a sníží náklady potĜebné
na tvorbu, zavádČní a správu systému. Jak se tyto systémy prolínají, je znázornČno
v pĜíloze 2.
Spoleþnost si je vČdoma globálních problémĤ v oblasti ochrany životního prostĜedí, a
proto se rozhodla integrovat do zavedeného systému managementu jakosti požadavky
normy ýSN EN ISO 14001:2005.
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2.2 Úvodní analýza pro zavedení EMS
Aby spoleþnost BRAVOLL, spol. s r. o. mohla zavést normu ISO 14001, bylo nutné
vzít všechny požadavky této normy a porovnat je se skuteþnou situací ve firmČ. Vstupní
analýza byla provedena 5. 4. 2010. Této vstupní analýzy se úþastnilo celé vedení firmy,
management na všech úrovních a ekolog spoleþnosti. Byly prozkoumány již zavedené
dokumentace a záznamy. Tímto byly tedy zjištČny nesrovnalosti s normou ISO
14001:2005 a se souþasnČ platnými zákony v oblasti ochrany životního prostĜedí.
Výstup této analýzy byl sepsán jako dokument s názvem Záznam z úvodní analýzy.
Záznam z úvodní analýzy tedy obsahuje srovnání skuteþnosti s požadavky jednotlivých
kapitol normy ISO 14001.
2.2.1 Všeobecné požadavky (þást 4.1 normy ISO 14001)
Spoleþnost BRAVOLL, spol. s r. o. prošla procesem zavádČní systému jakosti dle ýSN
EN ISO 9001. Dne 30. 10. 2002 získala firma BRAVOLL, spol. s r. o. certifikát
systému jakosti dle ýSN EN ISO 9001. Spoleþnost se tímto zavázala, že vytvoĜí, bude
uplatĖovat, dokumentovat a udržovat systém managementu jakosti v rozsahu výroba a
dodávání plastových výrobkĤ vyrábČných technologií vstĜikováním. Pokud se jedná o
rozsah systému environmentálního managementu, bude se shodovat s rozsahem
managementu kvality. Systém environmentálního managementu dle ISO 14001 není
doposud vytvoĜen, dokumentován, uplatĖován a udržován.
2.2.2 Environmentální politika (þást 4.2 normy ISO 14001)
Dle požadavku normy ISO 14001 spoleþnost nemá zpracovanou environmentální
politiku. Jsou sice zpracovány cíle a závazky v programu nazvaném „Bravoll-ekologie“,
ty však neodpovídají systému environmentálního managementu. Ve spoleþnosti existuje
již politika jakosti, environmentální politika však bude zpracována v samostatném
dokumentu.
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ʹǤʹǤ͵ Environmentální plánování
Environmentální aspekty (kapitola 4.3.1 normy ISO 14001)
Pro žádnou oblast ve výrobČ nebyly doposud identifikovány environmentální aspekty.
Nebyla tedy ani urþena jejich významnost a priorita dopadu na životní prostĜedí. Dále
není stanoven postup pro jejich urþení a metoda pro zjištČní tČch nejdĤležitČjších
aspektĤ, které ohrožují životní prostĜedí.
Požadavky právních pĜedpisĤ a jiné právní požadavky (kapitola 4.3.2 normy ISO
14001)
DĤležitým pĜedpokladem je dodržování požadavkĤ národní legislativy a jiných právních
požadavkĤ. Firma nemá zaveden postup, kterým by se ztotožĖovala s legislativními
pĜedpisy. Ve firmČ prozatím není pĜehled o všech relevantních pĜedpisech vztahujících
se k environmentálním aspektĤm. Pracovníci, kterých se bezprostĜednČ bude zavedení
normy týkat, nemají pĜehled o legislativČ a jejích požadavcích.
Ochrana ovzduší
Dle zákona þ. 86/2002 Sb., o ochranČ ovzduší byly ve spoleþnosti identifikovány
mobilní i stacionární zdroje zneþišĢování.
Tabulka 2: Mobilní zdroje zneþišĢování
Dopravní prostĜedky

Osobní automobil

Nákladní automobil

Poþet zdrojĤ

8

2

U tČchto mobilních zdrojĤ zneþišĢování je zajištČno pravidelné mČĜení emisí.
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Tabulka 3: Stacionární zdroje zneþišĢování
Úsek
VstĜikování
plastĤ
Administrativní
prostory

Spalovací zdroj zneþištČní

Výkon

Zdroj zneþištČní

Vitomax 100-LW Typ M155 650 kW až 2 MW. stĜední
Vitogas 200-F

72 až 144 kW

malý

V budovČ jsou využívány dva plynové kotle. Oba kotle mají vedeny revizní zprávy o
výsledku kontroly spalinových cest. U stĜedního zdroje zneþištČní (tabulka 3) byl
odborem životního prostĜedí vymČĜen poplatek.
Oba zdroje zneþištČní jsou vedeny v evidenci, spoleþnČ s revizními zprávami. Je urþena
odpovČdná osoba, která má na starosti pĜedevším pravidelné revize.
Tabulka 4: Emise stĜedního zdroje zneþištČní
StĜední zdroj zneþištČní
Rok

2009

Emise NOx (t/rok)

Emise CO (t/rok)

0,079

0,000

SpotĜeba zemního
plynu (m3/rok)
105 080

Tabulka 5: Emise malého zdroje zneþištČní
StĜední zdroj zneþištČní
Koncentrace
Rok
Emise NOx (t/rok)

pĜepoþtená na

SpotĜeba zemního

obsah kyslíku

plynu (m3/rok)

(mg/m3)
2009

0,000

K1 -16,5
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12 147

Chemické látky
Dle úvodní analýzy nebylo ve spoleþnosti objeveno nakládání s výbušnými,
oxidujícími, vysoce a extrémnČ hoĜlavými, toxickými, žíravými nebo jinak
nebezpeþnými látkami pro životní prostĜedí.
Prevence závažných havárií
Dle zákona o prevenci závažných havárií nebyla spoleþnost zaĜazena mezi spoleþnosti
podléhající zákonu þ. 59/2009 Sb., o prevenci závažných havárií.
Odpady
Spoleþnost

nevede

záznamy

o

produkci

odpadĤ,

nejsou

kontrolovány

a vyhodnocovány. Není zpracována dokumentace, která by specifikovala nakládání
s odpady.
Vedení spoleþnosti doporuþilo zamČstnancĤm tĜídit odpad. Nebyly však zajištČny
pĜíslušné nádoby a tudíž tĜídČní odpadu je v zájmu zamČstnancĤ.
Voda
Ve spoleþnosti je evidována spotĜeba vody. Jak se hodnoty spotĜeby vody pohybovaly,
znázorĖuje tabulka 6.
Tabulka 6: SpotĜeba vody v roce 2009
Druh spotĜeby

MČrná 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 spoleþnost nemá stanoveny environmentální aspekty, u nichž je nejvyšší
závažnost dopadu na životní prostĜedí, nejsou ještČ stanoveny ani cíle a cílové hodnoty.

41

Cílem programĤ environmentálního managementu je stanovit zpĤsob dosažení
stanovených cílĤ a cílových hodnot vþetnČ pĜíslušných odpovČdností.
MČly by být urþeny prostĜedky k realizaci cílĤ, þas a odpovČdnost za realizaci aktivit a
za splnČní cíle.
2.2.4 Zavedení a provoz
Struktura, odpovČdnost a pravomoc (kapitola 4.4.1 normy ISO 14001)
Pro organizaci ochrany životního prostĜedí neexistuje žádné standardní Ĝešení. Ve
spoleþnosti nejsou identifikovány specifické úkoly pro jednotlivé útvary v oblasti
ochrany životního prostĜedí. Nejsou stanoveny odpovČdnosti a pravomoci týkající se
environmentálního chování stĜedisek a jednotlivých pracovníkĤ.
Pro Ĝízení lidských zdrojĤ platí ve spoleþnosti BRAVOLL, spol. s r. o. smČrnice QMS
6/03 Lidské zdroje, v rámci této smČrnice jsou upraveny odpovČdnosti týkající se
kvality, ne však EMS. Ve firmČ není stanoven pĜedstavitel pro vedení EMS. Je již
vybrán, prozatím však nebyl jmenován vedením spoleþnosti.
Odborná zpĤsobilost, výcvik a povČdomí (kapitola 4.4.2 normy ISO 14001)
Jsou vytipovány profese a funkce, které mají významný vliv na životní prostĜedí, zatím
však tČmto pracovníkĤm nebyl poskytnut výcvik nebo zaškolení související
s kvalifikaþními požadavky, které se mohou zmČnit spolu se zavedením normy.
Nebyl doposud zjišĢován pĜístup zamČstnancĤ k ochranČ životního prostĜedí. NČkteĜí
zamČstnanci nemají povČdomí o systému environmentálního managementu.
V oblasti Ĝízení kvality je tato oblast Ĝešena smČrnicí QMS 6/03 Lidské zdroje, smČrnice
pro environmentální Ĝízení výcviku kvalifikace, plán odborných školení doposud
vytvoĜen není.
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Komunikace (kapitola 4.4.3 normy ISO 14001)
Ve spoleþnosti je vytvoĜen a udržován postup pro interní komunikování a odezvu na
zásadní podnČty z vnČjších zainteresovaných stran v oblasti kvality.
Není ale vytvoĜen postup pro environmentální komunikování dle normy ISO 14001.
Není rozhodnuto, zda organizace bude þi nebude externČ komunikovat své významné
environmentální aspekty a není stanovena odpovČdnost pro externí komunikaci. Jsou
také nedostatky v komunikaci pĜi Ĝešení mimoĜádné nebo havarijní situace.
Dokumentace (kapitola 4.4.4 normy ISO 14001)
Dokumentace pro environmentální management dosud není zavedena podle normy ISO
14001. ýást dokumentace pro QMS mĤže však být použita i pro environmentální
management. Podrobné rozložení smČrnic v oblasti EMS i QMS je znázornČno v pĜíloze
2, kde jsou zĜejmé souþasnČ platné smČrnice, ale i dokumenty, které budou muset být
upraveny, popĜípadČ novČ zpracovány.
ěízení dokumentĤ (kapitola 4.4.5 normy ISO 14001)
Ve firmČ je zpracována PĜíruþka jakosti. Bylo rozhodnuto, že pro environmentální
management bude zpracována samostatná PĜíruþka environmentu pro lepší pĜehlednost.
Po zabČhnutí systému bude možné obČ pĜíruþky sjednotit do jedné integrované.
Dokumenty jsou Ĝízeny opČt dle smČrnice QMS 4/23 ěízení dokumentĤ a záznamĤ, tuto
smČrnici je možné upravit o požadavky EMS a bude sloužit jako integrovaná smČrnice.

ěízení provozu (kapitola 4.4.6 normy ISO 14001)
Spoleþnost má svým chováním vliv na životní prostĜedí. Tato oblast není pĜímo
zahrnuta v dokumentech, které upravují Ĝízení provozu pro oblast kvality, bude nutné
zpracovat dokumentaci.
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Havarijní pĜipravenost a reakce (kapitola 4.4.7 normy ISO 14001)
Ve spoleþnosti jsou evidovány a Ĝešeny pracovní úrazy, je k dispozici sešit pro záznam
o poskytnutí první pomoci a pĜi této události je vytvoĜen záznam o úraze.
Pro pĜípad havarijní události jsou vedeny platné požární Ĝády pro plynové kotelny a je
vypracována smČrnice QMS 7/50 Havarijní pĜipravenost a reakce a evakuaþní plán celé
budovy. V celém areálu jsou znaþeny nouzové východy.
V každé þásti provozu je umístČn hasicí pĜístroj, tyto pĜístroje jsou pravidelnČ þtvrtletnČ
revidovány odbornou firmou. Ve firmČ neprobíhají cviþné požární poplachy.
2.2.5 Kontrola a nápravná opatĜení
Monitorování a mČĜení (kapitola 4.5.1 normy ISO 14001)
Monitorování a mČĜení je Ĝízeno v oblasti managementu kvality, kde se monitorovací a
mČĜící proces Ĝídí smČrnicí QMS 7/60. Pro oblast environmentálního managementu
není zaveden postup. Týká se to pĜedevším oblasti odpadového hospodáĜství, spotĜeby
vod a spotĜeby energií.
Hodnocení souladu (kapitola 4.5.2 normy ISO 14001)
Není provádČno hodnocení souladu shody s požadavky právních pĜedpisĤ nebo s jinými
právními požadavky dle normy.
Neshoda, opatĜení k nápravČ a preventivní opatĜení (kapitola 4.5.3 normy ISO
14001)
Pro Ĝízení neshod a preventivní opatĜení platí pro systém jakosti smČrnice QMS 8/30
ěízení neshod, náprava a preventivní opatĜení. Tato smČrnice nezohledĖuje Ĝízení
environmentu, po drobných úpravách by však mohla zahrnovat i tuto oblast.
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ěízení záznamĤ (kapitola 4.5.4 normy ISO 14001)
Pro Ĝízení záznamĤ ve firmČ platí smČrnice QMS ěízení dokumentĤ a záznamĤ a
Spisový a skartaþní Ĝád.
Interní audit (kapitola 4.5.5 normy ISO 14001)
Oblast upravuje smČrnice QMS. Interní audity jsou provádČny dle schválených plánĤ.
AuditoĜi plní úkoly stanovené pĜedstavitelem pro QMS. PĜi auditu jsou interní auditoĜi
oprávnČni požadovat dĤkazy o plnČní pĜíslušných dokumentĤ a vypracovat písemné
zprávy.
PĜezkoumání vedením (kapitola 4.6 normy ISO 14001)
PĜezkoumání funkþnosti QMS se provádí jednou roþnČ na zaþátku roþnČ. Stejným
zpĤsobem bude provádČno i pĜezkoumání vedením EMS.
2.2.6 Vyhodnocení analýzy
PĜi analýze nebyly zjištČny žádné skuteþnosti, které by nedovolily vypracování a
zavedení systému environmentálního managementu. NásledovnČ musí být navržen
postup pro zavedení.
Vlastní proces bude záviset pĜedevším na dodržování daných postupĤ, na snaze
vrcholového managementu a pochopení a dodržování cílĤ úþastníkĤ, kterých se
zavedení tohoto systému bude týkat.
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͵ Vlastní návrhy Ĝešení, pĜínos návrhĤ Ĝešení
3.1 Environmentální politika
Podoba environmentální politiky se v podstatČ podobá politice jakosti. Výsledkem bude
pĜehledný jednostránkový dokument.
Úvodní text bude oznaþen jako Environmentální politika spoleþnosti BRAVOLL, spol.
s r. o. a bude obsahovat vysvČtlení, proþ se rozhodla investovat úsilí a finance do
zavedení systému environmentálního managementu a þeho chce docílit pĜátelským
pĜístupem k životnímu prostĜedí. ZnČní bude následné:
Cílem spoleþnosti je dosáhnout a udržovat v oblasti ochrany životního prostĜedí takové
úrovnČ Ĝídící a organizaþní þinnosti, která dovolí minimalizovat negativní vliv
prĤmyslové þinnosti na životní prostĜedí, a která se kladnČ projeví v jakosti produkce a
v úrovni bezpeþnosti práce. Systémovým pĜístupem k ochranČ životního prostĜedí chce
BRAVOLL, spol. s r. o. dosáhnout zlepšení, nebo alespoĖ udržení životních podmínek
v nejbližších lokalitách, ale také se do budoucna zasloužit o globální udržitelnost
rozvoje.
Základ politiky pĜedstavuje druhá þást, ta uvede stanovené zámČry. Podle normy musí
být nČkteré zámČry obligatornČ stanoveny, jde o závazek plnit požadavky platných
zákonĤ a naĜízení na ochranu životního prostĜedí a jiných požadavkĤ, dále závazek
k neustálému zlepšování a prevenci zneþištČní, vyhrazení rámce pro stanovení a
pĜezkoumání cílĤ a cílových hodnot.
Zásady environmentální politiky:
• Základ
Ochrana životního prostĜedí je jednou z priorit spoleþnosti. Základem je úþinný Ĝídicí
systém environmentálního managementu.
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• Závazek
Firma se zavazuje plnit požadavky platných zákonĤ a naĜízení na ochranu životního
prostĜedí a jiných požadavkĤ, které s ochranou životního prostĜedí souvisejí. Soulad je
základem pro zlepšování environmentálního profilu spoleþnosti.
• Integrace
Implementace environmentální problematiky bude provádČna do organizaþních a
Ĝídících procesĤ a dokumentĤ. Složky environmentálního managementu budou postupnČ
zabudovány do celého Ĝízení.
• Zlepšování
Neustále budou zdokonalovány procesy environmentálního Ĝízení a environmentálního
profilu v souladu s nejnovČjšími technickými a vČdeckými poznatky, požadavky
zákazníkĤ a oþekáváním veĜejnosti.
• Komunikace
Spoleþnost bude poskytovat pravidelnČ informace zamČstnancĤm, veĜejnosti a
veĜejnoprávním orgánĤm. PrĤbČžnČ bude komunikovat s orgány místní samosprávy,
obþanskými iniciativami þi zákazníky o environmentální problematice.
• Vlivy
Systémovými opatĜeními bude peþováno o odstranČní þi minimalizaci negativních
ekologických vlivĤ a budou stále pĜezkoumávány novČ vznikající environmentální
aspekty.
• Výrobky
Spoleþnost bude poskytovat a vyvíjet takové výrobky, které nemají negativní vliv na
životní prostĜedí a které lze recyklovat, opakovanČ používat nebo bezpeþnČ zlikvidovat.

47

• Procesy
Budeme vyvíjet, projektovat, provozovat zaĜízení a provádČt þinnosti s ohledem na
úþinné využívání energie a materiálĤ, na šetrný vztah k životnímu prostĜedí a
respektování principu udržitelného využívání obnovitelných zdrojĤ.
• Dodavatelé
Budeme prosazovat, aby zásady Environmentální politiky postupnČ uplatĖovali i
dodavatelé výrobních zdrojĤ a služeb a aby se dostali do souladu s požadovanými
environmentálními kritérii.
• Havárie
Tam, kde existují þinnosti s možností vzniku mimoĜádné situace, vypracujeme havarijní
plány a zajistíme jejich pravidelnou kontrolu.
• VzdČlávání
ZamČstnanci budou systematicky pĜipravováni a motivováni, aby provádČli své þinnosti
zpĤsobem odpovČdným k životnímu prostĜedí.
• Dokumentace
Environmentální politika bude dostupná všem zamČstnancĤm, zákazníkĤm, široké
veĜejnosti a orgánĤm státní správy.
TĜetí þást politiky urþí závazky, které ze strany vedení organizace musí být splnČny, aby
organizace mohla dostát zámČrĤm a zásadám uvedeným výše. V této þásti bude uveden
závazek vedení poskytnout nezbytné zdroje k zavedení a udržování systému
environmentálního managementu.
Politika bude dokumentována a udržována. Bude zveĜejnČna v každém z oddČlení na
nástČnce, bude umístČna na spoleþný firemní server, aby byla pĜístupná všem
zamČstnancĤm, je nutné ji zamČstnancĤm i pĜiblížit na pracovní poradČ. Norma však
dále vyžaduje dostupnost politiky pro veĜejnost. Bude tedy zpĜístupnČna na firemních

48

webových stránkách www.bravoll.cz a vytištČný dokument bude k nahlédnutí ve
vstupním prostoru firmy. Politika bude zveĜejnČna samostatnČ, nebude tedy integrována
s politiku jakosti v jednom dokumentu.

3.2 Environmentální plánování
Environmentální plánování zahrnuje þásti urþení environmentálních aspektĤ, právních a
jiných požadavkĤ, cílĤ a cílových hodnot a programu environmentálního managementu.
3.2.1 Environmentální aspekty
Jak to vyžaduje ustanovení standardu, organizace zkoumala své þinnosti a urþila, které z
nich mají dopad na životní prostĜedí, a pokud to bylo možné, dopad byl zmČĜen.
Výsledky analýzy jsou uvedeny v registru Environmentálních aspektĤ, který je uveden
v pĜíloze 3. Relativní význam rĤzných aspektĤ je faktorem, který ovlivĖuje výbČr
položky pro zaĜazení do procesu zlepšování životního prostĜedí a akþních plánĤ.
Je tedy nutné zmapovat všechny aspekty, jimiž organizace ovlivĖuje životní prostĜedí.
Postup této analýzy si urþí organizace sama. PĜedmČtem zájmu budou všechny þinnosti
a výrobky, které jsou pĜedmČt aktivity firmy nebo na které má firma vliv.
Jelikož urþení metodického postupu pro analýzu všech aspektĤ je plnČ v kompetenci
organizace, byla pro tyto úþely rozdČlena na jednotlivé þásti a v rámci tČchto dílþích
celkĤ se urþily všechny aspekty. Po vymezení tČchto þástí se byl proveden soupis všech
možných nežádoucích vlivĤ, jimiž firma pĤsobí negativnČ na životní prostĜedí.
Aspekty byly hodnoceny v administrativní þásti budovy, dále samotném provozu
vstĜikolisování, byly hodnoceny pĜímé aspekty tĜetích stran, jako jsou dodavatelé,
odbČratelé, aspekty vznikající pĜi odvozu nebezpeþných odpadĤ, aspekty týkající se
provozu a aspekty plynoucí z parkování nákladních i osobních automobilĤ.
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SpotĜeba elektrické energie
Spoleþnost používá zastaralé hydraulické stroje. Výhodné by bylo zakoupit plnČ
elektrický vstĜikolis ENGEL e-motion 1340/280T s pČtiosým manipulátorem výrobce
ENGEL ERC 63/5.
Tento stroj o uzavírací síle 280 tun zajistí pĜedevším vČtší zajištČní jakosti a vČtší
produktivitu pĜi výrobČ vstĜikolisováním. Stroj má oproti svým technickým
pĜedchĤdcĤm, hydraulickým strojĤm, své pĜednosti. Je to pĜedevším pĜesnost vstĜiku,
pĜesnost všech pohybĤ stroje o více než jeden Ĝád desítkové soustavy, vČtší rychlost,
lepší reprodukovatelnost. Co je však pro snížení dopadĤ na životní prostĜedí
nejdĤležitČjší je znaþná úspora elektrické energie. Tento stroj má relativní úsporu
elektrické energie 38% oproti hydraulickému stroji téže velikosti pĜi naprosto stejné
konkrétní výrobČ.
SpotĜeba vody
Ke spotĜebČ vody dochází pĜedevším pĜi výrobním provozu. Voda je spotĜebovávána pĜi
chlazení formy s hotovým výrobkem. Technicky i organizaþnČ jsou Ĝešena opatĜení pro
využívání vody hospodárným, efektivním zpĤsobem, pĜesto je spotĜeba znaþná.
V tabulce 7 jsou zaznamenány spotĜeby energií v celém provozu firmy.
Tabulka 7: Výše spotĜeb energií
Druh spotĜeby

MČrná jednotka Rok 2009

Elektrická energie

kWh

7 472 774

Zemní plyn

m3

117 222

Voda

m3

30 565

SpotĜeba pohonných hmot
SpotĜeba pohonných je snižována pĜedevším kladením dĤrazu na jejich hospodárné
využívání a dále používání pohonných hmot pĜedepsaných výrobcem. K nižší spotĜebČ
pĜispívají pravidelné revizní, technické a servisní prohlídky.
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Odpady
PĜi þinnostech jsou produkovány odpady kategorie kategorie O (ostatní) a N
(nebezpeþné). Se všemi odpady prozatím není nakládáno v souladu s platnými právními
pĜedpisy, nejsou dĤkladnČ tĜídČny a oznaþovány podle druhĤ a kategorií. Odpady jsou
pĜedávány k odstranČní nebo dalšímu využití odborným firmám oprávnČným k jejich
pĜevzetí. Odpady jsou pĜed jejich pĜedáním shromažćovány ve skladech. Pro likvidaci
vyprodukovaných odpadĤ je využívána firma EKO-KOM a. s.
Nakládání s odpady bude ve firmČ velmi dĤležitou oblastí. Pro tuto oblast bude
stanovena samostatná smČrnice. Pro bČžné nakládání s komunálním odpadem jsou již
nyní v každé místnosti umístČny odpadkové koše. PĜed firmou je umístČn odpadový
kontejner, do kterého jsou koše vynášeny a o tento odpad se již stará firma EKO-KOM
a.s., která ho sváží.
Dále smČrnice urþí nutnost separace papíru, bude tedy vyþleĖován papír, plasty a sklo.
V každém stĜedisku ve firmČ bude umístČn odpadkový koš na plasty a papír. Velké
kontejnery se separovaným odpadem bude opČt odvážet firma EKO-KOM a. s.
Ostatní odpady jako napĜ. kovy, kompostovatelný odpad z okolí firmy, objemné
odpady, elektrotechnika, stavební suĢ, nebezpeþné odpady budou sváženy na sbČrný
dvĤr.
SmČrnice stanoví i zabezpeþení a dodržování požadavkĤ pĜi zacházení s nebezpeþnými
odpady. Tyto odpady se ve firmČ nacházejí v podobČ:
•

nádob od rozpouštČdel používaných pĜi úpravČ plastĤ a pĜi údržbČ strojĤ,

•

nádob od lepidel,

•

mazací tuky a zamaštČné hadry používané pĜi údržbách provozu,

•

nefunkþní záĜivky, akumulátory do aut.

Nebezpeþné odpady budou zvlášĢ separované v oznaþených nepropustných nádobách a
sváženy do sbČrného dvora.
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Bude nutno zavést prĤbČžné evidence odpadĤ (specifikace druhĤ produkovaných
odpadĤ a uvedení zpĤsobu nakládání s nimi). PotĜebné je pĜedevším informovat
pracovníky spoleþnosti, jak mají tĜídit vyprodukovaný odpad.
Tím, že se firma rozhodla implementovat systém environmentálního managementu,
bude nutné informace o vyprodukovaném odpadu monitorovat. Jakým zpĤsobem bude
veden záznam z monitorování odpadĤ je zĜejmý z tabulky 8.
Tabulka 8: Vyprodukovaný odpad
Kategorie odpadu

Vyprodukovaný odpad v tunách za rok 20..

Ostatní odpad
Nebezpeþný odpad
Celková produkce odpadĤ


Odpadní vody
Všechny odpadní vody tj. splaškové a dešĢové jsou svedeny do podnikové kanalizace,
odkud jsou kanalizaþními pĜípojkami svedeny do mČstské kanalizace. ýistiþka
odpadních vod je provozována podle schválených provozních ĜádĤ.
Emise do ovzduší
V ochranČ ovzduší jsou emise malých a stĜedních zdrojĤ zneþišĢování ovzduší , které
jsou pravidelnČ dopoþítávány a mČĜeny oprávnČnými mČĜícími skupinami. Všechny
zdroje splĖují emisní limity.
Služební vozidla jsou majetkem spoleþností. U všech vozidel jsou prokazující
technické, servisní a revizní prohlídky.
Dalším, avšak zcela zanedbatelným zdrojem zneþištČní ovzduší, jsou zplodiny
uvolĖující se zahĜívání plastového granulátu. Objem takto vyprodukovaných škodlivin
je jen ve velmi malém množství.
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Kontaminace vod a pĤdy
Úniku provozních pohonných hmot a zĤstávání jejich zbytkĤ je opČt zajištČno
pravidelným provádČním technických, servisních a revizních prohlídek nákladních i
osobních automobilĤ.
Spoleþnost se snaží zamezit parkování vozidel na volné pĤdČ, kde by hrozil únik
provozních kapalin do vody nebo pĤdy. Za tímto úþelem bylo v areálu firmy postaveno
vyasfaltované parkovištČ. Aby nedošlo k zneþištČní vody þi pĤdy pĜi mytí vozidel, mytí
se provádí vždy v myþkách aut, které jsou proti takovémuto zneþišĢování dostateþnČ
zabezpeþeny. Odpad vznikající z provozu strojĤ a vozidel je pĜedepsaným zpĤsobem
likvidován.
PĜi manipulaci s chemickými látkami jsou spoleþností i jejími dodavateli vždy
dodržovány platné zákonné pĜedpisy. Spoleþnost neprovozuje žádné sklady, kde by
byly ukládány chemické látky. Pokud jsou chemické látky potĜeba, objednává se takové
množství chemických látek, které bude okamžitČ, bez potĜeby skladování, použito.
Vznikne-li potĜeba krátkodobČ uložit chemické látky, musí se vždy jednat o místo
zastĜešené, zabezpeþené proti vstupu nepovolané osoby, s pevnou podlahou. Chemické
látky jsou ukládány v souladu s pokyny výrobce, v pĤvodních originálních obalech,
popĜípadČ ve vhodných náhradních obalech.
Spoleþnost pro svou þinnost používá malá množství chemických látek. Nejedná se
o látky nebezpeþné. Pracovníci i dodavatelé s látkami manipulují v souladu s pokyny
výrobce. Všichni pracovníci jsou náležitČ proškoleni pro nakládání s tČmito látkami.
Havarijní pĜipravenost
Pro možnost vzniku havarijních situací jsou zpracovány havarijní plány, které jsou v
souladu s požadavky platných právních pĜedpisĤ. Za úþelem koordinace þinností na
úseku prevence a likvidace nežádoucích mimoĜádných událostí by bylo dobré jmenovat
havarijní komisi.
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Vyhodnocení environmentálních aspektĤ
Jednotlivým aspektĤm byly pĜiĜazeny jednotlivá kritéria a dle tabulky 9 byla
vyhodnocena významnost aspektu.
Tabulka 9: Hodnocení významnosti environmentálních aspektĤ

Významnost z

Významnost z

hlediska legislativy

hlediska nákladĤ

ne

Zanedbatelná/není

ojedinČle

malá

ne

Zanedbatelná/není

obþas

malá

ne

Zanedbatelná/není

þasto/trvale

malá

ne

PĜimČĜená

ojedinČle

malá

ne

PĜimČĜená

obþas

malá

ne

PĜimČĜená

þasto/trvale

stĜední

ne

Vysoká

ojedinČle

stĜední

ne

Vysoká

obþas

kritická

ne

Vysoká

þasto/trvale

kritická

ano

Zanedbatelná/není

ojedinČle

stĜední

ano

Zanedbatelná/není

obþas

stĜední

ano

Zanedbatelná/není

þasto/trvale

stĜední

ano

PĜimČĜená

ojedinČle

stĜední

ano

PĜimČĜená

obþas

stĜední

ano

PĜimČĜená

þasto/trvale

stĜední

ano

Vysoká

ojedinČle

stĜední

ano

Vysoká

obþas

kritická

ano

Vysoká

þasto/trvale

kritická

Výskyt
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Významnost aspektu z hlediska
priorit Ĝízení spoleþnosti

PĜi vyhodnocování významnosti environmentálních aspektĤ byly vzaty v úvahu tĜi
kritéria:
•

významnost z hlediska legislativy

•

významnost z hlediska nákladĤ

•

výskyt

Dle Registru aspektĤ (pĜíloha 3) je zĜejmé, že nejvýznamnČjšími aspekty je spotĜeba
elektrické energie a dále spotĜeba vody pĜi výrobČ technologií vstĜikolisováním. Dále
má významné dopady spotĜeba pohonných hmot.
3.2.2 Cíle, cílové hodnoty a environmentální program
Informace o environmentálních aspektech jsou pĜezkoumávány a aktualizovány jako
souþást vnitĜního environmentálního auditu programu. Organizace stanovuje zlepšení
životního prostĜedí na základČ úkolĤ a cílĤ.
Registr environmentálních aspektĤ musí být každoroþnČ aktualizován a od toho se
odvíjí stanovení nových cílĤ a cílových hodnot pro další rok. PĜi stanovení cílĤ a
cílových hodnot v tabulkách 10-13 se spoleþnost držela pĜíslušných právních pĜedpisĤ,
pĜedevším s ohledem na environmentální politiku. V dalších letech se pĜi urþování cílĤ
bude brát více zĜetel na environmentální aspekty.
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Tabulka 10: Cíl 1
Cíl 1

Cílové hodnoty

Program

Zavedení systému

Prokázat shodu s

Plnit úkoly stanovené pro vytvoĜení,

environmentálního

normou ýSN EN

dokumentování, zavedení, udržování a

managementu

ISO 14 001:2005

neustálé zlepšování systému

(EMS)

požádáním o

environmentálního managementu podle

certifikaci svého

ýSN EN ISO 14001:2005.

systému
environmentálního
managementu

Termín splnČní (certifikace): þervenec 2011
OdpovČdnost za vyþlenČní potĜebných
prostĜedkĤ a splnČní programu: jednatel
spoleþnosti
OdpovČdnost za zajištČní realizace
programu: pĜedstavitel pro EMS

Tabulka 11: Cíl 2
Cíl 2

Cílové hodnoty

Program

Zpracování

Minimalizace

Provést zpracování smČrnice pro nakládání

smČrnice pro

negativních dopadĤ s odpady.

nakládání s odpady

odpadĤ na životní

Provést seznámení zamČstnancĤ se smČrnicí

prostĜedí

a její zpĜístupnČní.
Termín splnČní: leden 2011
OdpovČdnost za vyþlenČní potĜebných
prostĜedkĤ a splnČní programu: jednatel
spoleþnosti
OdpovČdnost za zajištČní realizace
programu: pĜedstavitel pro EMS
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Tabulka 12: Cíl 3

Cíl 3

Cílové hodnoty

Program

Zvyšování

Proškolení Ĝídícího

Provést školení o požadavcích EMS,

povČdomí o

managementu

environmentální politiky, cílĤ, cílových

významu

spoleþnosti

hodnot, programĤ, Ĝízení významných
environmentálních aspektĤ, jejich dopadĤ,

environmentálního
managementu –
zavázat se jednat
v souladu s

Upravit smČrnici
Lidské zdroje o

havarijních situací, zásadách ochrany
životního prostĜedí.

plán školení.
Provést úpravu smČrnice QMS 6/03 Lidské

environmentální

zdroje.

politikou
spoleþnosti
Zvyšování

Proškolení všech

Provést školení o požadavcích EMS

celkového

zamČstnancĤ mimo

zejména environmentální politiky, cílĤ,

environmentálního

Ĝídící management

cílových hodnot, programĤ, Ĝízení

povČdomí, smyslu
pro osobní
odpovČdnost a
zlepšení pĜístupu k

významných environmentálních aspektĤ,
Zaškolování
nových
zamČstnancĤ

jejich dopadĤ, havarijních situací, zásadách
ochrany životního prostĜedí a o požadavcích
vyplývajících z environmentálních zákonĤ a

ochranČ životního

jiných požadavkĤ. Zaškolování nových

prostĜedí

zamČstnancĤ v uvedeném rozsahu.
Termín splnČní: duben 2011
OdpovČdnost za vyþlenČní potĜebných
prostĜedkĤ a splnČní programu: jednatel
spoleþnosti
OdpovČdnost za zajištČní realizace
programu: pĜedstavitel pro EMS
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Tabulka 13 : Cíl 4
Cíl 4

Cílové hodnoty

Program

Tok informací vnČ

Poskytovat

Na webovou stránku spoleþnosti zveĜejnit

spoleþnosti

veĜejnosti úplné

environmentální politiku.

informace
o stavu ochrany

Termín splnČní: þervenec 2011

životního prostĜedí
ve spoleþnosti.

OdpovČdnost za vyþlenČní potĜebných
prostĜedkĤ a splnČní programu: jednatel
spoleþnosti
OdpovČdnost za zajištČní realizace
programu: pĜedstavitel pro EMS

3.2.3 Právní a jiné požadavky
Jak to vyžaduje ustanovení standardu, urþí organizace environmentální legislativu,
pĜedpisy a všechny pĜípadné kodexy praxe vztahující se na její þinnosti.
Pokud zmČny právních pĜedpisĤ vyžadují, organizace musí provést zmČny ve zpĤsobu,
jakým funguje a tyto zmČny zapsat.
Spoleþnost BRAVOLL, spol. s r. o. nemá vytvoĜen a pravidelnČ aktualizován Registr
legislativy. Pro jeho sestavení a udržování by bylo vhodné použít:
•

služby právníka,

•

služby poradenské spoleþnosti zamČĜené na EMS,

•

informace z oficiálních informaþních serverĤ.

Pokud nastane nČjaká legislativní zmČna, je dĤležité zaĜadit ji do vzdČlávacího plánu
vytvoĜeného v souvislosti se zavedením systému environmentálního managementu.
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Dodržování legislativy bude pĜedmČtem nastavených kontrolních mechanismĤ
spoleþnosti a to od prĤbČžných kontrol vedoucích pracovníkĤ v jim vymezených
oblastech vedení až po interní audity, audity externí certifikaþní firmy.

3.3 Zavedení a provoz
3.3.1 Struktura a odpovČdnost
Pro zavedení a provoz EMS byly ustanoveny dvČ skupiny:
1) ěídící skupina – složená z ekologa, dosavadního pĜedstavitele vedení pro jakost,
který bude zároveĖ pĜedstavitelem pro EMS, jeho asistenta a top managementu
spoleþnosti BRAVOLL, spol. s r. o. Tato skupina je zodpovČdná za urþování roþních
cílĤ, úkolĤ a programĤ v oblasti environmentálního managementu a za kontrolu
pokroku a výkonu. PĜedstavitel pro EMS dále seznamuje pracovníky s jejich
povinnostmi vyplývající z environmentálního systému Ĝízení, sleduje výkonnost
systému a informuje o dosažené výkonnosti vrcholový management. Na základČ tohoto
zjištČní probíhá environmentální pĜezkoumání, zhodnocení a následné zlepšení. Úkolem
této skupiny je také sledovat aktuální novinky v oblasti ochrany životního prostĜedí a
promítat a na jejich základy zlepšovat systém environmentálního Ĝízení.
PĜedstavitel pro EMS bude mít odpovČdnost jednání týkající se:
•

odpadového hospodáĜství,

•

vodního hospodáĜství,

•

jednání se zástupci státní správy v oblasti ochrany životního prostĜedí,

•

jednání s veĜejností. v oblasti ochrany životního prostĜedí.

2) Pracovní skupina – bude zodpovídat za rozvíjení programu environmentálního Ĝízení,
jeho zavádČní a za sledování pokroku pĜi plnČní cílĤ a úkolĤ.
ObČ skupiny bude koordinovat ekolog spoleþnosti.
NároþnČjší bude jasnČ vymezit kompetence v oblasti péþe o životní prostĜedí pĜíslušným
útvarĤm a zvláštČ pak zamČstnancĤm. Zde je nutné volit diferencovaný pĜístup. U

59

pracovníkĤ, kteĜí se významnČ angažují v aktivitách souvisejících s ochranou životního
prostĜedí, budou podrobnČ specifikovány jejich þinnosti a odpovČdnosti související
s ochranou životního prostĜedí, u ostatních pracovníkĤ budou požadavky vymezeny v
popisu pracovní þinnosti.
StĜední management bude mít za úkol pĜedevším kontrolovat a zamezit plýtvání zdroji a
materiálem.
Technicko-hospodáĜští pracovníci budou muset poslouchat pokyny environmentálního
managementu a pokyny vedoucích pracovníkĤ. Bude také dbáno na to, aby se aktivnČ
zapojovali, pokud je napadne jakékoliv zlepšení nebo preventivní opatĜení.
Dodržování environmentálních povinností budou mít na starosti vedoucí pracovníci a
dále bude kontrola provádČna interními audity a audity certifikaþní spoleþnosti.
Je tedy zĜejmé, že zavedení EMS nebude vyžadovat pĜílišné zmČny v organizaþní
struktuĜe, ve vČtšinČ pĜípadĤ pĤjde pouze o rozšíĜení kompetencí.
3.3.2 Výcvik, povČdomí a odborná zpĤsobilost
ZamČstnanci budou pravidelnČ seznamováni s environmentální politikou a budou
informováni o závazcích ke spoleþnosti plynoucích z této politiky, a to pĜedevším o
tom, že musí:
•

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

•

dodržovat zákonné i jiné požadavky týkající se oblasti životního prostĜedí,

•

zajišĢovat neustálé zlepšování ochrany životního prostĜedí.

Spoleþnost bude vytváĜet a uplatĖovat roþní plán školení pracovníkĤ na všech úrovních.
OdpovČdnou osobou za plány školení bude pĜedstavitel vedení pro EMS a schvalovány
budou vedením spoleþnosti.
Školení budou tematicky zamČĜena na:
•

seznámení s aktualizacemi systému Ĝízení environmentálního managementu,

•

aktualizaci legislativních a jiných požadavkĤ,
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•

významné environmentální aspekty,

•

aktuální trendy v oblasti ochrany životního prostĜedí,

3.3.3 Komunikování
Interní komunikace
SprávnČ

nastavená

komunikace

uvnitĜ

organizace

je

pro

efektivní

systém

environmentálního Ĝízení jedním z klíþových bodĤ. Komunikace je dĤležitá pro Ĝešení
problémĤ, pro následná opatĜení a pro další rozvoj systému.
Vedení firmy se bude snažit o zapojení a zpČtné vazby všech úrovní organizace. Je
dĤležité a potĜebné poskytovat informace i dalším osobám pracujícím z povČĜení
organizace, jako jsou smluvní partneĜi a dodavatelé. Výsledky z monitorování,
auditování a pĜezkoumání systému EMS vedením budou sdČlovány osobám na všech
úrovní v rámci organizace. Budou poĜizovány zápisy z pracovních porad, dĤležité
informace vyvČšeny na nástČnky. Ve firmČ funguje spoleþný server, který je všem
pĜístupný. Na nČm budou umístČny veškeré dokumenty k nahlédnutí. Politika bude
zveĜejnČna na webových stránkách.
Externí komunikace
Organizace zvážila, zda bude a jakými metodami externČ komunikovat se
zainteresovanými stranami. Rozhodla se zveĜejnit pouze environmentální politiku.
SmČrnice o komunikaci QMS 5/53 Komunikace stanovuje postup komunikace s
externími zainteresovanými stranami pro pĜípady havarijních situací nebo havárií, které
by na nČ mohly mít vliv, nebo o které se mohou zajímat.
3.3.4 Dokumentace EMS
Dokumentace se Ĝídí zásadami SmČrnice QMS 4/41 Spisový a skartaþní Ĝád.
V rámci zdokumentování EMS bude upravena smČrnice QMS a bude sestavena
PĜíruþka environmentu. Budou muset být upraveny nČkteré smČrnice týkající se
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managementu kvality o environmentální management. A další smČrnice budou novČ
zpracovány, jak je zĜejmé z pĜílohy 2.
3.3.5 ěízení dokumentĤ a záznamĤ
Ve spoleþnosti jsou stanovena pravidla pro práci s dokumenty, tedy pro jejich vytváĜení,
distribuci, aktualizaci, vyĜazování a uchovávání zastaralých dokumentĤ. Cílem je
zajistit, aby pĜíslušní zamČstnanci mČli k dispozici aktuální platné dokumenty, záznamy
a údaje potĜebné pro svoji práci.
Dokumenty anonymní, neplatné nebo jinak zastaralé nesmí být v procesech používány.
PodrobnČji je stanoven postup Ĝízení dokumentĤ ve smČrnici QMS 4/23 ěízení
dokumentĤ a záznamĤ.

3.4 Kontrola
3.4.1 Monitorování a mČĜení
Úþelem této þásti EMS je zajistit, aby všechna kontrolní, zkušební a mČĜící zaĜízení
dosahovala požadovanou pĜesnost pĜi prokazování shody, aby byla zabezpeþena kvalita
výrobku a ochrana životního prostĜedí. Spoleþnost BRAVOLL, spol. s r. o. bude
používat zaĜízení pro kontrolu, mČĜení a zkoušení tak, aby zajistila, že bude známa
nejistota mČĜení a bude odpovídat požadované zpĤsobilosti mČĜení.
Typ kontrolních, mČĜících a zkušebních zaĜízení je vybírán na základČ výrobní
dokumentace, pĜedpokládané metody mČĜení, þetnosti a požadované pĜesnosti mČĜení a
zajištČní návaznosti na státní etalon. Nové kontrolní, mČĜící nebo zkušební zaĜízení bude
podrobeno vstupní kontrole a posléze je teprve pĜedáno k uložení do potĜeby užívání.
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Spoleþnost BRAVOLL, spol. s r. o. bude v souvislosti s Ĝízením kontrolního, mČĜícího a
zkušebního Ĝádu provádČt:
•

identifikaci veškerých kontrolních, mČĜících a zkušebních zaĜízení, jež mohou
ovlivnit kvalitu výrobkĤ nebo ochranu životního prostĜedí,

•

definici procesu kalibrace, ovČĜování a kontrol zaĜízení,

•

identifikace zaĜízení vhodným oznaþením,

•

udržování záznamĤ o kalibraci, ovČĜování a kontrolách,

•

udržování záznamĤ o rozdČlení zaĜízení,

•

posuzování a dokumentování platnosti pĜedchozích výsledkĤ kontrol a zkoušek
v pĜípadech, kdy se zjistí odchylka od kalibrovaného stavu,

•

zajištČní, aby pĜi manipulaci, ochranČ a skladování kalibraþního a mČĜícího
zaĜízení byla zachována pĜesnost,

•

zajištČní návaznosti kontrolních, mČĜících a zkušebních zaĜízení a známosti
nejistoty mČĜení.

V pĜípadČ neshody s pĜedepsanými parametry je provedena izolace neshodného
zaĜízení, aby nemohlo dojít k nesprávnému užívání. To je opraveno a po kalibraci
vráceno zpČt do používání, nebo je zrušeno a nahrazeno novým pĜístrojem.
Za zajištČní správného provozu všech mČĜících zaĜízení odpovídá stanovený metrolog.
Veškeré další pokyny a instrukce ohlednČ Ĝízení kontrolního, mČĜícího a zkušebního
zaĜízení jsou popsány v QMS 7/60 Monitorování a mČĜení. Požadavky na použití
kontrolních, mČĜících nebo zkušebních zaĜízení v rámci výroby jsou uvedeny v
popisech pracovních funkcí.
3.4.2 Interní audit
Interní ekologické audity jsou provádČny, aby se zjistilo, zda EMS je správnČ zaveden a
udržován, a že je v souladu s požadavky standardu. Interní audit bude probíhat ve dvou
fázích souþasnČ. Systémový interní audit bude mít za úkol posouzení správnosti
dokumentace a dodržování platné legislativy. Oproti tomu postupový interní audit ovČĜí
dodržování pĜíslušné dokumentace pracovníky v jednotlivých útvarech.
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Auditory pro environmentální managament budou jmenováni auditoĜi pro jakost, kteĜí
absolvují kurz interních environmentálních auditorĤ. Aby byla dodržena nestrannost,
nebudou auditoĜi provČĜovat þinnost vlastního stĜediska.
Jelikož firma disponuje smČrnicí pro provádČní interních periodických auditĤ pro úþely
jakosti,

staþí

tuto

smČrnici

již

jen

doplnit

o

problematiku

provČĜování

environmentálního managementu. Audit plán je nutno pĜipravit tak, aby se konal jednou
za rok, pĜiþemž bude pĜidČleno urþité téma auditu. ýetnost kontrol závisí na významu
tohoto tématu a na výsledcích pĜedchozích auditĤ. Audity jsou plánovány tak, aby byl
prozkoumán každý aspekt, pĜíslušná þást pĜíruþky i související provozní postupy.
Auditor se musí také mít na pozoru, aby si povšiml všech þinností podléhajících auditu,
které nejsou dostateþnČ zastoupeny nebo kontrolovány v EMS. MimoĜádný audit bude
vyžádán v pĜípadČ zavedení nové legislativy, nebo pokud se vyskytnou jiné okolnosti
vyžadující audit. Po každém interním auditu auditor sepíše Auditní zprávu. Zde jsou
sepsána a doporuþena nápravná þi preventivní opatĜení a je-li to nezbytné, uvádČjí se i
sledované procesy v procesu nápravy. Výsledky auditu a pĜijatá opatĜení jsou hlášeny
na jednání.
3.4.3

Environmentální pĜezkoumání

Environmentální pĜezkoumání sice není nutnou souþástí ISO 14001, je však
doporuþené. Firma se rozhodla, že bude toto pĜezkoumání provádČt formou porady
vrcholového vedení v roþních intervalech. PĜezkoumání bude zamČĜeno na:
•

plnČní a vhodnosti politiky,

•

plnČní cílĤ,

•

posouzení environmentálního profilu,

•

posouzení uspokojování potĜeb zákazníkĤ,

•

posouzení všech dalších þinností provádČných v rámci EMS.

Podkladovou zprávu pro tuto poradu bude pĜipravovat pĜedstavitel vedení environmentu
a kvality, ta musí být podána vedení do 28. února.
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Každé pĜezkoumání je dobré projednat, aby byla zajištČna jeho další vhodnost pro
potĜeby a cíle organizace, a jeho pĜimČĜenost a úþinnost. SchĤze rovnČž vždy stanoví
další environmentální cíle a úkoly.
Program jednání zahrnuje následující položky:
•

pĜehled všech akcí zbývající z pĜedchozích setkání,

•

pĜezkoumání vlivu na životní prostĜedí vyplývajícího z neshody, incidentĤ,
stížností zjištČných auditem,

•

potvrzení o preventivní opatĜení,

•

zhodnocení pokroku pĜi dosahování environmentálních cílĤ a úkolĤ,

•

pĜezkoumání politiky životního prostĜedí, environmentálního managementu a
manuál,

•

provozní postupy pro zajištČní, že jsou stále v souladu s politikou a cíli
organizace,

•

pĜezkoumání Registru environmentálních aspektĤ a jejich relativních dopadĤ na
životní prostĜedí vedoucích ke vzniku nových environmentálních cílĤ a úkolĤ,

•

plánování zlepšení þinnosti.

3.5 Harmonogram zavádČní EMS
Jeden z posledních krokĤ na poþátku zavádČní environmentálního managementu je
schválení harmonogramu zavádČní. Formu harmonogramu je vidČt v tabulce 14,
obsahem harmonogramu byly zvoleny chronologicky podle požadavkĤ normy, jaký
bude výsledek a jaký byl urþen termín.
Tabulka 14: Harmonogram zavádČní EMS
Etapa

1

Popis

Výsledek

Termín

ZjišĢování pĜipravenosti

Informovanost organizace

3-5/2010

spoleþnosti vzhledem k

o stavu EMS, vypracovaný

požadavkĤm standardu.

plán projektu a

Zpracování plánu projektu a

harmonogram.

harmonogramu prací.
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Etapa

2

Popis

Výsledek

Termín

Školení v oblasti požadavkĤ

Proškolený zástupce

4-6/2010

a interpretace norem Ĝady

vedení spoleþnosti, pĜíp.

ýSN EN ISO 14001:2005

vedení spoleþnosti a
pracovníci, kteĜí
budou s EMS
pracovat.

3

Urþení environmentální

Vypracovaná

politiky, cílĤ a programĤ,

environmentální politika,

cílových hodnot.

cíle a programy, cílové

6/2010

hodnoty.

4

Identifikace, aktualizace

Stanovené aspekty a

environmentálních aspektĤ a

dopady.

8/2010

dopadĤ þinností v organizaci,
hodnocení významných
aspektĤ a dopadĤ, Registr
aspektĤ.

5

Identifikace právních a

Registr právních a jiných

jiných požadavkĤ, tvorba

požadavkĤ.

8/2010

pĜíslušných postupĤ, Registr
právních a jiných
požadavkĤ.

6

ZavádČní dokumentace EMS

Zpracovaná dokumentace

- postup, provozní

EMS.

8/2010-3/2011

instrukce dle požadavku
standardu.

7

Vyškolení interních auditorĤ

Proškolení auditoĜi EMS,

spoleþnosti. Provedení 1.

kteĜí jsou pĜipraveni k

interního auditu EMS.

hodnocení vybudovaného
EMS a jeho dalšímu
zlepšování. Záznam o
interním auditu EMS.
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2-4/2011

Etapa

8

Popis

Výsledek

Termín

Stanovení a realizace

Zavedený EMS, závČry z

6-7/2011

nápravných a preventivních

interních auditĤ o stavu

opatĜení, monitorování

systému a potĜebČ

dopadĤ. PĜezkoumání EMS

nápravných a

vedením z pohledu

preventivních opatĜení,

pĜipravenosti k

potvrzení pĜipravenosti k

pĜedcertifikaþnímu auditu.

pĜedcertifikaþnímu auditu.
Konzultace a pomoc pĜi
realizaci nápravných a
preventivních opatĜení.

͵Ǥ Zhodnocení
PĜed zaþátkem celého kolotoþe implementace normy ISO 14001 se vČtšina zamČstnancĤ
dívala na tento systém skepticky, vidČli v nČm pouze byrokracii. Celý nápad nebyl
vnímán jako jakkoliv pĜínosný. Jako každý systém, který nemá pĜímou souvislost s
podnikatelskými aktivitami dané firmy, zvyšuje zátČž tohoto podniku množstvím
papírových naĜízení, rĤzných hlášení a procesĤ, které musejí zamČstnanci a majitelé
firem dČlat, aniž tím pĜímo ovlivĖují svoji podnikatelskou aktivitu.
Teprve postupem þasu zaþali zamČstnanci, jak se blíže seznamují se systémem
environmentálního managementu, mČnit svĤj postoj.
Již v souþasné dobČ se znaþnČ zlepšil pĜístup k recyklaci odpadĤ a to i u tČch
zamČstnancĤ, kteĜí se tomu zprvu bránili.
V rámci úspor energií firma zaþala polemizovat o výbČru nových vstĜikovacích lisĤ. To
pĜinese nejen úsporu nákladĤ, ale pĜedevším zvýšení produktivity a kvality výrobkĤ.
Tato oblast bude zaĜazena do cílĤ hned po zavedení a certifikaci tohoto systému.
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BRAVOLL, spol. s r.o. má za sebou již mnoho práce, ale všechno nekonþí certifikací,
jak by se mohlo zdát, nesmí se zapomínat, že jde o neustálý proces zlepšování a tedy
nekonþící snahu.

3.7 Ekonomického vyhodnocení
Samotná certifikace je bezpochyby urþitá finanþní zátČž pro spoleþnost BRAVOLL,
spol. s r. o. Pro certifikaci byl zvolen Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.,
který provádČl certifikaci již v oblasti kvality.
ZavádČní environmentálního systému managementu má globální smysl pĜedevším
v celkové ochranČ životního prostĜedí a udržitelném rozvoji. Avšak proþ by spoleþnost
mČla tento systém zavést má i své další dĤvody. Pokud na tento systém nebudeme
pohlížet z oblasti ochrany životního prostĜedí, jde pĜedevším o dĤvod zlepšení postavení
na trhu a nutné reakce na požadavky zákazníkĤ. Tímto zavedení environmentálního
systému zapĜíþiní zvýšení poptávky a následnČ zvýšení tržeb.
Spoleþnost BRAVOLL, spol. s r. o. má v souþasné dobČ, díky novČ pĜistavenému
provozu, ne zcela vytíženou kapacitu. Její odbyt není takový, aby pokryl kapacitu
strojních zaĜízení, aktuálnČ nepokrývá ani kapacitu lidských zdrojĤ, což je s nejvČtší
pravdČpodobností zpĤsobeno celosvČtovou krizí, která se znaþnČ promítá v oblasti
stavebnictví, pro které firma dodává velkou þást svých výrobkĤ. Nyní sice probíhá
program „zelená úsporám“, která pĜináší hodnČ pĜíležitostí v podobČ menších
zákazníkĤ, kteĜí využívají výrobky pĜi zateplování. Avšak tento dotovaný program
nebude trvat vČþnČ. Proto se musí firma snažit bojovat o zákazníky všemi zpĤsoby.
Zavedení environmentálního systému by zapĜíþinilo, že odbČratelé, kteĜí již EMS
využívají a mají tedy na své dodavatele vyšší nároky, by byly ochotni odebírat
certifikované zboží. Dále by se firmČ naskytla možnost využití jejích výrobkĤ ve
státních zakázkách.
DĤvody pro zavedení jsou tedy zĜejmé, je však nutné potenciální výnosy porovnat
s náklady nutnČ vynaloženými pĜi zavádČní EMS a zjistit, jaká bude návratnost investice
do zavedení environmentálního systému.
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Když si uložíte 100 000 Kþ do banky a roþní úrok je 5.000 Kþ, pak je návratnost
investice je 5%. Certifikace environmentálního managementu Ĝízení je ovšem trochu
komplikovanČjší operace než uložení penČz do banky.
Tabulka 15: Náklady spojené se zavádČním EMS
Náklad

PotĜebné prostĜedky [Kþ]

Registraþní a certifikaþní proces

125 000

Náklad na audity

95 000

Zaškolení a konzultace

80 000

Ostatní náklady

90 000

Celkem

390 000

Výše nákladĤ na registraþní a certifikaþní proces byla stanovena na 125 000 Kþ. Roþní
náklady na audity stanovené certifikaþní spoleþností pro BRAVOLL, spol. s r. o.
v souþasné dobČ þiní 95 000 Kþ. Na zaškolení klíþových pracovníkĤ a odborné
konzultace bude vynaloženo 80 000 Kþ. Ostatní náklady (napĜ. na zakoupení
odpadových nádob, mČĜících pĜístrojĤ, atd.) jsou odhadem stanoveny na 90 000 Kþ.
Náklady vynaložené na registraþní a certifikaþní proces budou brány v celé výši pouze
v prvním roce, následnČ se budou pohybovat ve výši 115 000 Kþ (v souþasných cenách)
na recertifikaci vždy po tĜech letech. Náklady na audity budou nutné po celou dobu
fungování systému. ProstĜedky na školení budou v prvním roce vysoké, postupnČ se
sníží jenom na udržování a obnovování kvalifikace spojené se zmČnou normy, popĜ.
zmČnou souvisejících právních pĜedpisĤ.
Byl proveden dotazníkový prĤzkum u souþasných i možných potenciálních dodavatelĤ,
kterým bylo zjištČno, že zavedení environmentálního systému managementu by
znamenalo možnost navýšení odbytu výrobkĤ o 5 – 7%. Pro výpoþet budou použity
údaje z Výkazu ziskĤ a ztrát z roku 2009, pĜi tom, že pĜidanou hodnotu získáme, když
od výkonĤ odeþteme výkonovou spotĜebu.
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Tabulka 16: ZmČna pĜidané hodnoty pĜi navýšení odbytu (v tis. Kþ)
Položka výkazu

Souþasný stav Navýšení 5% Navýšení 6%

Navýšení 7%

Výkony

12531

13157,55

13282,86

13408,17

Výkonová spotĜeba 8014

8414,7

8494,84

8574,98

PĜidaná hodnota

4517

4742,85

4788,02

4833,19

0

225,85

271,02

316,19

Navýšení oproti
souþasnému stavu

Vezme-li se v úvahu navýšení odbytu o 5%, vzroste pĜidaná hodnota o 225,85 tis. Kþ.
PĜi vzrĤstu prodaných výrobkĤ o 7 % naroste pĜidaná hodnota o 316,19 tis. Kþ oproti
souþasnému stavu. PrávČ tyto nárĤsty pĜidané hodnoty pĜedstavovat cash flow pro
hodnocení návratnosti investice.
Pro výpoþet doby návratnosti se v tomto pĜípadČ hodí metoda prosté doby návratnosti.
Ta poslouží k vytvoĜení základního porovnání, aniž bychom se museli zabývat otázkou
diskontování. Diskontování nebude využito z toho dĤvodu, že investiþní výdaje i cash
flow pĜi zavedení environmentálního systému, pĜedevším náklady týkající se
recertifikace, jsou znaþnČ relativní, tudíž není zapotĜebí zahrnovat odúroþení.
Celkovou dobu návratnosti lze tedy sledovat zpĤsobem, který bude zachycen
v následujících tabulkách. Je nutné zjistit kumulativní hodnoty cash flow a celkových
nákladĤ na investici. V tomto pĜípadČ budou porovnány tĜi možnosti cash flow (pĜi
zvýšení odbytu o 5, 6 a 7 %). V tabulkách bude názornČ vidČt, kdy kumulované pĜíjmy
z investic pĜevýší kumulované náklady. PrávČ tento okamžik bude znamenat, že v tomto
roce se nám vložené investice navrátily. V každém dalším období bude pĜínos hradit
náklady na provoz a mĤže generovat pĜidanou hodnotu z investice.
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Tabulka 17: PrĤbČh návratnosti investic u zvýšení obratu o 5%
PĜínosy v tis. Kþ
Rok

PĜínos

Náklady v tis. Kþ

Kumulovaný Certifikace,
pĜínos

recertifikace

2011

226

226

2012

226

2013

Školení Audity

125

Ostatní

Kumulované

náklady

náklady

80

95

90

390

452

30

95

60

575

226

678

30

95

60

760

2014

226

903

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30

95

60

7 090

2042

226

7 227

30

95

60

7 275

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115
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Jak je zĜejmé z tabulky 17, návratnost investice pĜi zvýšení tržeb o 5% je velmi nízká.
Sledujeme-li vývoj jednotlivých kumulovaných hodnot, zjistíme, že pĜínosy a náklady
se od sebe pĜíliš neliší. Pokud by implementace zaruþila i jistou úsporu energetických
nákladĤ a zároveĖ pĜínos pro životní prostĜedí, dalo by se spokojit i s tímto prĤbČhem.
Tabulka 18: PrĤbČh návratnosti investic u zvýšení obratu o 6 %
PĜínosy v tis. Kþ
Rok

PĜínos

Náklady v tis. Kþ

Kumulovaný Certifikace,
pĜínos

recertifikace

2011

271

271

2012

271

2013

Školení Audity

125

Odtaní

Kumulované

náklady

náklady

80

95

90

390

542

30

95

60

575

271

813

30

95

60

760

2014

271

1 084

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

30

95

60

1 730

115

115

PĜi zvýšení obratu o 6% je již zĜetelné, že v roce 2013 pĜesáhnou kumulované pĜínosy
kumulované náklady. K návratnosti investice dojde tedy již ve tĜetím roce po zavedení
environmentálního systému managementu. V tomto pĜípadČ se již firmČ vyplatí systém
zavést.
Tabulka 19: PrĤbČh návratnosti investic u zvýšení odbytu o 7 %
PĜínosy v tis. Kþ
Rok

PĜínos

Náklady v tis. Kþ

Kumulovaný Certifikace,
pĜínos

recertifikace

2011

316

316

2012

316

2013
2014

Školení Audity

125

Odtaní

Kumulované

náklady

náklady

80

95

90

390

632

30

95

60

575

316

949

30

95

60

760

316

1 265

30

95

60

1 060

115

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 podnikĤ však bere zavedení systému environmentálního managementu jako
pĜínosnou investici proto, že záleží na oboru podnikání a mnoha dalších faktorech, které
zajistí buć finanþní návratnost nebo nenávratnost vložených zdrojĤ. Pro BRAVOLL,
spol. s r. o., stejnČ jako pro další spoleþnosti, které mají tento systém zavedený nebo
právČ procházejí procesem implementace, je environmentální Ĝízení pĜedevším
prostĜedkem k ochranČ a zachování životního prostĜedí.
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ZávČr
Systém environmentálního managementu se bezpochyby stává nutnou souþástí všech
modernČ Ĝízených firem, které dbají na politiku trvale udržitelného rozvoje. Je
prostĜedkem k tomu, jak zlepšit regionální i globální pĜístup k ochranČ životního
prostĜedí.
Pokud firma zavede tento systém, objevují se nové povinnosti. Implementace je
pĜedevším spojena i s nárĤstem nákladĤ, administrativy a práce. Tím, že pĜestal být
tento systém dotován, je pro mnoho firem neúnosné vynakládat tolik prostĜedkĤ na
zavedení. Tato negativa ale jistČ budou vynahrazena zmírnČním dopadĤ ekonomického
a hospodáĜského rozvoje.
Je potĜeba zmínit, že firmy, ve kterých bude již tento systém fungovat, budou mít
konkurenþní výhodu, protože není pochyb, že do budoucna bude jistČ Ĝízení ochrany
životního prostĜedí nezbytnou souþástí všech organizací. A jak ukazuje tato diplomová
práce, nemusí být zavedení systému environmentálního managementu prodČleþné.
V urþitých oblastech je možné poþítat dokonce s rychlou návratností vložených investic,
to však není prioritou.
NejvČtší hodnota, kterou zavedení a každá úspČšná recertifikace pĜináší, nebyla a nikdy
nabude vyþíslena a þasto se na ni zapomíná. Jedná se o ochranu životního prostĜedí a
zachování pĜírodních zdrojĤ, za což nám podČkují budoucí generace.
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Plánování

4.3.1 Environmentální aspekty

5.2

Zam!"ení na zákazníka

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$
- Vyhlášené cíle a programy

- Vyhlášené cíle a programy

7
5

Cíle jakosti
Plánování systému
managementu jakosti
Realizace produktu
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
5.5.2

Povinnost a pravomoc
P"edstavitel managemtnu

-Organiza%ní schéma
-P"edstavitel QMS - popis
pracovní funkce

-Organiza%ní schéma
-P"edstavitel EMS a QMS popis prac. Funkce

6
6.1
6.2
6.2.1
6.3
6.4

Management zdroj$
Posktytování zdroj$
Lidské zdroje
Všeobecn!
Infrastruktura
Pracovní prost"edí

4.3.3 Cíle a cílové hodnoty, programy 5.4.1
5.4.2
4.4 Zavedení a provoz
4.1.1 Zdroje, úlohy, odpov!dnost a
pravomoc

4.4.2 Odborná zp$sobilost, výcvika a 6.2.2
pov!domí
5.5.3
4.4.3 Komunikace
7.2.3

- QMS 5/04 Plánování výroby, - IMS 4/03 Plánování výroby,
výroba
výroba
- QMS 5/02 Obchodní proces - QMS 5/02 Obchodní proces
EMS 4/31 #ízení
environmentálních aspekt$

-IMS 6/03 Lidské zdroje
-QMS 6/03 Lidské zdroje
-Popisy pracovních funkcí
-Popisy pracovních funkcí
-QMS 6/04 Materiálové zdroje -IMS 6/04 Materiálové zdroje

Odborná zp$sobilost, v!domí -QMS 6/03 Lidské zdroje
závažnosti a výcvik
Vnit"ní komunikace
-QMS 5/53 Komunikace
Komunikace se zákazníkem -QMS 5/02 Obchodní proces

-IMS 6/03 Lidské zdroje
-IMS 4/43 Komunikace
-QMS 5/02 Obchodní proces

4.4.4 Dokumentace systému
environmentálního
managementu

4.2

Požadavky na dokumentaci

-QMS 4/41 Spisový a
skarta%ní "ád

4.2.1
4.2.2

Všeobecn!
P"íru%ka jakosti

-Soupis sm!rnic
-P"íru%ka jakosti

4.4.5 #ízení dokument$

4.2.3

#ízení dokument$

4.4.6 #ízení provozu

7
7.1

Realizace produktu
Plánování realizace produktu -QMS 5/04 Plánování výroby, -IMS 4/3Plánování výroby,
výroba
výroba
Procesy týkající se zákazníka

7.2
7.2.1

7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7

Ov!rování návrhu a vývoje
Validace návrhu a vývoje
#ízení zm!n návrhu a vývoje

7.4

Nakupování

7.4.1
7.4.2

Proces nakupování
Informace o nakupování

7.4.3

Ov!rování nakupovaného
produktu
Výroba a poskytování služeb -QMS 7/51 #ídící
dokumentace k výrobním
za"ízením
#ízení výroby a poskytování -QMS 4/23 #ízení dokument$
služeb
a záznam$
Identifikace a sledovanost
-QMS 7/50Havarijní
p"ipravenost a reakce
Majetek zákazníka
-QMS 7/53 Expedice
Ochrana produktu
-QMS 5/04 Plánování výroby,
výroba
Validace proces$ výroby a
poskytování služeb

7.5

7.5.1
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.5.2

-IMS 4/44 Spisový a
skrarta%ní "ád

-Soupis sm!rnic
-P"íru%ka jakosti
P"íru%ka
environmentu
-QMS 4/41 Spisový a
-IMS 4/44 Spisový a
skarta%ní "ád
skrarta%ní "ád
-QMS 4/23 #ízení dokument$ -IMS 4/45 #ízení dokument$
a záznam$
a záznam$

Ur%ování požadavk$ na
-QMS 5/02 Obchodní proces
produkt
P"ezkoumání požadavk$
týkajících se produktu
Návrh a vývoj
Plánování návrhu a vývoje
Vstupy pro návrh a vývoj
Výstupy z návrhu a vývoje
P"ezkoumání návrhu a vývoje

7.2.2

-

-QMS 7/04 Nákup a "ízení
dodavatel$

-QMS 5/02 Obchodní proces

-IMS 4/46 Nákup a "ízení
dodavatel$

-QMS 5/04 Plánování výroby, -IMS 4/3Plánování výroby,
výroba
výroba

-QMS 7/51 #ídící
dokumentace k výrobním
za"ízením
-IMS 4/45 #ízení dokument$
a záznam$
-IMS 7/50 Havarijní
p"ipravenost a reakce
-QMS 7/53 Expedice
-IMS 4/3 Plánování výroby,
výroba
-EMS 7/52 Nakládání s
odpady
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Bod ISO 14001:2005

Bod

ISO 9001:2002

4.5

8

M!"ení, analýza a zlepšování

7.6

#ízení monitorovacích a
m!"ících za"ízení
Všeobecn!
Monitorování a m!"ení
Spokojenost zákazníka
Monitorování a m!"ení
proces$

Kontrola a nápravná opat"ení

4.5.1 Monitorování a m!"ení

8.1
8.2
8.2.1
8.2.3

8.2.4
8.4
4.5.2 Hodnocení souladu

8.2.3
8.2.4

4.5.3 Neshoda, opat"ení k náprav! a 8.3
preventivní opat"ení
8.5.2
8.5.3
4.5.4 Záznamy
4.2.4

4.5.5 Interní audit
4.6. P"ezkoumání vedením
organizace

8.2.2
5.6

Monitorování a m!"ení
produktu
Analýza údaj$

P!edchozí interní
dokumentace

Nová kompletní
dokumentace

-QMS 7/60 Monitorování a
m!"ení

-IMS 7/60 Monitorování a
m!"ení

-QMS 5/53 Komunikace
-QMS 5/02 Obchodní proces
-Popisy proces$

-IMS 4/43 Komunikace
-QMS 5/02 Obchodní proces
-Popisy proces$

-Popisy výrobních dokument$ -Popisy výrobních dokument$
-QMS 8/40 P"ezkoumání
vedením
-QMS 7/60 Monitorování a
m!"ení

Monitorování a m!"ení
proces$
Monitorování a m!"ení
produktu
#ízení neshodného produktu -QMS 8/30 #ízení neshod,
nápravná a preventivní
Opat"ení k náprav!
opat"ení
Preventivní oopat"ení
#ízení záznam$

Interní audit
P"ezkoumání mangementu

-QMS 4/41 Spisový a
skarta%ní "ád
-QMS 4/23 #ízení dokument$
a záznam$
-QMS 8/20 Interní audit
-QMS 8/40 P"ezkoumání
vedením

-IMS 8/40 P"ezkoumání
vedením
-IMS 7/60 Monitorování a
m!"ení

-IMS 8/30 #ízení neshod,
nápravná a preventivní
opat"ení
-IMS 4/44 Spisový a
skrarta%ní "ád
-IMS 4/45 #ízení dokument$
a záznam$
-IMS 8/20 Interní audit
-IMS 8/40 P"ezkoumání
vedením
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P!íloha 3:
Registr environmentálních aspekt"

REGISTR ENVIRONMENTÁLNÍCH ASPEKT' BRAVOLL, spol. s r.o.

Provoz

!innost

!íslo
aspektu

Administrativa

Dopad

Výskyt

Významnost z
hlediska
legislativy

Významnost
z hlediska
náklad"

Významnost z
hlediska priorit
#ízení
spole$nosti

ojedin"le

A

P

ST%EDNÍ

!innosti t"etích stran
Provoz, výrobní proces

obaly na
dodaném
materiálu
výrobní linka

$asto /trvale

A

P

ST%EDNÍ

3

spot#eba zemního plynu

$erpání p#írodních zdroj!

$asto /trvale

N

P

ST%EDNÍ

4

spot#eba vody

$erpání p#írodních zdroj!

$asto /trvale

N

Z

MALÁ

5

kancelá#ský papír

zábor p!dy

ojedin"le

N

P

MALÁ

6

Odpadní vody
vznik sm&sného
komunálního odpadu

kontaminace p!dy a vody

ojedin"le

N

P

MALÁ

zábor p!dy

ob$as

A

P

ST%EDNÍ

PVJ
PVJ

8

únik olej" a PHM

kontaminace povrchových
vod

ob$as

A

Z

ST%EDNÍ

9

emise výfukových plyn"

zne$išt"ní ovzduší

ob$as

N

Z

MALÁ

10

únik chemikálií

kontaminace povrchových
vod

ojedin"le

A

Z

ST%EDNÍ

11

únik olej" a PHM

kontaminace povrchových
vod

ojedin"le

A

Z

ST%EDNÍ

12

emise výfukových plyn"

zne$išt"ní ovzduší

ob$as

N

Z

MALÁ

13

únik NO p#i nakládce

kontaminace povrchových
vod

ojedin"le

A

Z

ST%EDNÍ

14

únik olej" a PHM

kontaminace povrchových
vod

ojedin"le

A

Z

ST%EDNÍ

15

emise výfukových plyn"

zne$išt"ní ovzduší

ob$as

A

Z

ST%EDNÍ

16

odpadový materiál

zábor p!dy

ob$as

A

Sledování spot#eby a kvality vody
( zák.274/2001 Sb., vyhl. 252/2004 Sb.)

T#íd"ní odpad! (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001
Sb.)
Kontrola vozidel p#i vjezdu a pohybu po areálu,
p#edání informace o EMS, (zák. 434/2005 Sb.,
zák.254/2001 Sb.)
Kontrola vozidel p#i vjezdu a pohybu po areálu,
p#edání informace o EMS, (zák. 86/2002 Sb., vyhl.
356/2002 Sb.)
P#edání informace o EMS (zák. 434/2005 Sb.,
zák. 254/2001 Sb.)
Kontrola vozidel p#i vjezdu a pohybu po areálu,
p#edání informace o EMS
(zák. 434/2005 Sb., zák.254/2001 Sb.)
Kontrola vozidel p#i vjezdu a pohybu po areálu,
p#edání informace o EMS
(zák. 86/2002 Sb.,vyhl. 356/2002 Sb.)
P#edání informace o EMS (zák. 185/2001 Sb.,
zák.254/2001 Sb.)
kontrola vozidel p#i vjezdu a pohybu po areálu,
p#edání informace o EMS (zák. 434/2005 Sb.,
zák.254/2001 Sb.)
kontrola vozidel p#i vjezdu a pohybu po areálu,
p#edání informace o EMS
(zák. 86/2002 Sb.,vyhl. 356/2002 Sb.)

PVJ

Záznamy

Hlášení o produkci odpad!

PVJ

Evidence spot#eby
ne

PVJ

Evidence spot#eby

PVJ

evidence odpad!
ne
Hlášení o produkci odpad!

MR

Postup pro #ešení havárií

MR

ne

MR

Postup pro #ešení havárií

MR

Postup pro #ešení havárií

MR

ne

MR

ne

MR

Postup pro #ešení havárií

MR

ne
Hlášení o produkci obal!,
Hlášení o produkci odpad!
Smlouva s Eko-komem

P

ST%EDNÍ

Sledování produkce obal! a odpad!
(zák. 477/2001 Sb.)

LOG, MON

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
Metodický pokyn pro nákládání s žíravými látkami,
Metodický pokyn pro nakládání s odpady (BL,
ILNO)
(zák. 434/2005 Sb.,

T% 01

Skladová evidence

T% 01

Skladová evidence

T% 01

Hlášení o produkci odpad!

spot#eba chemických
látek
vznik nebezpe$ného
odpadu - použité
prost#edky zne$išt&né
chemickými látkami a
látkami závadnými vodám
vznik nebezpe$ného
odpadu

$erpání p#írodních zdroj!

$asto /trvale

N

P

ST%EDNÍ

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.)

zábor p!dy

ojedin"le

A

P

ST%EDNÍ

23

únik chemichých látek

kontaminace horniny

ojedin"le

A

Z

ST%EDNÍ

24

únik chemichých látek

kontaminace povrchových
vod

ojedin"le

A

Z

ST%EDNÍ

25

únik chemichých látek

zne$išt"ní ovzduší

ojedin"le

A

Z

ST%EDNÍ

Metodický pokyn pro nakládání s odpady ( ILNO)
(zák.185/2001 Sb.) (zák.254/2001 Sb.)
Metodický pokyn pro nakládání s odpady ( ILNO),
(zák. 434/2005 Sb., zák.185/2001 Sb.)
Metodický pokyn pro nakládání s odpady ( ILNO),
(zák. 434/2005 Sb., zák.185/2001 Sb.)
Metodický pokyn pro nakládání s odpady ( ILNO),
(zák. 434/2005 Sb., zák.185/2001 Sb.)

20

21

Nebezpe$né
odpady

LOG

$erpání p#írodních zdroj!

údržba stroj! a
za#ízení

vým"na zá#ivek
a výbojek

T#íd"ní odpad! (zák.185/2001 Sb a Vyhl.383/2001
Sb.)
Sledování spot#eby el. energie (zák.458/2000 Sb.)

2

odb"ratelé

odvoz
nebezpe$ných
odpad!

Za #ízení
odpovídá

zábor p!dy

7

externí
dodavatelé,
externí služby

%ízení aspekt" (p#íslušný legislativní nebo jiný
p#edpis ve zn&ní pozd&jších platných p#edpis")

vznik odpadu od
tonerových kazet
spot#eba el. energie

1

provoz kancelá#í

Aspekt

22

Hlášení o produkci odpad!
MR

Hlášení o neshod"

MR

Hlášení o neshod"

MR

Hlášení o neshod"
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Provoz

!innost

Parkování a
doprava

provoz osobních
a nákladních
automobil!
nebezpe$né
odpady

!íslo
aspektu

26

únik olej" a PHM

Výskyt

Významnost z
hlediska
legislativy

Významnost
z hlediska
náklad"

Významnost z
hlediska priorit
#ízení
spole$nosti

kontaminace povrchových
vod

ojedin"le

A

Z

ST%EDNÍ

$asto /trvale

A

V

Kritická

ob$as

A

P

ST%EDNÍ

ojedin"le

A

P

ST%EDNÍ

Dopad

27

spot#eba PHM

$erpání p#írodních zdroj!

28

emise výfukových plyn"

zne$išt"ní ovzduší

29

baterie - zp&tný odb&r

zábor p!dy

Významnost z hlediska
legislativy
A
ano
N

Aspekt

ne

%ízení aspekt" (p#íslušný legislativní nebo jiný
p#edpis ve zn&ní pozd&jších platných p#edpis")
Pravidelná údržba, postup pro #ešení havárií,
Provozní #ád $erpací stanice
(zák. 434/2005 Sb., zák.254/2001 Sb.)
sledování spot#eby
Pravidelné prohlídky na STK
(zák. 86/2002 Sb., vyhl. 356/2002 Sb.)
Zákon o odpadech a o zm"n" (zák. 185/2001 Sb.)

Za #ízení
odpovídá

Záznamy

%

provozní deník, postup pro
#ešení havárií

AS

Evidence spot#eby

%

Protokol o m"#ení emisí

PVJ

Potvrzení o zp"tném odb"ru

Významnost z hlediska
náklad"
Vysoká

V

P#im&#ená

P

Zanedbatelná/
není

Z
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