
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmentální Management 

ISO 14001 Environmentální Management 

Vybuduj s nami systém 

Popis 
Soulad s požadavky týkajícími se 
životního prostředí má dnes více než 
kdy jindy klíčový význam pro úspěch 
každé firmy. 
V mnoha případech je řešením systém 
environmentálního managementu ISO 
14001, který poskytuje rámec pro 
řízení dopadů na životní prostředí. 
Kromě omezení škodlivých vlivů na 
životní prostředí, systém 
environmentálního managementu 
může snížit náklady, zvýšit efektivitu a 
poskytnout konkurenční výhodu. 

ISO 14001 je mezinárodně 
uznávaná norma určující postup 
při realizaci účinného systému 
environmentálního managementu. 
Tato norma je navržena tak, aby 
bylo dosaženo rovnováhy mezi 
zachováním ziskovosti 
a omezením dopadu na životní 
prostředí. 
 
 
 

Pro koho je tato služba určena? 
Norma ISO 14001 je vhodná pro 
každou organizaci, bez ohledu na její 
velikost nebo odvětví, ve kterém 
působí. Je obzvláště důležitá pro 
společnosti, které usilují o zlepšení 
dopadu na životní prostředí a splnění 
požadavků legislativy týkající se 
ochrany životního prostředí. 
 
 
 
Efektivní Systém Environmentálního 
Managementu zajišťuje, že Vaše 
firma řídí procesy a má významný 
dopad na životní prostředí. 

Vlastnosti a výhody 
Finanční úspory  
Norma ISO 14001 může přinést úsporu nákladů tím, že 
sníží emise a zefektivní využívání přírodních zdrojů, 
jako je elektřina, voda a plyn. Organizace certifikované 
podle ISO 14001 mají více možností vyhnout se 
budoucím finančním a právním sankce za nedodržení 
požadavků legislativy týkající se ochrany životního 
prostředí. Může také snížit náklady na pojištění tím, že 
ukazuje efektivnější systém řízení rizik. 
Reputace 
Veřejné přijetí norem znamená, že můžete také získat 
konkurenční výhodu prostřednictvím vytvoření lepších 
a větších prodejních příležitostí. 
 
Zapojení zaměstnanců 
Zlepšení vnitřní komunikace podporuje motivaci 
zaměstnanců. Mohou tak vyvíjet prospěšná řešení 
týkající se životního prostředí. 

Neustálé zlepšování 
Proces neustálého hodnocení poskytuje 
nepřetržité monitorování a zlepšování výsledků v 
oblasti životního prostředí. 
 
Soulad s právními ustanoveními 
Implementace ISO 14001 ukazuje, že Vaše 
organizace splňuje určité právní a regulační 
požadavky. To zase snižuje právní riziko. 
 
Integrovaný přístup 
Norma ISO 14001 je vztahu s dalšími normami 
týkajícími se systémů řízení, jako je ISO 9001, což 
zajišťuje účinnější a efektivnější celkový systém 
řízení. 
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Jak Vám můžeme pomoci? 

Audit a certifikace 
BSI je akreditovaný orgán. 
Na základě toho můžeme nezávisle 
přistupovat k přihláškám. Naši 
vysoce kvalifikovaní auditoři 
používají své rozsáhlé znalosti k 
tomu, aby pomohli klientům 
dosáhnout maximálních výhod z 
využívání normy ISO 14001. 
Školení 
Poskytujeme komplexní školení: 

od jednodenních kurzů, 
pokrývajících základní požadavky, 
až po implementační kurzy a kurzy 
pro vedoucí auditory. Školení může 
být zorganizováno ve Vaší firmě 
nebo ve vybraných školicích 
střediscích. 

Normy a publikace 

Nabízíme širokou škálu 
dokumentů, publikací a softwaru, 
který Vám pomůže při certifikaci i 
v každodenním zlepšování 
organizace. Některé z těchto 
výrobků lze zakoupit přímo v e-
shopu BSI: shop.bsigroup.cz 

 

Další kroky 
Existuje mnoho způsobů, jak získat 
certifikaci ISO 14001. 
Zákazníkům, kteří chtějí zkontrolovat 
stupeň rozvoje jejich systému, 
nabízíme možnost provedení gap 
analýzy pro systém ISO 14001. Gap 
analýza pomáhá organizacím ověřovat 
a upravovat procesy a systémy řízení v 
rámci přípravy na certifikaci. Pomůže 
rovněž pochopit efektivitu procesů v 
kontextu požadavků normy. 
 
Zákazníkům očekávajícím integraci 
dvou nebo více existujících systémů 
řízení nabízíme certifikace jejich 
integrovaného systému řízení na 
základě PAS 99 – první normu 
integrovaného řízení na světě. 

Poskytované služby 
• Normy a publikace  
• Otevřená a specializovaná školení  
• -  pomáhají pochopit 
• -  podporují zavádění  
• -  podporují Manažery 
• -  zvyšují kvalifikaci auditorů 
• Rozdílová Anaýza (Gap Analysis) 
• Audity a certifikace  
• Aplikace na zlepšení činností - Entropy™ Software Řešení 

pro dodavatelský řetězec 
• Informace a doporučené postupy  
• Specializovaná setkání pro lidi z oboru 
  

Další data a nejnovější informace o 
službách poskytovaných BSI v oblastii  
Environmentálního Managementu  lze 
získat na: www.bsigroup.cz 

Po provedeném auditu a certifikaci získáte právo 
umístit registrační označení BSI na kancelářské 
materiály, dopisy a služební vozidla. 

BSI Group Polska Sp. z o.o.  
ul. Królewska 16  
00-103 Warszawa 
T: +48 22 330 6180  
F: +48 22 330 6181  
E: infopoland@bsigroup.com  
www.bsigroup.cz 
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