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IMPLEMENTACE ENVIRONMENTÁLNÍHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ
DLE ISO 14001 – EMSPaket (14Paket)
§
§
§
§

Vytvoření nezbytné dokumentace dle požadavků normy a
organizace, včetně postupů pro externí komunikaci
Vytvoření příručky EMS
Pomoc při provedení interních auditů
Pomoc při výběru nezávislé certifikační autority

Časová náročnost a CENA
Implementace EMS – EMSPaket
Realizace 14Paketu (EMSPaketu) slouží jako výchozí podmínka pro
úspěšnou certifikaci environmentálního systému řízení organizace
v souladu s mezinárodní normou ISO 14001 – norma založená na
Demingovu modelu PDCA (Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej).

Co nabízí EMSPaket?
§

§

§
§
§
§
§
§
§

Identifikace všech vlivů činností, výrobků nebo služeb
organizace s možným dopadem na životní prostředí –
environmentální aspekty EA (emise do ovzduší, úniky látek do
vody, půdy, využívání energie, přírodních surovin, hluk, vibrace
apod., formou brainstormingu)
Konfrontace a následné zavedení souladu se všemi relevantními
požadavky právních předpisů vztahujících se na
environmentální aspekty organizace (problematika odpadů,
zdroje znečišťování…)
Vytvoření systému řízení firemních procesů na kvalitativně vyšší
úrovni se zaměřením na ochranu životního prostředí
Implementace mechanismů pro řízení environmentálního
profilu specifického pro organizaci (metody monitoringu)
Individuální přístup konzultantů
Minimální zatěžování zaměstnanců připravované organizace
Garanci pevné ceny za dodanou službu
Dodržení harmonogramu přípravy, minimalizace operativního
rozhodování
Schopnost organizace pružně se přizpůsobovat měnícím se
okolnostem

Co je součástí EMSPaketu?
§
§
§
§
§
§
§

Pomoc při tvorbě environmentální strategie
Definice procesů nezbytných pro řízení EMS – začlenění
environmentálních hledisek do struktur organizace
Pomoc při stanovení ekologických cílů a cílových hodnot
vycházejících z politiky EMS
Pomoc při identifikaci všech požadavků právních předpisů
aplikovatelných na environmentální aspekty organizace
Provedení základního školení zaměstnanců
Pomoc při tvorbě programů environmentálního managementu
v rámci prevence znečišťování a snižování zátěže na životní
prostředí s ohledem na udržitelný rozvoj
Pomoc při zpracování havarijních plánů pro EMS

CONSULTING

<

Celková časová náročnost uvedených činností je závislá na
podpoře a spolupráci ze strany zákazníka (zpřístupnění
pracovišť, průběh činností dle schváleného harmonogramu,
atd.)
§
Obvykle
lze
dosáhnout
implementace
systému
environmentálního managementu za 3-10 měsíců s ohledem
na závažnost a rozsah environmentálních aspektů, složitost
procesů a velikost organizace.
Konkrétní cenovou nabídku Vám rádi připravíme, kontaktujte
nás!
§

SYSTEM INTEGRATION

Společnost Versa Systems s.r.o.
Jako konzultační firma a systémový integrátor v oblasti
podnikového poradenství nabízí organizacím odbornou pomoc při
zavádění environmentálního systému řízení – EMSPaket
(14Paket). My Vám pomůžeme postavit EMS přesně na míru Vaší
společnosti na základě mezinárodně uznávaných norem (ISO
14001, EMAS) a v souladu s platnou legislativou pro ochranu
životního prostředí.

Co je to EMSPaket?
Představuje implementaci systému řízení ochrany životního
prostředí při všech činnostech organizace. Takto implementovaný
systém managementu ochrany životního prostředí poskytuje
zákazníkům, partnerům a třetím stranám důkaz o společenské
odpovědnosti k ochraně životního prostředí a kontinuálním
snižování environmentálních aspektů vznikajících při Vašem
podnikání dle mezinárodních standardů. Jedná se o procesně
orientovaný systém, jak systematicky snižovat negativní vlivy na
životní prostředí – řídit environmentální rizika, nastavit systém
ochrany životního prostředí a úspory přírodních zdrojů a
jednoznačně definovat legislativní a regulatorní povinnosti
organizace vůči životnímu prostředí.
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ÚDRŽBA ENVIRONMENTÁLNÍHO SYSTÉMU PO CERTIFIKACI
MAINTENANCE PAKET – Mpaket14

Údržba EMS po certifikaci – MPaket14
Certifikací získá Váš podnik konkurenční výhodu a pozici důsledného
uplatňovatele ochrany životního prostředí v očích zainteresovaných
stran.
Certifikací však budování environmentálního systému řízení nekončí –
je nutné zajistit jeho trvalou vhodnost, efektivnost a zlepšování
environmentálního profilu – měřitelných výsledků řízení svých
environmentálních aspektů. Systém vyžaduje pravidelnou aktualizaci
(také
vzhledem
k častým
legislativním
změnám,
vývoji
technologických požadavků a výrobního programu organizace), aby
efektivně naplňoval závazky organizace zakotvené v environmentální
politice s ohledem na stanoviska zainteresovaných stran a veřejnosti,
a neustále spňoval princip environmentálního systému – podporu
ochrany životního prostředí a ekosystému.
Tento neustálý vývoj systému je klíčovou podmínkou pro to, aby se
mohl úspěšně podrobit ročnímu přezkoumání certifikačním orgánem
a obhájit tak získaný certifikát. Proto Vám nabízíme službu tzv.
MPaket14. Tato služba Vám zajistí kontinuální dohled nad Vašim
systémem našimi odborníky za velmi příznivých podmínek.

MPaket14 – základní činnosti
§ Periodická aktualizace jednotlivých části environmentálního
systému v organizaci

§ Úprava a aktualizace dokumentace
§ Pravidelné přezkoumání legislativních a regulatorních požadavků
§
§
§

§
§

závazných pro organizaci v oblasti environmentu a shody s těmito
požadavky
Provedení interních auditů EMS
Periodická školení zaměstnanců
Zpracování pravidelných záznamů, včetně zpráv o stavu EMS pro
vedení organizace (zpracování a hodnocení informací o stavu
jednotlivých prvků environmentálního systému založené na
výsledcích monitorování a měření v systému sběru dat)
Sledování a provádění všech periodických kontrol a záznamů,
včetně vypracování hlášení pro úřady vyplývajících ze zákonů a
vyhlášek pro danou obec
Účast konzultanta při dozorovém auditu certifikačním orgánem
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Environmentální legislativa – neznalost
zákona neomlouvá
Podnikání je také bludištěm ve spleti právních předpisů, kladoucích
na firmy nejrůznější požadavky a povinnosti, a ve sféře ochrany
životního prostředí platí přísnost legislativy dvojnásob.
Dokážete se v nich orientovat? Jste schopni rozpoznat, které se vás
týkají, a rozumíte jejich výkladu?
Znáte sankce plynoucí z nedodržení těchto požadavků?
Implementace všech relevantních požadavků legislativy není
jednorázovým procesem při zavádění EMS. Stejně klíčové jako
prvotní identifikace těchto požadavků je pravidelný dohled nad
těmito požadavky a jejich vývojem, zejména vzhledem k jejich
variabilní tendenci.
A protože právo vychází ze zásady, že neznalost zákona
neomlouvá, Versa Systems je tady pro Vás jako průvodce tímto
kontroverzním legislativním labyrintem.

Proč právě Versa Systems?
Versa Systems má implementován systém řízení kvality dle ISO
9001 a systém řízení bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 a
systém řízení služeb dle ISO/IEC 20000-1.
Konzultanti Versa Systems v sobě spojují zkušenosti a znalosti
integrovaných systémů řízení s praktickými zkušenostmi
z podnikové praxe.
Protože mají zkušenosti z oblasti řízení podniků, mohou posoudit
nejen systém řízení environmentu na všech úrovních organizace,
ale i pomoci při jeho implementaci do celé organizace.
Velkou devízou naší společnosti je mobilita, flexibilita a prvotřídní
know-how. Základním prvkem úspěchu naší společnosti je
především nezávislost poradenství, profesionální přístup a vysoká
odbornost konzultantů.
Konzultanti Versa Systems jsou neustále vzděláváni a jsou držiteli
mezinárodních certifikátů v oblastech EMS a ostatních systémů
(IRCA, EOQ).
Jsme zárukou toho, že Váš systém bude úspěšně zaveden a
certifikován (Versa Systems má od počátku své poradenské
činnosti 100% úspěšnost při certifikaci systémů implementovaných
u svých zákazníků).
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