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1. Úvod 

Jako studentka oboru Environmentální managemen se zajímám o problematiku zavádění 

EMS (Systémy environmentálního řízení) ve firmách. EMS spočívají v pravidelném 

hodnocení a přezkoumávání aktivit podniku na poli ochrany životního prostředí a jeho 

neustálém zlepšování. Systémy environmentálního řízení jsou nejčastěji navrhovány a 

rozvíjeny prostřednictvím následujících dvou způsobů: 

• podle mezinárodních norem ISO řady 14000, reprezentované v českém normalizačním 

prostředí především kmenovou normou ČSN EN ISO 14001 „Systémy 

environmentálního managementu – specifikace s návodem pro jeho použití“, 

• podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19.3.2001 o 

dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany 

životního prostředí. [1] 

Jako studentka tohoto oboru jsem dostala nabídku zpracovat pro firmu ha-vel internet 

s.r.o. diplomovou práci na téma „Návrh environmentálních cílů a programu v EMS pro firmu 

Ha-vel“.  

Cílem této diplomové práce je zhodnocení stavu registru aspektů a dopadů, hodnocení 

významnosti aspektů, kontrola cílů a cílových hodnot a v případě potřeby navržení nových 

cílů a cílových hodnot pro následující období v rámci EMS. 

Práce je mimo úvod a závěr rozdělena do tří částí a dále je doplněna o seznam použité 

literatury, seznam zkratek a o přílohy. 

První část je zaměřena na popis podniku ha-vel internet s.r.o. a na stávající stav EMS 

v podniku. 

Ve  druhé části je popis zhodnocení stavu registru aspektů a dopadů a hodnocení 

významnosti aspektů společnosti ha-vel internet s.r.o.. 

Poslední část se zabývá návrhy do budoucna – změny v registru, metodika hodnocení 

významnosti, nové cíle a cílové hodnoty. 

Jako zdroje a podklady pro vypracování mé diplomové práce sloužila platná 

environmentální legislativa, firemní dokumentace společnosti ha-vel internet s.r.o. a 

v neposlední řadě také internetové zdroje. 
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2. Popis podniku ha-vel a EMS – stávající stav [3, 4] 

2.1 Představení společnosti 

 Společnost ha-vel internet s.r.o. vznikla v roce 1996. Předmětem podnikání společnosti je 

zejména poskytování telekomunikačních služeb. 

Moderní telekomunikační síť ha-vel internet s.r.o. umožňuje poskytovat vysoce kvalitní 

datové služby v rámci celé České republiky. Celá síť je pod neustálým odborným dohledem a 

nejmodernější aplikované technologie umožňují přenášet aktuální informace o stavu sítě až do 

řídícího centra společnosti. Tento model umožňuje společnosti ha-vel internet s.r.o. 

poskytovat služby s garantovanou dostupností 99,5%. 

VoIP (Voice over Internet Protocol) je služba přenosu hlasu prostřednictvím internetu, 

která vychází z možností IP protokolu. Jedná se o moderní technologii, která umožňuje 

poskytovat zákazníkům hlasové služby bez potřeby budování kabelových přípojek telefonních 

linek. 

Společnost ha-vel internet s.r.o. nabízí svým klientům jednu z nejefektivnějších forem 

komunikace současnosti a především budoucnosti - videokonferenční službu. 

Společnost ha-vel internet s.r.o. nabízí komplexní služby v oboru informačních 

technologií. Audit informačních technologií HW a SW. 

Samotný proces auditu probíhá přímo u společnosti, která si audit objednala, kdy firmu 

navštíví vyškolený technik, který provede analýzu stavu IT majetku společnosti - 

profesionálně zaeviduje každý počítač, tiskárnu, popř. jinou elektroniku a pořídí dokumentaci 

nainstalovaného softwaru, konfiguraci počítače, možnosti rozšíření počítače, aktivní a pasivní 

síťové prvky. Z těchto informací poté vytvoří elektronickou zprávu včetně kompletních 

podkladů a doporučení pro další rozvoj. [2] 

Společnost řídí jednatel, který pracuje ve funkci generálního ředitele.  
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2.1.1 Charakteristika prostředí 

Sídlo společnosti je ve Frýdku-Místku, Beskydská 2062. Pobočky společnosti ha-vel 

internet s.r.o. se nacházejí v pronajatých objektech na adrese Švabinského 9, Ostrava, kde se 

nacházejí kancelářské prostory a sklady a dále v Praze, Komárkova 7, Praha 11. 

2.2 Plánování systému EMS ve společnosti ha-vel internet s.r.o. 

Plánování v systému EMS slouží k jeho neustálému zlepšování a naplňování 

environmentální politiky. Proto, aby zlepšování bylo cílené a účelné, společnost určuje své 

tzv. významné environmentální aspekty a pro ně stanovuje cílové hodnoty (měřitelné nebo 

vyhodnotitelné).  

Tyto cílové hodnoty musí být v souladu s environmentální politikou a jejími cíli. Z tohoto 

důvodu se provádí hodnocení environmentálních aspektů minimálně vždy před 

přezkoumáním politiky jakosti a environmentu. 

2.2.1 Politika jakosti a environmentu 

Politika jakosti a environmentu je písemný dokument, který zveřejňuje vedení společnosti 

před svými zaměstnanci, zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami.  

Základem politiky je vize společnosti o směrech a zásadách pro následující několikaleté 

období. Jednatel veřejně přijímá závazek k: 

• vybudování prosperující společnosti, která zaujímá významné postavení v povědomí 

zákazníků a dodavatelů, 

• ochraně životního prostředí. 

Naplnění politiky je postaveno na osobní angažovanosti a aktivitě všech řídících 

pracovníků. Politika jakosti a environmentu poskytuje rámec pro písemné stanovení cílů, jež 

vedou k jejímu uskutečňování. Politika jakosti a environmentu je umístěna na webových 

stránkách společnosti a je také přístupná v informačním systému všem pracovníkům 

společnosti. 

Politiku jakosti a environmentu vedení společnosti pravidelně 1x ročně přezkoumává 

z hlediska vhodnosti a aktuálnosti. Politika je přezkoumávána také po závažných 

organizačních změnách.  
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2.2.2 Plánování systémů managementů 

Plánování systému QMS 

Při plánování systému řízení se vedení společnosti zaměřuje na stanovení organizačních, 

technických a finančních zdrojů, potřebných pro dosahování kvalitativních cílů a zdrojů 

k tomu potřebných. To znamená na jasné vymezení pojmu kvalita, pravidla jejího naplnění a 

ověřování dosažených výsledků. 

Základní vstupy při plánování systému řízení společnosti jsou:  

• požadavky a očekávání zákazníků,  

• efektivita stávajících kontrolních činností,  

• ponaučení získaná z dřívějších zkušeností,  

• příležitosti ke zlepšování,  

• schopnost udržení funkčnosti zavedeného systému řízení v případech, kdy jsou  

uplatněny organizační či technické změny,  

• posuzování a zmírňování rizik.  

Výstupy z plánování systému řízení společnosti jsou: 

• definice technických, finančních a organizačních zdrojů, potřebných k dosažení 

požadovaných výsledků,  

• rozdělení  odpovědnosti mezi řídící pracovníky,  

• požadavky na způsobilost trvale spolupracujících dodavatelů, 

• definice ukazatelů výkonnosti, resp. úspěšnosti procesů ve sféře realizace,  

• uplatňování trvalého zlepšování přístupů, metodik a nástrojů systému řízení,  

• definice rozsahu potřebné dokumentace a záznamů.  

Výstupy z plánování vedení společnosti přezkoumává v pravidelných intervalech nebo na 

mimořádných jednáních návazně na závažné změny ve společnosti či u zákazníků. 

MJE uplatňuje plnění tzv. Plánu udržování systému řízení. V plánu jsou uvedeny cyklicky 

se opakující povinnosti, nezbytné pro funkčnost zavedeného systému řízení a funkce 

odpovědné za splnění těchto povinností.  
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2.2.3 Cíle jakosti 

Vedení společnosti si písemně stanovuje cíle jakosti, kterých chce v nejbližším období 

dosáhnout. Cíle jakosti vychází z aktuální Politiky jakosti a environmentu a jsou v nich 

rozpracovány úkoly pro konkrétní řídící pracovníky. Cíle jakosti jsou zveřejněny formou 

Příkazu jednatele. 

Plnění cílů jakosti průběžně kontrolují odpovědné osoby stanovené v cílech, zpravidla 

v ročních intervalech. Výstupy z těchto průběžných kontrol jsou podkladem pro Zápis 

z přezkoumání. Proces plánování EMS je patrný z postupového diagramu s názvem 

Environmentální management. 
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Obrázek č. 1: Environmentální management 

 

 



 7 

2.3 Environmentální aspekty společnosti ha-vel internet s.r.o. 

Ve společnosti je stanoven a udržován postup identifikace environmentálních aspektů 

výrobků, činností  a služeb. 

Účelem identifikace je zjištění stavu v chování společnosti vůči životnímu prostředí. 

Z environmentálních aspektů jsou určeny ty, které mají nebo mohou mít významný dopad na 

životní prostředí. 

Významné environmentální aspekty jsou brány v úvahu při stanovování 

environmentálních cílů a programů. 

Společnost pravidelně vyhodnocuje a aktualizuje environmentální aspekty, neboť 

dochází ke změnám, jak v jejich činnostech a službách, tak i v právních a jiných požadavcích. 

Postup pro toto hodnocení je stanoven v postupovém diagramu s názvem Environmentální 

aspekty. 
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Obrázek č. 2: Environmentální aspekty společnosti 
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Environmentální aspekty jsou vyhodnoceny a zahrnuty v Registru environmentálních 

aspektů. 

2.4 Právní a jiné požadavky společnosti ha-vel internet s.r.o. 

K požadavkům, které musí být vždy dodržovány, patří legislativní požadavky definované 

zákony, vyhláškami a nařízeními vlády a podmínkami povolení a rozhodnutí orgánu státní 

správy, stejně jako požadavky stanovené dvoustrannými dohodami a vlastními normami 

v oblasti životního prostředí. 

Jsou to například: 

• zákony, vyhlášky a nařízení vlády, 

• místní a regionální požadavky, 

• stanoviska, povolení a rozhodnutí orgánů státní správy, 

• smlouvy a objednávky. 

Postup získávání legislativních požadavků je uveden v Metodice řízení dokumentace. 

Přehled všech těchto požadavků je veden v Evidenci externích předpisů.  

2.5 Cíle, cílové hodnoty a programy společnosti ha-vel internet s.r.o. 

Společnost vytváří a udržuje environmentální cíle, cílové hodnoty a programy na základě 

Směrnice č. 14 Řízení EMS. Podkladem pro stanovení cílů a programů je posouzení 

veškerých výrobků, činností a služeb společnosti a jejich aspektů a dopadů na životní 

prostředí. 

Programy EMS popisují, jak společnost chce dosáhnout stanovených cílů a cílových 

hodnot včetně časového harmonogramu, zodpovědnosti za jeho plnění a zdrojů pro realizaci 

programu. Podmínkou realizace je aktivní podpora vedení, zajištění finančních a lidských 

zdrojů. Při plnění cílů a programů se předpokládá využití nejmodernějších technologií za 

předpokladu, že budou dostupné a pro společnost výhodné. Nejvyšší prioritou pro zařazení 

programu je zamezení porušování právních předpisů. 

MJE každoročně upřesní (do konce roku), které další cíle a programy mají být realizovány 

a sledovány v následujícím roce. Environmentální cíle a programy se potom vyhlašují 

rozhodnutím jednatele. 
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Každý pracovník společnosti má možnost spolupracovat při definování návrhů na 

stanovení cílů pro zlepšení životního prostředí formou osobní iniciativy (návrhy, žádosti, 

stížnosti). 

2.6 Odpovědnost a pravomoc společnosti ha-vel internet s.r.o. 

Základní povinnosti zaměstnanců a řídících funkcí jsou uvedeny v Organizačním řádu. 

Povinnosti, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých řídících funkcí jsou uvedeny v tzv. Popisu 

pracovního místa. 

Funkci manažera jakosti a environmentu (MJE) vykonává provozní ředitel. Jako MJE 

se, mimo své pracovní povinnosti, zaměřuje na udržování a zlepšování funkčnosti 

integrovaného systému.  

Odborná způsobilost MJE, jeho povinnosti, pravomoci a odpovědnost jsou uvedeny 

v samostatném Popisu pracovního místa.  

2.7 Komunikace společnosti ha-vel internet s.r.o. 

Komunikace ve společnosti ha-vel internet s.r.o. se vyskytuje ve dvou podobách a to 

jako interní komunikace a externí komunikace.  

2.7.1 Interní komunikace 

K předávání informací, týkajících se jednak organizačních záležitostí, jednak průběhu 

plnění zakázek, jsou ve společnosti využívány: 

• porady společnosti, 

• intranet – informační systém, 

• osobní, telefonické, e-mailové sdělování informací, 

• dokumenty potřebné k realizaci zakázek. 

2.7.2 Externí komunikace   

Tato komunikace je orientována kromě problematiky jakosti produktů především na 

zásadní otázky ochrany ovzduší, půdy a vod, ochrany přírody a na otázky nakládání s odpady, 

a to ve vztahu k veřejnoprávním a správním orgánům, k obchodním partnerům, odborné 

veřejnosti a sdělovacím prostředkům. 
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Pro externí komunikaci společnosti jsou důležití následující partneři: 

• orgány státní správy, 

• smluvní partneři (dodavatelé, zákazníci, environmentální organizace, banky, 

pojišťovny), 

• tisková a elektronická média, 

• zainteresovaná veřejnost – webové stránky. 

Za systém externí komunikace v oblasti environmentu odpovídá MJE. Ten odpovídá za 

přijímání a vyřizování podnětů, komunikuje s orgány státní správy, odpovídá za ohlašování 

mimořádných událostí úřadům a policii. Za informovanost veřejnosti v oblasti služeb 

společnosti odpovídá obchodní ředitel. 

Oprávněné stížnosti a podněty se považují za neshodu a podle toho se s nimi zachází. 

Oprávněnost a neoprávněnost stížností a podnětů posuzuje MJE. Oprávněné stížnosti a 

podněty se uplatňují v procesu neustálého zlepšování, případně jsou zdrojem pro definování 

cílů a programů. 

Vedení společnosti rozhodlo, že nebude externě komunikovat o svých významných 

environmentálních aspektech. Všechny dokumenty v rámci komunikování jsou řízenými 

dokumenty nebo záznamy. 

2.8 Dokumentace společnosti ha-vel internet s.r.o. 

Pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů a k přenosu 

informací využívá firma dokumentaci. Dokumentace se podle charakteru a přístupu k ní dělí 

na: 

• dokumentaci integrovaného systému (interní i externí), která podléhá požadavkům na 

řízení stanoveným v normě ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. 

• ostatní dokumentaci, která se řídí podle pravidel stanovených v zákoně 499/2004 Sb.  

o archivnictví a spisové službě. 

2.8.1 Obecná pravidla  pro řízení dokumentů 

Dokumenty požadované integrovaným systémem musí být řízeny, tzn. musí být pro ně v 

přiměřeném rozsahu stanoveno: 
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• kdo je schvaluje z hlediska jejich přiměřenosti před jejím vydáním, 

• kdo je přezkoumává popřípadě aktualizuje a opakovaně schvaluje,  

• jak jsou identifikovány změny dokumentů a aktuální stav revize dokumentů, 

• počátek platnosti dokumentu a následných změn dokumentu, 

• kdo a jak zajišťuje distribuci aplikovatelných dokumentů, aby byla zajištěna 

dostupnost příslušných verzí v místech používání, 

• jak je zajištěna trvalá čitelnost a snadná identifikovatelnost dokumentů,  

• jak je zajištěna identifikace dokumentů externího původu a řízení jejich distribuce,  

• jak se zabrání neúmyslnému používání zastaralých dokumentů,  

• jak jsou identifikovány dokumenty určené k archivaci. [5] 

2.9 Řízení společnosti ha-vel internet s.r.o. 

Z pohledu environmentálního systému má společnost stanoveny v Registru 

environmentálních aspektů ty části provozu a činnosti, které se váží k významným 

environmentálním aspektům ve shodě s Politikou jakosti a environmentu, cíli a jejich 

hodnotami. 

Své činnosti plánuje vytvořením provozních řádů a postupů, ve kterých stanovuje 

provozní kritéria, odpovědnosti, pravomoci, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí a 

případné dopady na životní prostředí byly minimalizovány. 

Řízení provozu EMS se vztahuje na tyto činnosti a služby: 

• hodnocení a výběr dodavatelů z environmentálního hlediska (tabulka č.1 a 2), 

• nakládání s odpady, 

• nakládání s chemickými látkami, 

• emise do ovzduší. 

Pro činnosti nakládání s odpady a chemickými látkami jsou stanoveny postupy, ve kterých 

jsou uvedeny závazné povinnosti pro všechny zaměstnance společnosti. 

Emise do ovzduší, zejména z provozu aut atd., společnost řídí plánováním a prováděním 

jejich údržby případně revizí a následným monitorováním spotřeby. 
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Tabulka č. 1: Kritéria pro hodnocení dodavatelů 

 

Kategorie dodavatele Hodnocení 

A schválený  35 – 25  bodů 

B přípustný s dohledem  24 – 15 bodů 

C neschválený  14 –  0  bodů 

Tabulka č. 2: Seznam schválených dodavatelů je sestaven podle dosažených bodů 

2.10 Havarijní připravenost a reakce společnosti ha-vel internet s.r.o. 

Havarijní připravenost zahrnuje popis možné havarijní situace a příslušnou dokumentaci 

k případně vzniklé havárii a dokumentaci ve formě havarijního plánu. 

2.10.1 Havarijní situace a příslušná dokumentace 

Havarijními situacemi ve společnosti jsou: 

a) vznik požáru, 

b) únik závadných látek,  

c) havárie vozidla. 

ad a) V případě vzniku požáru je zaměstnanec povinen zabránit šíření požáru, popř. vlastními 

silami požár uhasit. Pokud není v jeho silách požár uhasit, neprodleně informuje Požární 

hlídku. Přitom se řídí havarijními předpisy. Ve  společnosti platí tyto dokumenty: 

 
Kritérium Hodnocení 

5 3 0 
Kvalita Standardní občasný výkyv nestandardní 

Flexibilita dodavatele pružný bez výjimek pružný s výjimkami nepružný 

Cena Vstřícný vstřícný s výjimkami nevstřícný 
Spolehlivost 
dodavatele 

bez reklamací občasná reklamace 
opakovaná 
reklamace 

Garance, záruky  
vysoká garance, 

prodloužená záruka 
střední garance, 

standardní záruka 

žádné 
garance,nejsou bez 

záruky 
Ochrana životního 
prostředí 

je řešena a zajištěna 
je řešena na střední 

úrovni 
není zajištěna 

Jiné obchodní vztahy Uzavřeny v jednání nejsou 
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• požární poplachové směrnice, 

• únikové cesty, 

• havarijní plán. 

Tyto dokumenty sestavuje smluvní bezpečnostní technik společnosti. 

ad b) V případě zjištění úniku závadných látek je zaměstnanec povinen zabránit pokud možno 

vzniku škod na zdraví a životním prostředí a v případě potřeby přivolat specializovanou firmu 

na odstranění následků. Událost bezprostředně oznámit nadřízenému. Řídí se přitom 

předpisem havarijní plán. 

ad c) Při havárii servisního nebo referentského vozidla je zaměstnanec povinen poskytnout  

zraněným první pomoc a přivolat zdravotnickou pomoc. Nahlásit událost nadřízenému a 

Policii ČR. Nastalo-li poškození ŽP nebo vzniklo nebezpečí jeho poškození, je zaměstnanec 

povinen zabránit zvýšení škody na ŽP a to vlastními silami nebo přivoláním HZS. Řídí 

se přitom předpisem pracovní postup při hlášení pojistné události. 

Činnosti zaměstnanců v případě uvedených havarijních situacích jsou předmětem 

vstupního i periodického školení na pracovišti. Školení provádí smluvní bezpečnostní technik. 

2.10.2 Havarijní plán 

Havarijní plán (HP) je relativně samostatná dokumentace, ve které se řeší následky 

možného vzniku mimořádných nebo krizových situací, které nejsou řešeny jinou dokumentací 

a mohou ve svých důsledcích přímo ohrozit činnost společnosti. 

V HP se rozpracovávají všechna opatření pro jednotlivé konkrétní mimořádné situace 

se zaměřením zejména na: 

• možnosti a zdroje vzniku mimořádné nebo krizové situace, 

• prevenci opatření k zabránění vzniku a omezení následků, 

• činnost, pokud vznikne mimořádná nebo krizová situace, a to jako soubor opatření 

k omezení následků na zaměstnance, majetek, včetně opatření k náhradnímu, nebo       

nouzovému provozu, 

• režimová opatření k ochraně životů a zdraví při vzniku mimořádné nebo krizové 

situace. 

Havarijní plány se zpracovávají pro ta ohrožení, která přicházejí v úvahu. 
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Za zpracování havarijního plánu je odpovědný provozní ředitel. Havarijní plán musí být 

provázán s opatřeními v ostatních dokumentech. Obsah havarijního plánu musí odpovídat 

účelu, nebo právním požadavkům, když vyplývá z právních předpisů.  

2.11 Monitorování a měření společnosti ha-vel internet s.r.o. 

Monitorování a měření se provádí u všech klíčových znaků činností společnosti, které 

mohou mít významný environmentální dopad. Všechny druhy monitorování a měření 

společnosti jsou uvedeny v Plánu monitorování a měření.  

2.11.1 Plán monitorování a měření 

Ve společnosti je vytvořen Plán monitorování a měření v EMS. Jsou v něm uvedeny 

plánované činnosti, které je potřeba monitorovat a měřit. Vede jej a podle prováděných 

monitorování a měření průběžně aktualizuje MJE. 

2.11.2 Provádění monitorování a měření 

Monitorování a měření se provádí:  

• před prvním uvedením do provozu, 

• podle stanoveného plánu, 

• při změně technologií nebo činnosti společnosti, 

• při rekonstrukci zařízení nebo stavby. 

Monitorování vody - v rámci monitorování a měření vody se provádí orientační 

monitorování spotřeby vody (pitné); spotřeba pitné vody se monitoruje způsobem podle 

smlouvy s nájemcem o odběru pitné vody.  

Monitorování elektrické energie - elektrická energie je monitorována orientačně 

způsobem podle smlouvy s nájemcem o odběru elektrické energie.  

Monitorování spotřeby plynu - spotřeba plynu je monitorována orientačně způsobem 

podle smlouvy s nájemcem o odběru plynu.  
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Měření emisí - měření emisí je prováděno u všech zdrojů znečišťování, údržba 

je zajišťována pomocí specializovaných servisů. Společnost vlastní motorová vozidla, u 

kterých se provádí měření emisí prostřednictvím specializovaných servisů. 

Monitorování množství odpadů - odpady jsou monitorovány na základě právních 

požadavků, jejich množství podle druhů. Sledování množství a druhů odpadů včetně 

nebezpečných je včetně odpovědností součástí tohoto postupu. 

2.11.3 Kalibrace měřicích zařízení 

Kalibrace měřících přístrojů vztahujících se k životnímu prostředí není prováděna, protože 

společnost nevlastní žádné měřicí zařízení pro ŽP.  

Pokud dojde k nutnosti měřit, zajišťuje toto společnost externím způsobem v rámci smluv 

s externími dodavateli služeb.  

V případě objednání služby je vyžadováno prokázání kalibrace přístroje (hluk, emise, 

měření kvality vody apod.), kterým dodavatel provádí měření a prokázání oprávněnosti 

externího dodavatele provádět tyto služby. Kopie dokladů jsou uloženy u provozního ředitele. 

2.11.4 Monitorování právních a jiných požadavků 

Ve stanovených pravidelných intervalech dle Plánu monitorování a měření v EMS 

a to minimálně 1x za rok je provedeno monitorování zákonů, vyhlášek, norem a jiných 

požadavků, platných pro společnost. Monitorování provádí MJE a využívá k tomu přístupu 

k internetu. 

2.11.5 Monitorování havarijní připravenosti 

MJE v součinnosti se smluvním bezpečnostním technikem společnosti provede jednou 

za dva roky monitorování havarijní připravenosti. Z tohoto monitorování vypracovává 

písemnou zprávu. 

V rámci monitorování a měření havarijní připravenosti je prováděno: 
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• nácvik evakuace, 

• ověření spojení se záchrannou službou (hasiči, zdravotníci), 

• přezkoumání znalostí práce s hasební technikou, 

• účast na nácviku činnosti v případě úniku nebezpečných látek, práce s havarijní  

soupravou a prostředky. 

2.11.6 Jiné monitorování 

Další typy monitorování a měření jsou prováděny podle potřeby společnosti a vyplývají 

z dopadů do životního prostředí a jednotlivých prvků normy ČSN EN ISO 14001:2005. 

Další typy monitorování: 

• vyhodnocení environmentálního profilu – v rámci ročního přezkoumání, 

• monitorování cílů a programů – v rámci environmentálních auditů. 

2.12 Hodnocení souladu společnosti ha-vel internet s.r.o. 

Za hodnocení souladu s právními a jinými požadavky odpovídá MJE a jednotliví 

odborní ředitelé. Hodnocení provádí minimálně 1x ročně a výstupem je zpráva z hodnocení 

souladu. Vychází z Plánu monitorování a měření EMS, z výsledků interních a externích 

auditů, z výsledků kontrol státní správy a z podkladů odborných ředitelů. 

Pro sjednocení postupů jsou tato Hodnocení plánována společně s audity v ročním Plánu 

auditů a také Zpráva z hodnocení souladu je zpracována obdobně se Zprávou z auditu. 

2.13 Řízení neshodného produktu společnosti ha-vel internet s.r.o. 

Ve společnosti jsou definovány tyto neshody: 

1. neshody vnitřní, 

2. neshody vnější (reklamace od zákazníka, reklamace na dodavatele), 

3. neshody systémové. 

Ad 1) Neshody vnitřní jsou řešeny následovně: 

 V případě, že montér nebo technik zjistí neshodu při přejímce materiálu nebo výrobku, 

neautorizuje převod v IS a identifikuje neshodu, kterou předá referentovi nákupu, skladníkovi. 

Ten na základě těchto informací neshodu odstraní a sjedná nápravu. Montér nebo technik 
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nejsou oprávněni pokračovat v realizaci zakázky do doby než je neshoda definitivně 

odstraněna.  

  V případě, že montér nebo technik zjistí neshodu materiálu nebo výrobku při instalaci u 

zákazníka, použije  pro pokračování realizace zakázky identický náhradní výrobek nebo 

materiál. Neshodný materiál nebo výrobek předá referentovi nákupu, skladníkovi. Ten 

neshodu odstraní v souladu se Směrnicí Vyřízení reklamací. 

Ad 2) Neshody vnější jsou řešeny dle vývojového diagramu Řízení neshodného produktu  a 

směrnice vyřízení reklamací. 

Ad 3) Neshody systémové jsou řešeny dle vývojového diagramu Řízení neshodného 

produktu. 
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Obrázek č. 3: Řízení neshodného produktu  
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Okruhy možných neshod jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Kontrola Neshoda Záznam Vypořádání řídí 

Přejímka nakoupeného 
materiálu  

Poškozený materiál, záměna 
materiálu, chybně identifikovaný 

výrobek 
Dodací list Referent nákupu, 

skladník 

Výdej spotřebního 
materiálu a výrobku na 
základě informací z IS 

Záměna materiálu, chybějící 
materiál a výrobek nebo jiné 

množství   
Autorizace v IS 

Technik; 
montér 

Realizace zakázky 
Nedodržení specifikací v technické 

dokumentaci 
Montážní list  Montér 

Tabulka č. 3: Okruhy možných neshod 

 

2.13.1 Environmentální neshody 

Environmentální neshody řeší MJE vystavením Protokolu neshody a opatření a po zvážení 

provedením nápravných opatření. 

Mezi environmentální neshody patří: 

• neplnění stanovených limitů, 

• nedodržování podmínek provozu vyplývajících z rozhodnutí orgánů státní správy, 

• nedodržení podmínek provozu vyplývajících z neplnění právních předpisů. 

Jestliže se stane, že i přes veškeré úsilí na zlepšování environmentálního profilu se objeví 

neshoda činností, výrobních procesů nebo integrovaného systému, je tato neshoda 

identifikována, zaznamenána a jsou přijata opatření k řešení neshody stejným způsobem jako 

v případě neshody v oblasti QMS. 

Činnosti, kde jsou identifikovány environmentální neshody, druhy neshod, záznamy a 

pracovní určení vypořádáním neshod jsou uvedeny v tabulce. 
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Proces Neshoda Záznam Neshodu řídí 

Realizace 
zakázek 

Únik nebezpečných a 
závadných látek 

Protokol neshody a 
opatření 

Technik nebo 
montér 

Řízení 
provozu 

Únik ropných látek a olejů 
Protokol neshody a 

opatření 
Řidič 

Sklad 
Únik nebezpečných a 

závadných látek 
Protokol neshody a 

opatření 
Referent nákupu, 

skladník 

Řízení 
provozu 

Činnost společnosti není 
v souladu s legislativními a 

jinými požadavky 

Protokol neshody a 
opatření 

MJE 

Tabulka č. 4: Identifikace environmentálních neshod 

2.13.2 Opatření proti negativním dopadům na životní prostředí 

Společnost vytváří a udržuje stanovené postupy k identifikaci vzniku havárií a havarijních 

situací (preventivní opatření), k patřičné reakci na ně a ke zmírňování dopadů na životní 

prostředí, jež by mohly způsobit (represivní opatření) – Řízení EMS, Požární a poplachové 

směrnice a Havarijní a traumatologický plán (ve spolupráci s majitelem objektu, ve kterém 

má společnost kancelářské prostory). 

2.13.3 Opatření k nápravě a preventivní opatření 

Aby se zabránilo opakovanému výskytu neshod, je zaveden systém přijímání opatření k 

nápravě. Preventivní opatření je využíváno jako nástroj pro zabránění případnému vzniku 

neshod. 

Opatření k nápravě a preventivní opatření MJE vydává v dokumentované podobě na 

formuláři protokol neshody a opatření. 

Ve vývojových diagramech s názvy Opatření k nápravě a Preventivní opatření je uveden 

postup: 

• identifikování skutečných nebo možných neshod,  

• stanovení příčiny neshody, 

• hodnocení potřeby opatření k zajištění toho, že se skutečné nebo možné neshody 

nevyskytnou, 

• stanovení a uplatnění potřebných opatření k nápravě nebo preventivních opatření,  

• přezkoumání realizovaných opatření k nápravě nebo preventivních opatření. 
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Obrázek č. 4: Preventivní opatření 
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Obrázek č. 5: Opatření k nápravě 
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2.14 Řízení záznamů společnosti ha-vel internet s.r.o. 

Prokázání shody s požadavky a ověření účinného zajištění systému řízení je dokládáno 

záznamy.  

Řízení záznamů představuje: 

• vedení přehledu o rozsahu ukládaných záznamů, 

• zajištění čitelnosti a snadném způsobu vyhledávání záznamů,  

• uložení záznamů po předem stanovenou dobu, 

• likvidaci záznamů po uplynutí doby jejich uchování. 

Přehled o rozsahu řízených záznamů je veden v Plánu uložení záznamů. Postup řízení 

záznamů je schématicky znázorněn ve vývojovém diagramu s názvem Řízení záznamů a 

podrobně ve Směrnici č. 13 Řízení dokumentace. 
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Obrázek č. 6: Řízení záznamů 
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2.15 Interní audit společnosti ha-vel internet s.r.o. 

 MJE zajišťuje pravidelné interní audity, aby se stanovilo, zda integrovaný systém: 

• vyhovuje plánovaným činnostem a požadavkům mezinárodní normy ČSN EN ISO 

9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005, 

• je efektivně uplatněn a je udržován. 

V dlouhodobém programu auditů jsou stanoveny cíle auditů, zdroje pro zabezpečení 

auditů a kvalifikace auditorů. Dále je v programu auditů uvedena četnost a doba trvání 

interních auditů.  

Podle stanoveného programu MJE: 

• zpracovává program auditů na aktuální rok, 

• uplatňuje metodiku provedení interních auditů podle postupu dokumentovaného ve 

vývojovém diagramu s názvem Interní audit, 

• zajišťuje, aby interní audity v organizaci prováděli jen nezávislí a způsobilí auditoři. 

MJE monitoruje plnění a přezkoumává účelnost stanoveného dlouhodobého programu 

interních auditů. Účelnost zajišťovaných interních auditů hodnotí vedení organizace v rámci 

přezkoumání systému managementu. 
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Obrázek č. 7: Interní audit 
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2.16 Neustálé zlepšování společnosti ha-vel internet s.r.o. 

MJE hodnotí uplatňovaný integrovaný systém řízení a vytváří podmínky pro jeho neustálé 

zdokonalování formou zlepšování. Jako zdroje informací využívá: 

• výsledky auditů,  

• analýzu plnění cílů jakosti a environmentu, 

• analýzu úspěšnosti procesů, 

• opatření k nápravě a prevenci, 

• přezkoumání integrovaného systému. 

Krátkodobá opatření ke zlepšení v rámci systému MJE předepisuje ve formuláři Návrhy 

na zlepšení v rámci systému. Tyto návrhy jsou projednávány na poradách vedení minimálně 

2x ročně a je stanovována účinnost návrhů v praxi. 
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Obrázek č. 8: Zlepšování 



 30 

3. Zhodnocení stavu registru aspektů a dopadů a hodnocení významnosti 
aspektů [4, 6] 

3.1 Postup pro identifikaci environmentálních aspektů 

Postup pro identifikaci environmentálních aspektů zahrnuje několik činností, které je 

nutné při stanovení aspektů dodržovat a plnit. Jsou to zejména identifikace, vyhodnocování 

významnosti, vypracování a aktualizace registru environmentálních aspektů a jejich dopadů. 

 
3.1.1 Identifikace environmentálních aspektů 

Environmentální aspekty musí být identifikovány pro: 

• činnosti, 

• služby. 

Při zohlednění podmínek: 

• běžného provozu, 

• mimořádného provozu, 

• havarijních stavů (únik média, požár, exploze). 

Environmentální aspekty a jejich dopady na životní prostředí jsou určovány pro všechny 

činnosti společnosti a poskytované služby. Identifikace musí být prováděna pro činnosti 

minulé, současné i plánované včetně plánovaných činností a služeb. 

U připravovaných projektů musí být environmentální aspekty a dopady určovány již 

při přípravě projektu. Tyto aspekty musí být brány v úvahu při výběru variant a schvalování 

projektů. 

Jsou určovány aspekty: 

• přímé tj. vlastní, 

• nepřímé, tj. od subdodavatelů, které může organizace ovlivňovat nepřímo (např. 

smluvně). 

Za určování environmentálních aspektů a dopadů odpovídá MJE. Jejich aktualizace 

je prováděna dle potřeby minimálně 1x ročně. Při identifikaci EA spolupracuje pro tento účel 

MJE s odbornými řediteli. 
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Při identifikaci environmentálních aspektů se zvažují např.: 

• řízené a neřízené emise do ovzduší, 

• řízené a neřízené vypouštění odpadních vod, 

• odpady, 

• kontaminace zemin, 

• využívání půdy, vody, paliv, energií, surovin a materiálů a dalších přírodních zdrojů, 

• ovlivňování okolí hlukem, zápachem, prachem, vibracemi, elektromagnetickými 

a optickými jevy, 

• účinky na specifické části ŽP a ekosystémy, 

• čerpání přírodních zdrojů (spotřeby energií, materiálů a surovin), 

• výbuch zemního plynu, náplně elektrických vypínačů a další náplně zařízení. 

3.1.2 Vyhodnocení významnosti environmentálních aspektů 

Vyhodnocení významnosti aspektů je nezbytným podkladem pro jejich řízení a 

pro stanovení cílů a cílových hodnot. 

Na hodnocení významnosti se musí podílet zaměstnanci z různých oblastí společnosti, 

neboť se jedná o velmi širokou problematiku a výsledkem musí být závěry akceptovatelné 

pro celou společnost ha-vel internet s.r.o.. 

Pro vyhodnocení významnosti jsou rozhodující tato kritéria:  

• požadavky právních a jiných předpisů a státní správy, 

• závazky v environmentální politice, 

• oprávněné stížnosti a zájmy zainteresovaných stran, 

• zájmy regionální, lokální, globální, 

• pravděpodobnost a četnost výskytu, 

• potenciál nebezpečí dopadu (míra ohrožení). 

Stupnice významnosti aspektů: 

• nevýznamný environmentální aspekt (NEA), 

• významný environmentální aspekt (VEA). 
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Přednostní pozornost je nutné věnovat aspektům, jejichž významnost vyplývá z: 

• jednoznačného termínovaného rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, 

• požadavků právních předpisů – především splnění limitů k daným termínům, 

• závazků vyplývajících z environmentální politiky. 

Jsou-li environmentální aspekty předmětem regulace právními předpisy, požadavků 

environmentální politiky a jiných požadavků, ke kterým se organizace zavazuje, jsou 

hodnoceny automaticky jako významné. 

Aspekty jsou významné, i když jsou plněny právní předpisy (např. limity znečištění), které 

se na ně vztahují, protože tyto limity musí být stále řízeny a sledovány. 

Významnost environmentálních aspektů zůstává i tehdy, když jsou aspekty pod kontrolou. 

Stejně tak trvá i nebezpečnost látky v situaci, kdy s látkou nakládáme způsobem, který 

je předepsán zákonem. 

Stanovení významnosti environmentálních aspektů provádí MJE a informuje o tomto 

jednatele společnosti a odborné ředitele. U jednotlivých aspektů se posuzují kritéria, která 

jsou uvedena výše. 

3.1.3 Vypracování registru environmentálních aspektů a dopadů 

Informace, týkající se environmentálních aspektů, jsou shrnuty v řízeném dokumentu - 

Registru environmentálních aspektů – viz příloha č. 1. Z registru environmentálních aspektů 

rovněž vyplývá vazba na právní požadavky a případně interní směrnice, kterými jsou 

významné aspekty řízeny. Tyto informace jsou uváděny v Evidenci externích předpisů a PIS. 

Podklady pro registr environmentálních aspektů zpracovávají pracovníci společnosti 

a předávají je MJE odpovědnému za dokumentaci EMS společnosti, který registr sestavuje. 

Registr vypracovává MJE. 

Registr environmentálních aspektů musí zahrnovat: 

• pracoviště společnosti, 

• konkrétní aspekt, 

• činnost, 

• dopad, 

• stupeň významnosti. 

Registr je dostupný na síti společnosti. Udržuje jej MJE. 
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3.1.4 Aktualizace registru environmentálních aspektů a dopadů 

Přezkoumání je povinen provést každý vedoucí pracovník, v jehož úseku došlo ke změně. 

O jeho výsledku je povinen neprodleně informovat MJE. 

Přezkoumání registru a jeho aktualizace je nutná při: 

• zařazení nového environmentálního aspektu, 

• každé změně vyhodnocení významnosti environmentálního aspektu, 

• změnách činností společnosti, 

• změně právních a jiných požadavků. 

Minimálně 1x za rok přezkoumává registr MJE. 

Aktualizace environmentálních aspektů provádí MJE, kde se stanoví jejich významnost a 

o tomto informuje jednatele společnosti a odborné ředitele. V případě nutnosti změn, MJE 

provede tyto změny významnosti v Registru environmentálních aspektů. 

 

3.2 Základní povinnosti společnosti ha-vel internet s.r.o. 

Každý zaměstnanec společnosti včetně zaměstnanců smluvně najatých externích firem 

je povinen počínat si tak, aby co nejméně zatěžoval životní prostředí odpady a má povinnost 

předcházet vzniku odpadů nebo se snažit omezovat vznik odpadů. Při zneškodňování odpadů 

původce zároveň přihlíží k ekonomické náročnosti daného způsobu zneškodnění odpadu. 

 Zaměstnanci jsou zodpovědní za shromažďování vzniklých odpadů na jimi řízených 

úsecích a mají povinnost zajistit jejich třídění podle druhu (dle katalogu odpadů) a zabezpečit 

je před dalším znehodnocením, odcizením nebo jiným nežádoucím únikem. Odděleně 

shromažďovat nebezpečné odpady dle druhu, označovat je předepsaným způsobem a nakládat 

s nimi v souladu s příslušnou vyhláškou. 

3.2.1 Klasifikace odpadů 

Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů provádí MJE, který rovněž pořizuje záznamy 

o provedené klasifikaci, vede souhrnný seznam odpadů a odpovídá za jeho aktualizaci. 

Každý odpad má své katalogové číslo a je zařazen do kategorie: 

O = ostatní odpad nebo 
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N = nebezpečný odpad. 

Každý odborný ředitel je povinen každou novou činnost, která ještě není popsána 

v systému, posoudit z hlediska vznikajících odpadů a informace o tom poskytnout MJE 

k provedení klasifikace, zaevidování, rozhodnutí o nakládání, popřípadě k doplnění 

dokumentů EMS. 

3.2.2 Nakládání s nebezpečnými odpady 

Pro nakládání s nebezpečnými odpady platí zpřísněný režim – nakládání s nebezpečnými 

odpady povoluje příslušně pověřená obec s rozšířenou působností. Souhlas k nakládaní 

s nebezpečnými odpady zajišťuje MJE. 

Při činnosti společnosti vznikají nebezpečné odpady - např. zářivky, tonery, monitory, 

obaly od chemických látek. 

Každý původce odpadu je povinen nakládat s nebezpečnými odpady tak, aby nemohlo 

dojít k ohrožení kvality vod, půdy ani ovzduší a zdraví lidí. 

Pro každý nebezpečný odpad ve společnosti zajistí MJE „Identifikační list nebezpečného 

odpadu“ – viz. příloha č. 2. Těmito identifikačními listy se označují místa dočasného 

skladování nebezpečných odpadů. Za označení odpovídá MJE. 

3.2.3 Způsob shromažďování odpadů 

Pro skladování a shromažďování odpadů jsou používány následující způsoby: 

a) Směsný komunální odpad: v plastových nebo kovových nádobách označených druhem 

odpadu. 

b) Nebezpečné odpady: v plastových nebo kovových nádobách označených názvem 

„nebezpečný odpad“, jménem a příjmením odpovědné osoby. 

c) Ostatní odpady: v plastových nebo kovových nádobách označených druhem odpadu. 

Shromažďovacími místy odpadů jsou vymezené prostory ve společnosti. Shromažďovací 

prostředky jak nebezpečných, tak i ostatních odpadů svým provedením samy o sobě nebo 

v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa v němž jsou umístěny, 

zabezpečují, že odpad v nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, 

zneužitím, zcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. 
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Veškeré shromažďovací prostředky pro ukládání nebezpečných odpadů (plastové nebo 

kovové nádoby) jsou odlišeny (barevně, popisem, označením) od prostředků pro ukládání 

ostatních odpadů. Shromažďovací prostředky pro ukládání nebezpečných odpadů jsou 

označeny symbolem nebezpečnosti, názvem „nebezpečný odpad“ a katalogovým číslem 

uloženého odpadu a jménem a příjmením odpovědné osoby za shromažďovací prostředek. 

V blízkosti nádoby musí být umístěn identifikační list nebezpečného odpadu. Shromažďovací 

prostředky předávané k likvidaci výměnným způsobem mají toto označení odnímatelné. 

Stav shromažďovacích prostředků určených pro odpady je průběžně kontrolován MJE. Při 

manipulaci s odpady a prostředky k ukládání odpadů je obecně nutno dbát, aby nedocházelo 

ke znehodnocování, zneužití, odcizení či úniku odpadů do životního prostředí. 

3.2.4 Evidence o odpadech 

Evidenci o odpadech vede MJE. 

Evidence zahrnuje: 

• rozhodnutí orgánů státní správy o nakládání s odpady, 

• identifikační listy nebezpečných odpadů ILNO, 

• průběžná evidence o druhu  a množství odpadů, 

• hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok,  

• smlouvy na likvidaci odpadů, 

• odeslání ELNO příslušným orgánům státní správy a samosprávy. 

3.2.5 Odpovědnosti a pravomoci 

 
Úkol Odpovědnost 

Zpracování systému nakládání s odpady MJE 

Organizační činnost a kontrola nakládání s odpady MJE 

Příprava smluv s odběrateli odpadů Provozní ředitel 

Jednání s úřady státní a místní správy v oblasti nakládání s odpady MJE 

Jednání s odběrateli o způsobu zneškodnění odpadů MJE 

Vedení průběžné evidence o odpadech  MJE 

Zařazení odpadů dle katalogu odpadů MJE 

Zpracování identifikačních listů nebezpečných odpadů MJE 
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Úkol Odpovědnost 

Vybavení shromaždiště odpadů správným značením MJE 

Zpracování ročního hlášení nakládání s odpady MJE 

Tabulka č. 5: Odpovědnosti a pravomoci 

3.3 Třídění odpadů a likvidace nebezpečného odpadu společnosti ha-vel internet s.r.o. 

Každý zaměstnanec je povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadů. Odpady 

je nutné třídit, skladovat a dále s nimi nakládat odděleně podle jednotlivých druhů a kategorií. 

Za třídění odpadů odpovídají všichni zaměstnanci. 

Základní pojmy 

• Chemické látky - chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané 

výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability 

a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, 

která mohou být z látek oddělena bez změny jejich složení nebo ovlivnění jejich 

stability. Chemické látky – viz. příloha č. 3, jsou na obale vždy označeny výstražnými 

symboly nebezpečnosti s jejich písemným vyjádřením. 

• Chemické přípravky -  směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více látek. 

• Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 

se jí zbavit.  

• Nebezpečný odpad - odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v 

prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností. Nebezpečný odpad, který společnost ha-vel internet s.r.o. 

předává k odstranění je uveden v příloze č. 4. 

• Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob a který je uveden jako komunální odpad. 

• Stavební odpad - odpad vznikající při výstavbě, opravě a demolicích staveb. Jedná se 

o všechny druhy odpadu vznikající při stavební činnosti (např. beton, cihly, tašky, 

keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu, 

kovy, včetně slitin, vytěžená zemina, izolační materiály, okna, a jiné). 
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3.3.1 Třídění odpadů podle jednotlivých druhů  

Zaměstnanci jsou povinni třídit odpad následujícím způsobem, a to podle jednotlivých 
druhů. 

 

Plasty 

Sběrné nádoby jsou umístěny na pobočce Ostrava a Praha a jsou řádně označeny. Do 

těchto nádob je povoleno vhazovat: 

• stlačené PET lahve (víčka mohou zůstat na lahvi, ale nedotažená),  

• igelitové, polyethylenové tašky a sáčky, 

• kelímky od potravin (obaly není nutné před vhozením do sběrných nádob vymývat, ale 

nesmí obsahovat organické zbytky), 

• mikrotenové sáčky, 

• vypláchnuté plastové nádoby od mycích prostředků, 

• polystyren. 

Papír 

Sběrné nádoby jsou umístěny na pobočce Ostrava a Praha a jsou řádně označeny. Do 

těchto nádob je povoleno vhazovat: 

• noviny, 

• časopisy, 

• sešity, 

• kancelářský papír (včetně spon a svorek), 

• reklamní letáky, 

• knihy – bez potažených hřbetů, 

• brožury, 

• papírové krabice – rozložené, 

• vlnitá lepenka, 

• čisté papírové obaly a sáčky. 

Obaly od chemických látek a chemických přípravků 

Obaly od chemických látek, které jsou označeny výstražnými symboly jsou zaměstnanci 

povinni vhazovat do nádob k tomu určených a řádně označených. Obaly k likvidaci přebírá:  

a)  pobočka Ostrava - referent nákupu, skladník, 
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b)  pobočka Praha - referent vnitřní správy. 

V případě, že zaměstnanec zakoupí chemickou látku a ihned ji na místě spotřebuje, vhodí 

ji, bude-li to možné, do sběrné nádoby přímo u prodejce (např. obal od brzdové kapaliny, obal 

od chladící kapaliny atd. lze vyhodit přímo u prodejců PHM). 

Stavební odpad (netříděná suť) 

V případě, že při činnosti společnosti ha-vel internet s.r.o. vznikne stavební odpad a 

likvidace je dle smlouvy povinností dodavatele, jsou zaměstnanci povinni jej ihned po 

ukončení činnosti předat do sběrného dvora, který je k této činnosti odborně způsobilý: 

a) pobočka Ostrava - SKLADEKO s.r.o., 739 43 Staříč 315 + další skládky dle pokynu    

provozního ředitele, 

b)  pobočka Praha - seznam sběrných dvorů hl. m. Prahy – viz příloha č. 5. 

Jiný nebezpečný odpad – elektroodpad 

Jedná se o bílou techniku, IT techniku a telekomunikace, spotřební elektroniku. Likvidace 

se provádí následným způsobem: 

a) pobočka Praha – referent vnitřní správy nebo hlavní technik – oblast Praha zašle nejprve 

příslušné zařízení na pobočku Ostrava technickému řediteli nebo  hlavnímu technikovi – 

oblast Ostrava k odbornému posouzení. V případě, že zaměstnanec rozhodne, že zařízení 

není funkční, vhodné k repasu nebo by oprava byla finančně náročná, předá zařízení 

k ekologické likvidaci. Toto zařízení přebírá referent nákupu, skladník. 

b) pobočka Ostrava – v případě, že technický ředitel, technik IT služeb, specialisté nebo 

hlavní technik – pobočka Ostrava rozhodnou, že zařízení není funkční, vhodné k repasu 

nebo by oprava byla finančně náročná, postupuje se dle bodu a). 

Elektroodpad společnost ha-vel internet s.r.o. řeší v rámci REMA systému. 

Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí - zabezpečení 

efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem 

REMA systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České 

republice. REMA Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na komplexní řešení pro všechny 

skupiny elektrozařízení. [7] 
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Komunální odpad 

Komunální odpad zaměstnanci vhazuji do košů na odpad, které jsou umístěny 

v jednotlivých kancelářích. Při úklidu poboček zaměstnanec nebo dodavatelská firma, která je 

zodpovědná za provedení úklidu vhazuje odpad do kontejnerů k tomu určených. 

 
3.4 Smluvní dodavatelé na likvidaci odpadů 

Na každou kategorii odpadů, mimo stavebního odpadu (netříděná suť), zajistila společnost 

ha-vel internet s.r.o. smluvní dodavatele, kteří odpad ekologicky likvidují. Stavební odpad se 

ekologicky likviduje v souladu s odstavcem 3.3.1. 

3.5 Nákup chemických látek a chemických přípravků 

3.5.1 V případě, že se nakupuje chemická látka nebo chemický přípravek, je 

zaměstnavatel povinen zajistit k tomuto přípravku bezpečnostní list. Jednotlivé 

bezpečnostní listy na chemické látky včetně celkového seznamu, se kterými 

zaměstnanci pracují jsou vyvěšeny v IS/Sdílené dokumenty/ISO/Bezpečnostní 

listy. 

3.5.2 Zaměstnanci jsou povinni prioritně nakupovat chemické látky nebo chemické 

přípravky, na které již zaměstnavatel zajistil bezpečnostní list. V opačném případě 

je zaměstnanec povinen si při nákupu vyžádat bezpečnostní list u prodejce a zaslat 

ho k evidenci na provozní oddělení.  

3.5.3 Před zahájením prací s chemickou látkou nebo chemickým přípravkem je 

zaměstnanec povinen seznámit se s bezpečnostním listem a pokyny od výrobce, 

které jsou uvedeny na obalu. 
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4. Návrh do budoucna – změny v registru, metodika hodnocení 
významnosti, nové cíle a cílové hodnoty  

 

4.1 Cíle, cílové hodnoty a programy společnosti ha-vel internet s.r.o. 

Společnost vytváří a udržuje environmentální cíle, cílové hodnoty a programy na základě 

Směrnice č. 14 Řízení EMS. Podkladem pro stanovení cílů a programů je posouzení 

veškerých výrobků, činností a služeb společnosti a jejich aspektů a dopadů na životní 

prostředí. 

Programy EMS popisují, jak společnost chce dosáhnout stanovených cílů a cílových 

hodnot včetně časového harmonogramu, zodpovědnosti za jeho plnění a zdrojů pro realizaci 

programu. Podmínkou realizace je aktivní podpora vedení, zajištění finančních a lidských 

zdrojů. Při plnění cílů a programů se předpokládá využití nejmodernějších technologií za 

předpokladu, že budou dostupné a pro společnost výhodné. Ve všech případech musí být 

porušování právních předpisů bráno v úvahu jako prioritní z hlediska zařazení programu k 

realizaci. 

MJE každoročně upřesní (do konce roku), které další cíle a programy mají být realizovány 

a sledovány v následujícím roce. Environmentální cíle a programy potom vyhlašují 

rozhodnutím jednatele. 

Každý pracovník společnosti má možnost spolupracovat při definování návrhů na 

stanovení cílů pro zlepšení životního prostředí formou osobní iniciativy (návrhy, žádosti, 

stížnosti). 

4.2 Programy EMS pro rok 2008 a 2009 

K naplnění přijaté politiky environmentu pro rok 2008 a 2009 si stanovila firma ha-vel 

internet s.r.o. podrobné rozčlenění způsobu plnění jednotlivých stanovených cílů, zodpovědné 

osoby, termíny a hodnocení. 

Programy EMS:  

1. Vzdělání zaměstnanců v oblasti environmentu. 

2. Obměna vozového parku.  

3. Výsadba zeleně na pobočce Praha, ekologické zpracování posekané trávy. 

4. Elektronická komunikace: 



 41 

a) Zasílání elektronických nabídek a návrhů smluv. 

b) Elektronická fakturace. 

c) Elektronická evidence majetku a pracovních pomůcek. 

5. Nákup moderních technologií a zařízení. 

 

Ad 1) Vzdělání zaměstnanců v oblasti environmentu 

Cílová hodnota tohoto programu zahrnuje snížení zátěže životního prostředí a změnu 

přístupu zaměstnanců k této problematice. Očekávaným výsledkem je zvýšení odbornosti 

v oblasti environmentu a zvyšování ekologického povědomí. Řešitelským týmem je provozní 

ředitel a vedoucí odboru podpory prodeje. 

V první řadě je třeba provést výběrové řízení na dodavatele školení. Následně se stanoví 

témata a osnovy školení. Každoročně probíhá proškolování řidičů referentských vozidel. 

Školení je provedeno z následujících předpisů: 

1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů - §§ 1 – 7, 9, 10 – 48, 52, 61 – 66, 68 – 71, 75 – 80, 84, 

87,  118a,  118b, 118c, 123a, 123b, 123c, 123d, 123e, 123f, 125a, 125b, 134 + příloha k 

zákonu. 

2. Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů - §§ 2, 4, 5, 6, 16, 17, 29, 30, 32 a 33; přílohy č. 3, 4, 5 a 9 k zákonu. 

3. Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších 

předpisů - §§ 1, 12, 14, 15 a 17. 

4. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky + příloha č. 1 k zákonu. 

5. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů: 

• § 32 – Povinná výbava motorových a přípojných vozidel, 

• příloha č. 14 „Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a jejich použití podle druhu 

vozidel“. 

6. Poskytnutí první pomoci. [8] 
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V rámci proškolování by bylo vhodné zahrnout školení v oblasti životního prostředí, které 

by zahrnovalo: 

• jak nakládat s ropnými látkami (oleje, ropa), 

• únik dalších možných kapalin (brzdová kapalina, voda do vstřikovačů), 

• přiměřený způsob jízdy, aby byla optimalizovaná spotřeba. 

Posledním krokem je samotné proškolení zaměstnanců. 

Předpokládaný termín splnění daného programu EMS je 31.12.2009. Tento termín splnění 

programu bude dodržen. Část zaměstnanců je již proškoleno a zbylá část zaměstnanců se na 

školení chystá.  

Ad 2) Obměna vozového parku 

Cílová hodnota tohoto programu zahrnuje nahrazení vozového parku vozidly šetrnějšími 

vůči ŽP. Očekávaným výsledkem je snížení spotřeby PHM. Řešitelským týmem je provozní 

ředitel. 

V první fázi je potřeba provést výběrové řízení na dodavatele. Rozhodujícím kritériem při 

výběru dodavatele je cena za nabízený automobil. Poté se vytipují 3 vozidla k prodeji. U 

těchto vozidel se zohledňuje stáří a počet ujetých kilometrů. Následně se prodají původní 

vozidla a koupí vozidla nová.  

Předpokládaný termín splnění daného programu EMS je 30.6.2009. Jedná se o trvalý cíl, 

který je možno použít i v následujícím období 2010-2011.  

Při ukončení leasingu daného automobilu, dochází ke koupi automobilu nového. Případné 

náklady, které by vznikly při opravě automobilu, kterému již skončil leasing, by byly pro 

firmu zbytečnou investicí. Při výběru koupě nového automobilu by se měla zohlednit určitá 

kritéria jako jsou dodržování emisní normy, poměr spotřeba versus výkon automobilu a také 

zákonné požadavky na automobil. V současnosti všechna vozidla musí vyhovovat 

legislativním požadavkům EURO 4. Hlavním dopadem této normy bylo vybavení vozidel, 

uváděných na trh, filtrem pevných částic a přijetí opatření v technologii spalování pro 

omezení oxidů dusíku. [9] 
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Ad 3) Výsadba zeleně na pobočce Praha, ekologické zpracování posekané trávy 

Cílová hodnota tohoto programu je nepoužívání chemických hnojiv a zlepšení pracovního 

prostředí zaměstnanců. Očekávaným výsledkem je snížení odpadů a snížení zátěže životního 

prostředí (půda, voda). Řešitelským týmem je provozní ředitel a referent vnitřní správy na 

pobočce v Praze.  

První úkol spočívá v pořízení kompostovače. Následně proběhne samotné kompostování. 

Poté se nakoupí zeleň a tato zeleň se vysadí. 

Termín splnění tohoto programu byl 31.5.2008. Z důvodů nepřízně počasí byl termín 

splnění programu nedodržen, ale v současné době je tento program splněn. 

Ekologické zpracování posekané trávy se řídí zákonem 185/2001 Sb. v platném znění 

(zákon o odpadech). 

Ad 4) Elektronická komunikace 

  Tento program EMS je rozdělen na tři části. 

a) Zasílání elektronických nabídek a návrhů smluv 

Cílová hodnota tohoto programu byla elektronické zasílání nabídek a návrhů smluv. 

Očekávaným výsledkem bylo snížení spotřeby přírodních zdrojů a snížení nebezpečného 

odpadu. Řešitelským týmem je obchodní ředitel a vedoucí obchodního oddělení pro oblast 

Morava. 

V první řadě je potřeba seznámit se s cílem daného programu. Poté se provede kontrola 

emailových adres klientů a dojde k rozesílání elektronických nabídek, v případě uzavření 

obchodu i návrhů smluv. 

Zdrojem tohoto programu je používání kancelářské techniky (PC, tiskárny, monitory atd.). 

Prvkem činnosti je pak spotřeba elektrické energie, zastarání techniky a spotřeba papíru. 

Dopad těchto činností tkví v čerpání přírodních zdrojů dle zákona 185/2001 Sb. v plném znění 

(zákon o odpadech) a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona 406/2000 Sb. (zákon o 

hospodaření energií). 

Termín splnění tohoto programu byl 30.4.2008. 95% případů veškeré nabídky a návrhů 

smluv je v elektronické podobě. Tento program přinesl firmě obrovské úspory papíru a toneru 
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v tiskárnách. I přesto se však ještě najdou na poli podnikání firmy,  které chtějí zaslat návrh 

smlouvy v tištěné a papírové podobě.  

b) Elektronická fakturace 

Cílová hodnota tohoto programu je elektronické zasílání faktur. Očekávaným výsledkem 

je snížení spotřeby přírodních zdrojů a snížení nebezpečného odpadu. Řešitelským týmem je 

finanční a technický ředitel. 

První krok spočívá ve vyžádání emailových adres od klientů. Poté se navedou emailové 

adresy do účetního programu firmy ha-vel internet s.r.o.. Následně se upraví software dle 

požadovaných kritérií a spustí se samotná fakturace.  

Termín splnění tohoto programu byl 17.7.2008. Cíl je splněn z větší míry. Firma ha-vel 

internet s.r.o. už má své stálé a stabilní klienty, kteří využívají elektronickou fakturaci. Pokud 

je to možné, elektronickou fakturaci nabízejí i jednorázovým klientům nebo klientům zcela 

novým. Může nastat případ, že nový klient chce zaslat první fakturaci v tištěné a papírové 

podobě. Firma ha-vel internet s.r.o. mu tuto možnost samozřejmě poskytne a poté zkusí 

klientovi nabídnout následné zasílání elektronické fakturace při možné příští objednávce, 

v případě, že se  klient bude chtít stát pravidelným zákazníkem.  

Tento program se opět použije i v následujícím období 2010-2011. I tento program měl 

pro společnost pozitivní vliv v podobě úspory papíru a toneru v tiskárnách. 

c) Elektronická evidence majetku a pracovních pomůcek 

Cílová hodnota tohoto programu je elektronická evidence majetku a pracovních pomůcek. 

Očekávaným výsledkem je snížení přírodních zdrojů a snížení nebezpečného odpadu. 

Řešitelským týmem je provozní ředitel a vedoucí oddělení správy IT a hlasových služeb. 

V prvním kroku se zavede sklad pro zaměstnance a  vozidla. Následně je potřeba ručně 

navézt dříve pořízený majetek do firemního programu. Ručně navádět se může až v době, kdy 

bude komplexně hotový číselník. Každá pořízená věc ve firmě má své evidenční či inventární 

číslo. Majetek a pracovní pomůcky, které se do firmy nakoupily na podzim roku 2008 se 

automaticky naváděly do tohoto programu. Z důvodu ručního zavádění již dříve pořízeného 

majetku ve firmě se musela vytvořit nová číselná řada, aby pracovní pomůcky a majetek dříve 

pořízený, navazoval na číselnou řadu majetku pořízeného v současné době. Zaměstnanci, kteří 
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se specializují na oblast informatiky, musí přepracovat celý tento program, aby na sebe tyto 

číselné řady navazovaly. Z tohoto důvodu je tento program EMS nesplněn a bude ho potřeba 

prodloužit do následujícího kalendářního období 2010-2011. 

Ad 5) Nákup moderních technologií a zařízení  

Cílová hodnota tohoto programu je postupné nahrazování a nákup nových technologií a 

zařízení s nižší spotřebou elektrické energie. Očekávaným výsledkem je snížení spotřeby 

přírodních zdrojů. Řešitelským týmem je technický ředitel. 

První krok spočívá v provedení analýzy stávajícího stavu technologií a zařízení. Poté se 

provede výběr vhodné technologie. Následně se vybere dodavatel, který je pro nákup nových 

technologií nejvhodnější a nakoupí se daná technologie. Je zapotřebí technologií nainstalovat 

a provést zkušební provoz. Pak se spustí provoz ostrý.  

V současné době si tento program vyžaduje velké počáteční finanční investice, kdy je 

potřeba obměnit starší technologie a zařízení za technologie a zařízení moderního charakteru, 

které mají menší příkon a jsou výkonnější. Důsledkem toho vzniká větší množství 

nebezpečného odpadu, který je potřeba ekologicky zlikvidovat. Jedná se o dlouhodobý 

proces, který má však velký pozitivní vliv do budoucna.  

Termín splnění tohoto programu byl 1.9.2008. Tento program je cílem trvalým a lze ho 

přenášet co dva roky. Při nákupu nových technologií by se měla brát v potaz následující 

podmínka: 

• nakupovat s ohledem spotřeby zdrojů a energií v době užívání (nízkoenergetická 

zařízení). 

Tento program se opět použije i v následujícím období 2010-2011.  

4.3 Environmentální profil společnosti ha-vel internet s.r.o. 

 

Environmentální profil společnosti ha-vel internet s.r.o. je určen k informaci pro orgány 

státní správy, všechny obchodní partnery, zaměstnance společnosti a ostatní spolupracující 

zainteresované strany a veřejnost. 

Environmentální profil bude tvořen následujícími kritérii, která budou vždy po ukončení 

kalendářního roku vyhodnocena a výsledky zveřejněny. V průběhu dalších let bude pozornost 
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věnována trvalému zlepšování, popř. dlouhodobému udržení pozitivních výsledků těchto 

sledovaných kritérií : 

1) Systém EMS 

• ve stanovených termínech realizovat u všech organizačních jednotek interní audity, 

• dále ve stanovených termínech provádět vnitřní kontroly, jejich součástí je i 

dodržování požadavků EMS, 

• úspěšně obstát při opakovaných auditech EMS, 

• dodržovat stanovené postupy tak, aby v průběhu sledovaného období nebyla vůči 

EMS vznesena žádná stížnost, společnost nebyla zatížena žádnou sankcí. 

2) Odpovědnosti a pravomoci zaměstnanců 

• zabezpečit v souladu se stanovenými postupy školení a výcvik  v oblasti kvality, EMS 

a BOZP, 

• Politiky QMS a EMS, cílů, programů, 

• EMS aspektů a možných dopadů na ŽP, 

• BOZP a PO. 

3) Environmentální komunikování 

• zajištění zveřejnění Politiky EMS pro zainteresované strany a veřejnost (internet), 

• informovat zákazníky o certifikaci systému QMS, EMS, 

• komunikovat s orgány ŽP, orgány místní a státní správy tak, aby se k této činnosti 

nevyskytovaly žádné připomínky ani stížnosti. 

 
4) Dodržování předpisů 

• udržovat stanovené Registry (aspektů, rizik, právní, normy a ostatní), 

• aktualizovat a dodržovat všechna ustanovení, která se týkají realizačních aktivit, 

ochrany ŽP, BOZP a PO. 

5) Mimořádné události a reakce na ně 

• všichni zaměstnanci jsou zařazeni do Plánu školení a výcviku, 

• veškeré úsilí zaměřit na to, aby se nevyskytovaly žádné havárie, mimořádné události, 

nehody a úrazy, 
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• zaměstnanci budou v rámci výcviku podle stanovených Havarijních plánů připraveni 

tak, aby byla zabezpečena prevence a předcházení mimořádných událostí, popř. aby 

uměli adekvátně reagovat na nenadále mimořádné události. 

6) Povědomí, výcvik 

• ve sledovaném období budou všichni zaměstnanci proškoleni se zněním aktuální 

Politiky QMS a EMS, cíli a programy, 

• výcvik v oblasti EMS bude zaměřen na znalost environmentálních aspektů a dopadů, 

ale také BOZP a ochranu zdraví při práci, 

• pozornost by měla být věnována hodnocení efektivnosti těchto školení. 

7) Monitoring, zlepšování 

• bude vyjasněn postup pro stanovená monitorování a měření, 

• pozornost se zaměří na spotřeby energií, PHM, odpady, zlepšování ŽP, chemické 

látky. 

8) Nakládání s nebezpečnými materiály a odpady 

• jsou identifikovány v Registru aspektů, 

• je dbáno na to, aby činnosti byly prováděny kvalitně a s minimálními riziky pro ŽP, 

• ke všem používaným chemickým látkám je k dispozici BL, 

• při manipulaci s odpady a prostředky k ukládání odpadů je obecně nutno dbát, aby 

nedocházelo ke znehodnocování, zneužití, odcizení či úniku odpadů do ŽP. 
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5. Závěr 

Cílem této práce bylo hodnocení stavu registru environmentálních aspektů a dopadů a 

návrh programů v oblasti EMS do budoucna. Vzhledem k současným podmínkám se mé 

návrhy omezily na programy, které měla společnost ha-vel internet s.r.o. navržené pro 

kalendářní období 2008-2009. Jelikož společnost nesplnila všechny své navržené programy v 

oblasti EMS pro období 2008-2009, bylo by neúčelné navrhnout programy zcela nové, 

prioritou je dokončit programy již navržené. Dojde tedy k prodloužení termínů splnění 

stávajících programů do následujícího období 2010-2011 a to z důvodu jejich rozsáhlého 

obsahu.  

V rámci programu EMS „Vzdělávání zaměstnanců v oblasti environmentu“ jsem navrhla 

obměnu obsahu školení pro oblast environmentu. Obměna obsahu spočívá v seznámení 

zaměstnanců s následujícími informacemi: jak nakládat s ropnými látkami (oleje, ropa) a jak 

řešit možný únik dalších kapalin (brzdová kapalina, voda do vstřikovačů). Seznámit je i se 

způsobem přiměřené jízdy, tak aby byla optimalizovaná spotřeba pohonných hmot u 

služebních vozidel. Následně doporučuji k programům EMS provádět ve stanovených 

pravidelných intervalech kontrolu aktuálnosti a platnosti zákonů, vyhlášek, norem a jiných 

požadavků, platných pro společnost. Současný interval stanovený minimálně jednou ročně je 

v dnešní obměňující se legislativě velmi málo. Mnou navržené doporučení je tedy kontrolovat 

v častějších intervalech než má společnost určené, minimálně 2x ročně legislativu životního 

prostředí. Ve zbývajících programech EMS, které budou prodlouženy do kalendářního období 

2010-2011 jsem provedla kontrolu jednotlivých opatření, úkolů a činností, které vedou 

ke splnění daného cíle. Tyto programy EMS jsou aktuální a splnitelné.  
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ILNO  Identifikační listy nebezpečného odpadů 
IP  Internet protokol 
IS  Informační systém 
ISO  International Organization for Standardization – Mezinárodní organizace pro 
  standardizaci 
IT   Informační technologie 
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N  Nebezpečný odpad 
NEA  Nevýznamný environmentální aspekt 
O  Ostatní odpad 
OEEZ  Odpad elektrického a elektronického zařízení 
OSN  Organizace spojených národů 
PC  Personal computer – osobní počítač 
PET  Polyethylentereftalát 
PHM  Pohonné hmoty 
PIS  Příručka integrovaného systému 
PO  Požární ochrana 
QMS  Quality management systems – Systém řízení jakosti 
REMA Systém nakládání s elektroodpadem 
SW  Software 
OSN  Organizace spojených národů 
VEA  Významný environmentální aspekt 
VoIP  Voice over Internet Protocol 
ŽP  Životní prostředí 
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