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Úvod 

        Organizace všech druhů projevují rostoucí zájem o dosažení a prokázání svého dobrého 

environmentálního profilu řízením dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní 

prostředí v souladu se svou environmentální politikou a cíli. To vše se děje v kontextu 

zpřísňování environmentálních zákonů, rozvoje hospodářské politiky a jiných opatření, které 

podporují ochranu životního prostředí a snahu o dosažení udržitelného rozvoje.  

       Jako reakce na tento trend se rozhodla společnost Intercut spol. s r.o. o dosažení 

certifikace systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005. 

Dalším motivačním prvkem pro dosažení certifikace se stala skutečnost, že se společnost 

Intercut spol. s r.o. se přestěhovala z podnájmu do svého vlastního sídla, což nese velkou 

zodpovědnost a náročnost při dodržování právních i jiných aspektů v environmentální oblasti.  

       Předmětem této diplomové práce bude seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 

14001:2005. V praktické části pak bude zpracována příručka systému environmentálního 

managementu.  

       V praktické části se bude taktéž zaobírat rozšířením souboru postupů v rámci rozšíření 

systému managementu společnosti Intercut spol. s r.o. o nové postupy v souladu s normou 

ČSN EN ISO 14001 : 2005. Konkrétně se bude jednat o identifikaci environmentálních 

aspektů a jejich dopadů, včetně hodnocení jejich významu, zpracování rejstříku těchto 

environmentálních aspektů, zpracování právních a jiných požadavků a zpracování 

odpadového hospodářství společnost.  

       Tato diplomová práce by měla vytvořit dokumentaci vyžadovanou normou ČSN EN ISO 

14001 : 2005 a připravit tak společnost na interní a následný certifikační audit dle této normy.  

       V návrzích a doporučeních pak budou uvedeny kroky, které v rámci této diplomové práce 

nebyly zpracovány, a které bude třeba učinit, aby firma úspěšně zvládla certifikaci dle této 

mezinárodní normy.  

 

 

 



 

1. Systémy environmentálního managementu 

       Mezinárodní normy pro oblast environmentálního managementu mají organizacím 

poskytnout prvky účinného systému environmentálního managementu (EMS), které je 

možno integrovat s ostatními pot

dosahovat jak environmentálních, tak i ekonomických cíl

ČSN EN ISO 14001 

       Tato mezinárodní norma 

managementu, které mají organizaci p

v souladu s požadavky právních p

aspektech. Tato norma je postavena tak, 

organizací různých velikostí a zam

obrázku 1.1.     
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Systémy environmentálního managementu  

Mezinárodní normy pro oblast environmentálního managementu mají organizacím 
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Tato mezinárodní norma je založena na metodologii PDCA (Plan-Do-Check-Act)      

� Plánuj:  stanov cíle a procesy nezbytné k dosažení výsledků v souladu 

s environmentální politikou organizace 

� Dělej:  Uplatňuj procesy 

� Kontroluj:  monitoruj a měř procesy ve vztahu k environmentální politice cílům, 

cílovým hodnotám, požadavkům právních předpisů a dalším požadavkům a podávej 

zprávy o výsledcích  

� Jednej: prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti systému 

environmentálního managementu 

 

       Úspěch systému závisí na závazku a zapojení se všech úrovní a funkcí v organizaci, 

zejména pak vrcholového managementu.  Takový systém umožňuje připravit organizaci na 

environmentální politiku, navrhnout procesy a cíle pro dosažení závazků, které 

environmentální politika zahrnuje a dosáhnout shody systému s požadavky této mezinárodní 

normy. Hlavním cílem této normy je podpora ochrany životního prostředí a prevence 

znečištění při současné rovnováze s ekonomickými potřebami.   

 

1.1. Předmět normy 

       Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního 

managementu tak, aby organizaci umožnila vyvinout a zavést politiku a stanovit cíle, které 

zahrnou požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují a 

informace o významných environmentálních aspektech, které organizace vyhodnotila jako 

významné a které může řídit nebo na které může mít vliv. 
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Tuto mezinárodní normu lze zavést ve všech organizacích, které chtějí: 

� vytvořit, zavést, udržovat a zlepšovat systém environmentálního managementu 

� ujistit se o shodě s environmentální politikou, kterou vyhlásily 

� prokázat shodu s touto mezinárodní normou.  

- Učiněním vlastního rozhodnutí a vydáním vlastního prohlášení 

- Požádáním o potvrzení své shody stranami, které mají na organizaci zájem, 

jako jsou např. zákazníci 

- Požádáním o potvrzení svého vlastního prohlášení stranou, která je z pohledu 

externí 

- Požádání o certifikaci/registraci svého systému environmentálního 

managementu externí organizací 

 

1.2. Požadavky na systém environmentálního managementu 

 

1.2.1. Všeobecné požadavky 

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

environmentálního managementu v souladu s požadavky této mezinárodní normy a určit, jak 

bude plnit tyto požadavky.  

       Organizace musí stanovit a dokumentovat rozsah svého systému environmentálního 

managementu.  

 

1.2.2. Environmentální politika 

       Vedení organizace musí stanovit environmentální politiku a zajistit, aby v rámci 

stanoveného rozsahu svého systému environmentálního managementu: 

� odpovídala povaze, rozsahu a environmentálním dopadům činností, výrobků a 

služeb organizace 

� obsahovala závazek k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování 

� obsahovala závazek být v souladu s právními předpisy a jinými právními 

požadavky, které se vztahují k jejím environmentálním aspektům 
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� poskytovala rámec pro přezkoumání stanovených environmentálních cílů 

� byla dokumentována, realizována a udržována 

� byla dostupná pro všechny osoby, které pracují pro organizaci, jak interně, tak i 

externě 

� byla dostupná veřejnosti 

 

1.2.3. Plánování  

Environmentální aspekty 

Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy: 

� k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, výrobků a služeb v rámci 

definovaného rozsahu systému environmentálního managementu, které může řídit 

k identifikaci takových environmentálních aspektů, na které může mít určitý vliv, 

s ohledem na plánované nebo nové projekty 

� k určení těch aspektů, které mají nebo mohou mít významný dopad na životní 

prostředí (významné environmentální aspekty) 

 

       Organizace má tedy určit, jaké jsou její environmentální aspekty v rámci jejího systému 

environmentálního managementu z pohledu vstupů a výstupů.   Organizace nemusí posuzovat 

každý výrobek zvlášť, je možno zvolit kategorie činností a identifikovat jejich 

environmentální aspekty. 

       Ačkoli neexistuje žádný jednotný postup, jak tyto aspekty identifikovat, vybraný postup 

může zahrnovat například: 

� emise do ovzduší 

� úniky látek do vody 

� úniky látek do půdy 

� využívání surovin a přírodních zdrojů 

� využívání energie 

� emitované energie (např. teplo, záření, vibrace) 

� odpady a vedlejší výrobky 
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       Mimo environmentální aspekty, které může organizace přímo řídit musí být brány 

v úvahu také aspekty, které se týkají prodeje výrobků, zboží a služeb. Organizace mohou jen 

do určité míry ovlivňovat používání výrobků, zboží a služeb. Organizace může ovlivňovat 

uživatele a spotřebitele pomocí sdělování informací o postupech vhodných k jejich využívání 

a odstraňování.  

       Změny v přírodním prostředí, ať příznivé či nepříznivé, které zcela, nebo částečně 

vyplývají z environmentálních aspektů organizace se nazývají environmentální dopady. 

Vztah mezi environmentálními aspekty a dopady je vztahem příčiny a následku.  

       Vzhledem k tomu, že organizace může mít mnoho environmentálních aspektů a s nimi 

spojených dopadů, musí organizace vytvořit metodiku určování těch aspektů a dopadů, které 

považuje za významné.  Pro rozvíjení informací vztahujících se k významným 

environmentálním aspektům má organizace vzít v úvahu potřebu uchovávat informace pro 

archivní účely a taktéž jejich použití při navrhování a zavádění systému environmentálního 

managementu v organizaci.  

 

Požadavky právních předpisů 

Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup: 

� k identifikaci a zajištění přístupu k příslušným požadavkům, které se na ni vztahují, 

v souvislosti s jejími environmentálními aspekty. 

� k určení uplatnitelnosti těchto požadavků na její environmentální aspekty 

Požadavky právních předpisů mohou obsahovat: 

� národní a mezinárodní právní požadavky 

� právní požadavky státu, kraje, okresu 

� právní požadavky místní veřejné správy 

 

Příklady jiných požadavků, které mohou pro organizaci platit, pokud je to vhodné: 

� dohody s orgány veřejné správy 

� dohody se zákazníky 
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� směrnice jiné, než zákonné povahy 

� dobrovolné zásady nebo kodexy 

� dobrovolné environmentální značení nebo závazky následné péče o výrobek 

� požadavky obchodních sdružení 

� dohody se skupinami občanů nebo nevládními organizacemi  

� veřejné závazky organizace nebo její mateřské organizace 

       Určení, nakolik se požadavky právních předpisů a jiné požadavky právních předpisů 

vztahují k daným environmentálním aspektům organizace je obvykle provedeno v procesu 

identifikace těchto požadavků. Proto není třeba mít samostatný nebo dodatečný postup pro 

toto určování.  

Cíle, cílové hodnoty a program 

       Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat dokumentované environmentální cíle a 

cílové hodnoty pro příslušné funkce a úrovně v rámci organizace. Cíle a cílové hodnoty musí 

být měřitelné, pokud je to prakticky možné, a musí být v souladu s environmentální politikou 

organizace, včetně závazku předcházet znečištění a závazku být v souladu s příslušnými 

právními předpisy a jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala a závazku 

neustálého zlepšování.  

       Při stanovování svých cílů a cílových hodnot musí brát organizace na vědomí právní 

požadavky a významné environmentální aspekty, které si určila.  Organizace musí vytvořit, 

zavést a udržovat program pro dosahování vytyčených cílů a cílových hodnot.  

Tento program by měl obsahovat: 

� určení odpovědnosti za dosažení cílů a cílových hodnot pro příslušnou funkci a úroveň 

organizace 

� prostředky a časový rámec, ve kterém jich má být dosaženo 

 

1.2.4. Zavedení a provoz 

Zdroje, úlohy, pravomoc a odpovědnost 

       Vedení musí zajistit dostupnost zdrojů, nezbytných pro vytvoření, zavedení, 

udržování a zlepšování systému environmentálního managementu. Mezi zdroje patří 
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lidské zdroje a specializované dovednosti, organizační struktura, technologie a finanční 

zdroje. 

       Vrcholové vedení organizace musí jmenovat zvláštního zástupce vedení, jemuž musí 

být bez ohledu na další povinnosti určeny úkoly, odpovědnost a pravomoc tak aby: 

� bylo zajištěno vytvoření, zavedení a udržování systému environmentálního 

managementu ve shodě s požadavky této normy 

� vrcholovému vedení byly podávány zprávy o výkonnosti systému 

environmentálního managementu k přezkoumání, včetně doporučení pro jeho 

zlepšování. 

 

Odborná způsobilost, výcvik a povědomí 

       Organizace musí zajistit, aby osoba provádějící pro ni úkony, které mohou způsobit 

významné environmentální dopady identifikované organizací, byla způsobilá na základě 

odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností. Organizace musí uchovávat s tím 

spojené záznamy. 

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

nebo z jejího pověření poučí o: 

� důležitosti shody s environmentální politikou, s postupy a požadavky systému 

environmentálního managementu 

� významných environmentálních aspektech, a s tím souvisejících skutečných nebo 

potencionálních dopadech spojených s jejich prací a o environmentálních 

přínosech jejich zlepšené osobní výkonnosti 

� jejich úlohách a odpovědnosti za dosažení shody s požadavky systému 

environmentálního managementu. 

� potenciálních následcích nedodržení stanovených postupů 

 

Komunikace 

       Ve vztahu ke svým environmentálním aspektům a k systému environmentálního 

managementu organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy pro: 



9 
 

� interní komunikaci mezi různými úrovněmi a funkcemi v organizaci 

� přijímání, dokumentování a odezvu na zásadní podněty od externích zainteresovaných 

stran 

       Interní komunikace je důležitá pro zajištění účinného zavádění systému 

environmentálního managementu. Metody interní komunikace mohou zahrnovat pravidelná 

setkání pracovních skupin, zpravodaje, nástěnky a internetové stránky.  

       Při zvažování externí komunikace o environmentálních aspektech má organizace vzít 

pohledy a informační potřeby všech zainteresovaných stran. Jestliže se organizace rozhodne 

externě komunikovat o svých environmentálních aspektech, může s pro to vytvořit postupy. 

Tyto postupy se mohou lišit v závislosti na několika faktorech, včetně typu informací, které 

mají být sděleny, cílových skupin a individuálních okolností organizace.  

Dokumentace 

Dokumentace systému environmentálního managementu musí obsahovat: 

� environmentální politiku, cíle a cílové hodnoty 

� popis rozsahu systému environmentálního managementu 

� popis hlavních prvků systému environmentálního management a jejich vzájemné 

součinnosti a odkaz na navazující dokumenty 

� dokumenty požadované touto normou 

� dokumenty určené organizací jako nezbytné k zajištění účinného plánovaní, 

provozování a řízení procesů týkajících se jejich významných environmentálních 

aspektů 

 

       Rozsah dokumentace systému environmentálního managementu se může lišit 

v jednotlivých organizacích v závislosti na: 

� velikosti a druhu organizace a její činnosti 

� složitosti procesů a jejich vzájemném působení 

� odborné způsobilosti zaměstnanců 

Příklady dokumentace: 

� vyhlášená politika, cíle a cílové hodnoty 
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� informace o významných environmentálních aspektech 

� postupy 

� informace o procesech 

� organizační schémata 

� interní a externí normy 

� havarijní plány 

 

Řízení dokumentů 

       Dokumentace požadovaná systémem environmentálního managementu musí být řízená. 

Záměrem je zajistit, aby organizace vytvářely a udržovaly dokumenty způsobem, který 

umožní zavedení systému environmentálního managementu. Hlavním zřetelem organizace má 

nicméně být efektivní zavedení systému environmentálního managementu a její 

environmentální profil, a nikoli složitý systém řízení dokumentace.  

 Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy pro: 

� schvalování správnosti dokumentů před jejich vydáním 

� přezkoumávání a aktualizování podle potřeby a potvrzení platnosti dokumentů 

� zajištění identifikace změn a stavu po poslední revizi dokumentů 

� zajištění dostupnosti důležitých verzí příslušných dokumentů na místě, kde jsou 

používány 

� zajištění toho, aby dokumenty byly čitelné a snadno identifikovatelné 

� zajištění toho, aby dokumenty externího původu určené organizací jako nezbytné pro 

plánování a provozování systému environmentálního managementu byly 

identifikovány a jejich distribuce byla řízena 

� zamezení nezamýšleného použití zastaralých dokumentů a jejich vhodné označení, 

jestliže zůstávají zachovány pro jakékoli účely 

 

Řízení provozu 

       Organizace má hodnotit ty ze svých operací, které jsou spojeny s jejími 

identifikovanými významnými environmentálními aspekty  a má  zajistit, aby byly vedeny 
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tak, aby organizace řídila nebo snižovala negativní dopady s nimi spojené, s cílem splnit 

požadavky své environmentální politiky a její cíle a cílové hodnoty, a to tímto způsobem: 

� vytvořením, zavedením a udržováním dokumentovaného postupu pro řízení 

situací, kdy by bez těchto postupů mohlo dojít k odchýlení od environmentální 

politiky, cílů a cílových hodnot a ustanovením provozních kritérií v těchto 

postupech 

� vytvořením, zavedením a udržováním postupů pro identifikované významné 

environmentální aspekty, používaných v organizaci a sdělením příslušných 

postupů dodavatelům 

 

Havarijní p řipravenost a reakce 

Odpovědností každé organizace je rozvíjet havarijní připravenost a postupy reakcí na havárie. 

Při zpracovávání těchto postupů by měla organizace zohlednit: 

� povahu havarijního nebezpečí lokality (např. hořlavé kapaliny, skladovací nádrže, 

stlačené plyny) 

� nejpravděpodobnější druh a rozsah nastalé situace havarijního ohrožení nebo havárie 

� nejvhodnější metodu reakce na havárii nebo situaci havarijního ohrožení 

� interní a externí plány komunikace 

� činnosti potřebné pro minimalizování environmentálních škod 

� akce na zmírňování důsledků a reagování pro různé druhy havárií a situací havarijního 

ohrožení 

� periodické prověřování postupů havarijní reakce 

� výcvik zaměstnanců odpovědných za havarijní akce 

� seznam klíčových zaměstnanců a podpůrných a záchranných organizací včetně 

kontaktních informací 

� únikové cesty a shromažďovací místa 

� možnosti vzájemné pomoci se sousedními organizacemi 
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1.2.5. Kontrola 

Monitorování a měření 

       Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy pravidelného monitorování a měření 

klíčových znaků svého provozu, které mohou mít významný environmentální dopad. Postupy 

musí zahrnovat dokumentování informací pro monitorování výkonnosti, příslušných nástrojů 

řízení provozu a souladu s cíli a cílovými hodnotami organizace.  

       Klíčové znaky jsou ty, které jsou pro organizaci nezbytné pro určování a řízení svých 

environmentálních aspektů, dosahování cílů a cílových hodnot a zlepšování svého 

environmentálního profilu.  

Hodnocení souladu 

       Ve shodě se svým závazkem být v souladu s příslušnými právními předpisy musí 

organizace vytvořit, zavést a udržovat postupy pro periodické hodnocení tohoto souladu. 

Organizace musí udržovat záznamy o výsledcích pravidelných hodnocení. 

       Organizace musí hodnotit soulad i s jinými požadavky, které se na ni vztahují. I o těchto 

výsledcích musí udržovat organizace záznamy. 

 

Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření 

Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy pro řešení skutečné nebo potenciální 

neshody a pro přijetí opatření k nápravě a preventivních opatření.  

Postupy musí obsahovat požadavky pro: 

� identifikování a nápravu neshody s pro přijetí opatření vedoucích k zmírnění jejich 

environmentálních dopadů 

� zkoumání neshod, zkoumání jejich příčin a přijímání opatření vedoucí k eliminaci 

těchto neshod 

� vyhodnocování potřeby zavést opatření k předcházení neshod a zavádění vhodných 

postupů k eliminaci jejich výskytu 

� zaznamenávání výsledků přijatých opatření k nápravě preventivních opatření 

� přezkoumávání efektivnosti přijatých opatření k nápravě a preventivních opatření.  
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Organizace musí zajistit, aby byly provedeny všechny potřebné změny v dokumentaci 

systému environmentálního managementu. 

 

Řízení záznamů 

       Organizace musí vytvořit a udržovat záznamy nezbytné k prokázání shody s požadavky 

jejího systému environmentálního managementu s požadavky této mezinárodní normy a 

k prokázání dosažených výsledků.  

       Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy pro identifikaci, skladování, 

ochranu, obnovování, uchovávání a skartaci záznamů.  Záznamy musí být čitelné, 

identifikovatelné a vysledovatelné. 

 

Interní audit 

       Organizace musí zajistit, aby interní audity systému environmentálního managementu 

byly provedeny v plánovaných intervalech, tak aby: 

� bylo určeno, zda systém environmentálního managementu: 

- odpovídá plánovaným krokům environmentálního managementu včetně 

požadavků této mezinárodní normy 

- je správně zaveden a udržován 

� poskytly vedení organizace informace o výsledcích auditu 

 

Postupy auditu musí být vytvořeny, zavedeny a udržovány tak, aby určovaly: 

� odpovědnosti a požadavky na plánování a provádění auditů, podávání zpráv o jejich 

výsledcích a uchovávání záznamů s nimi spojených 

� stanovení kritérií auditu, rozsahu, četnosti a metod 

       Výběr auditorů a provádění auditů musí zajistit objektivitu a nestrannost procesu auditu. 

Audit může být prováděn zaměstnanci organizace nebo organizací vybranými externími 

osobami. V obou případech musí být osoby odborně způsobilé a mají být schopny jej 
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provádět nestranně a objektivně.  V menších organizacích může být nestrannost auditora 

prokázána tím, že auditor nemá odpovědnost za auditované činnosti.  

 

Přezkoumávání vedením 

       Vedení organizace musí v pravidelných intervalech přezkoumávat systém 

environmentálního managementu tak, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, přiměřenost a 

efektivnost. Přezkoumání musí zahrnovat posouzení příležitostí pro zlepšení potřeb změn 

systému environmentálního managementu, včetně environmentální politiky a 

environmentálních cílů a cílových hodnot. Záznamy o přezkoumání vedením musí být 

uchovávány. 

 

 

Vstupy pro přezkoumání vedením musí zahrnovat: 

� výsledky interních auditů a vyhodnocení souladu s požadavky právních předpisů a 

jinými požadavky, které se na organizaci vztahují 

� komunikace s externími zainteresovanými stranami 

� environmentální profil organizace 

� rozsah splnění cílů a cílových hodnot 

� stav opatření k nápravě a preventivních opatření 

� následné činnosti z minulého přezkoumávání vedením 

� změněné okolnosti, včetně vývoje požadavků právních předpisů a dalších požadavků 

spojených s jejími environmentálními aspekty 

� doporučení pro zlepšení 

       Výstupy z přezkoumávání vedením musí zahrnovat všechna rozhodnutí nebo činnosti 

spojená s možnou potřebou změnit environmentální politiku, cíle, cílové hodnoty nebo jiné 

prvky systému environmentálního managementu, v souladu se závazkem neustálého 

zlepšování.  
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1.3. Vztahy mezi ISO 14001:2004 a ISO 9001:2008 

       Tabulka 1.1. ukazuje rozsáhlé technické vztahy mezi ISO 14001:2004 a ISO 

9001:2008 a obráceně. Cílem srovnání je ukázat možnost, že oba systémy mohou být 

použity v těch organizacích, které se již řídí jednou z těchto mezinárodních norem a které 

se mohou řídit oběma těmito normami. 

       Přímé vztahy mezi články obou mezinárodních norem  jsou uvedeny  pouze pokud 

oba články stanoví do značné míry stejné požadavky.  

 

ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 

Úvod   

0.1. 

0.2. 

0.3. 

0.4. 

Úvod 

Obecně 

Procesní přístup 

Vztah k ISO 9004 

Kompatibilita s jinými systémy 

managementu 

Předmět normy 1 1 

1.1. 

1.2. 

Předmět normy 

Obecně 

Aplikace 

Normativní odkazy 2 2 Citované normativní dokumenty 

Termíny a definice 3 3 Termíny a definice 

Požadavky na systém 

environmentálního managementu 

4 4 Systém managementu kvality 

Všeobecné požadavky 4.1. 4.1. 

5.5. 

5.5.1. 

Všeobecné požadavky 

Odpovědnost, pravomoc a komunikace 

Odpovědnost a pravomoc 

Environmentální politika 4.2. 5.1. 

5.3. 

8.5.1. 

Angažovanost a aktivita managementu 

Politika kvality 

Neustálé zlepšování 

Plánování 4.3. 5.4. Plánování 

Environmentální aspekty 4.3.1. 5.2. 

7.2.1. 

 

7.2.2. 

Zaměření na zákazníka 

Určování požadavku týkajících se produktu 

Přezkoumání požadavků týkající se produktu 
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Požadavky právních předpisů a jiné 

požadavky 

4.3.2. 5.2. 

7.2.1. 

Zaměření na zákazníka 

Určování požadavků týkajících se produktu 

Cíle, cílové hodnoty a program 4.3.3. 5.4.1. 

5.4.2. 

8.5.1. 

Cíle kvality 

Plánování systému managementu kvality 

Neustálé zlepšování 

Zavedení a provoz 4.4. 7 Realizace produktu 

Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc 4.4.1. 5.1 

 

5.5.1. 

5.5.2. 

6.1. 

6.3. 

Osobní angažovanost a aktivita 

managementu 

Odpovědnost a pravomoc 

Představitel managementu 

Poskytování zdrojů 

Infrastruktura 

Odborná způsobilost, výcvik a 

povědomí 

4.4.2. 6.2.1. 

6.2.2. 

Lidské zdroje 

Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti 

Komunikace 4.4.3. 5.5.3. 

7.2.3. 

Interní komunikace 

Komunikace se zákazníkem 

Dokumentace 4.4.4. 4.2.1. Požadavky na dokumentaci 

Řízení dokumentů 4.4.5. 4.2.3. Řízení dokumentů 

Řízení provozu 4.4.6. 7.1. 

7.2. 

7.2.1. 

 

7.2.2. 

 

7.3.1. 

7.3.2. 

7.3.3. 

7.3.4. 

7.3.5. 

7.3.6. 

7.3.7. 

7.4.1. 

7.4.2. 

7.4.3. 

7.5. 

7.5.1. 

Plánován realizace produktu 

Procesy týkající se zákazníka 

Určování požadavků týkajících se produktu 

Přezkoumávání požadavků týkajících se 

produktu 

Plánování návrhu a vývoje 

Vstupy pro návrh a vývoj 

Výstupy z návrhu a vývoje 

Přezkoumání návrhu a vývoje 

Ověřování návrhu a vývoje 

Validace návrhu a vývoje 

Řízení změn návrhu a vývoje 

Proces nákupu 

Informace pro nákup 

Ověřování nakupovaného produktu 

Výroba a poskytování služeb 

Řízení výroby a poskytování služeb 

Validace procesů výroby a poskytování 



17 
 

7.5.2. 

 

7.5.5. 

služeb 

Uchovávání produktu 

Havarijní p řipravenost na reakce 4.4.7. 8.3. Řízení neshodného produktu 

Kontrola 4.5. 8. Měření, analýza a zlepšování 

Monitorování a měření 4.5.1. 7.6. 

8.1. 

8.2.3. 

8.2.4. 

8.4. 

Řízení monitorovacích a měřících zařízení 

Měření, analýza a zlepšování 

Monitorování a měření procesů 

Monitorování a měření produktu 

Analýza údajů 

Hodnocení souladu 4.5.2. 8.2.3. 

8.2.4. 

Monitorování a měření procesů 

Monitorování a měření produktu 

Neshoda, opatření k nápravě a 

preventivní opatření 

4.5.3. 8.3. 

8.4. 

8.5.2. 

8.5.3. 

Řízení neshodného produktu 

Analýza údajů 

Opatření k nápravě 

Preventivní opatření 

Řízení záznamů 4.5.4. 4.2.4. Řízení záznamů 

Interní audit 4.5.5. 8.2.2. Interní audit 

Přezkoumávání vedením 4.6. 5.1. 

 

5.6. 

5.6.1. 

5.6.2. 

5.6.3. 

8.5.1. 

Osobní angažovanost a aktivita 

managementu 

Přezkoumávání systému managementu 

Všeobecně 

Vstup pro přezkoumání 

Výstup z přezkoumání 

Neustálé zlepšování 

Tabulka 1.1. Vztahy mezi ISO 14001:2004 a ISO 9001:20082 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ČSN EN ISO 9001, Systémy managementu kvality – Požadavky. Praha: Český normalizační institut,  

2009. 56 s 
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2. Charakteristika společnosti 

2.1. Historie společnosti 

       Společnost Intercut spol. s r.o. započala svou činnost 1. ledna 1991. Od samého počátku 

se začala společnost zabývat prodejem plazmových řezacích strojů značky Hypertherm.  

       Pro nedostatek těchto výrobků v porevoluční době se společnost začala rozvíjet a v roce 

1994 zařadila do svého portfolia svářecí stroje značky EWM a Formica a spotřební materiály 

jako např. trysky, elektrody nebo hořáky na veškeré své stroje.  

       V témže roce se společnost pustila i do distribuce kvalitních lepidel a tmelů značky 

Loctite, které slouží pro nejrůznější účely ve výrobních procesech jako je např. zajišťování 

šroubů, vytvrzování trhlin, aktivování ploch, odmašťování materiálů atd.  

       V průběhu času se společnost Intercut spol. s r.o. rozhodla poskytovat servis týkající se 

jak svářecích, tak i plazmových řezacích strojů.  

       V současné době se vedení rozhodlo pro změnu sídla. Vedle ekonomických důvodů 

sehrála svou roli i nejistota udržení si prostor, které měla společnost v pronájmu. Jednatel 

společnosti se tak rozhodl odkoupit nemovitost a přestěhovat sídlo firmy do vlastních prostor 

v Ostravě – Vítkovicích. 

rok založení 1991 

právní forma s.r.o. 

předmět podnikání 1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

       2. Výroba, instalace a opravy elektrických stroj ů a 

přístrojů 

sídlo Zengrova 469/39, 

703 00, Ostrava 3 
jednatel Ing. Karel Folta 

společník Ing. Karel Folta 

Tabulka 2.1.  Charakteristika společnosti3 

3 Stránky společnosti Intercut spol. s r.o. [online]. [cit. 2. února 2010].  

         Dostupné na Internetu:  www.intercut.cz 

 



 

2.2. Organizační struktura spole

 

         Účetní a samostatný referent pro mzdy a personalistiku pracují pro spole

Ostatní pozice v organizační struktu

 

4 Interní materiály společnosti Intercut spol. s r.o.

Výkonný ředitel

Odborný 
administrativní a 

ekonomický pracovník

Servisní a předváděcí 
technik

Odborně technický 
manažer - Lepidla a 

tmely
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ční struktura společnosti 

  Obrázek 2.1.  Organizační struktura spole

etní a samostatný referent pro mzdy a personalistiku pracují pro spole

ční struktuře jsou vykonávány stálými pracovníky spole

čnosti Intercut spol. s r.o. 

Jednatel 
společnosti

Účetní

Sam. referent 
persnalistikaVýkonný ředitel

Obchodně - technický 
manažer - Svařovací 

technika

Servisní a předváděcí 
technik

 

ční struktura společnosti4 

 

etní a samostatný referent pro mzdy a personalistiku pracují pro společnost externě. 

e jsou vykonávány stálými pracovníky společnosti.  

Účetní

Sam. referent - mzdy a 
persnalistika



 

2.3.  Vývoj tržeb a z

Následující tabulka a graf popisují vývoj tržeb a zisku v

 

  1997 1998
Tržby  5 498 000 5 370 000
Zisk  383 986 -75 680

 

  2004 2005
Tržby  10 569 692 11 984 869
Zisk  496 223 1 287 326

 

2.4.  Výrobky a služby

Společnost Intercut, spol. s r.o.

� Prodej svařovací techniky

� Prodej plazmových 

� Prodej lepidel a tmel

� Servis 

 

5 Interní materiály společnosti 

5 498 0005 370 0005 570 000

383 986

-75 680

-45 011

-2 000 000

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000

20 000 000

1997 1998 1999 2000

Tržby a zisk společnosti Intercutv letech 1997 

20 

Vývoj tržeb a zisku 

Následující tabulka a graf popisují vývoj tržeb a zisku v letech 1997 

1998 1999 2000 2001 
5 370 000 5 570 000 8 394 000 10 936 000 9 773 907

75 680 -45 011 486 901 896 257 432 358

2005 2006 2007 2008 
11 984 869 12 920 133 17 308 934 17 811 000 
1 287 326 1 498 437 2 380 747 2 068 000 

Tabulka 2.2. Vývoj tržeb a zisku

Graf 2.1. Tržby a zisk společnosti Intercut v

Výrobky a služby 

r.o. se zaměřuje ve svém podnikání na tyto okruhy:

Prodej svařovací techniky 

Prodej plazmových řezacích strojů 

Prodej lepidel a tmelů 

čnosti Intercut spol. s r.o. 
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Prodej svařovací techniky 

       Svařovací stroje jsou používány pro nejrůznější typy svařování na stavbách, v řemeslné a 

průmyslové výrobě, při svařování uhlíkových konstrukčních ocelí, nebo korozivzdorných 

ocelí.  

       Společnosti distribuuje zejména značku  EWM, méně pak značky FORMICA  a 

OMICRON. 

 

Prodej plazmových řezacích strojů  

        Plazmové řezací stroje jsou zařízení, která jsou využívána při dělení veškerých vodivých 

materiálů, zejména běžné oceli, nerezu a litiny. Společnost distribuuje jedinou značku těchto 

strojů, a sice Hypertherm . 

 

Prodej lepidel a tmelů 

          Výrobky jsou díky široké nabídce použitelné u mnoha průmyslových činností - 

výroba, montáže, opravárenství, údržba atd.  

Produkty se dělí do těchto kategorií: 

� Lepidla pro zajištění závitových spojů  

� Lepidla pro utěsňování závitových spojů potrubí 

� těsnění plošná a přírubová  

� Lepidla k upevňování válcových součástí  

� vteřinová lepidla  

� konstrukční lepidla  

� pružné lepení a těsnění                                          

� maziva  

� kovem plněné tmely 

 

       V této oblasti prodává společnost zejména výrobky značky Loctite, méně pak značky 

Belzona, Diamant, nebo Teroson. 
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Servis 

       Společnost nabízí kompletní, jak záruční, tak pozáruční servis na veškeré své výrobky a 

poradenské služby s nimi spojené.  

 
2.5. Konkurence 

2.5.1. Lepidla a tmely 

       Konkurence v distribuci lepidel a tmelů na severní Moravě je veliká. Jako největší 

konkurenti vystupují tyto společnosti: 

Koma – ložiska s.r.o.  

      Společnost sídlící v Českém Těšíně započala svou činnost v roce 1990 podobně jako 

Intercut spol. s r.o. a tak jí vytváří konkurenci již od samého vzniku.  

       Tato společnost se zabývá prodejem ložisek, těsnícího a obalového materiálu, ocelových 

výrobků, olejů a maziv a nářadí a nástrojů využívaných v průmyslové výrobě. Společnosti 

Intercut spol. s r.o. konkuruje zejména při prodeji těsnícího materiálu. 

Davaz s.r.o. 

       Společnost Davaz s.r.o. se zabývá prodejem strojních součástí, spotřebního materiálu a 

vybavováním provozů již od roku 1992. Do hlavního sortimentu společnosti patří: ložiska, 

těsnění, obráběcí nástroje, měřidla, brusivo, spojovací materiál, nářadí ruční, elektrické, 

pneumatické, vysokofrekvenční, filtry, maziva, lepidla, tmely, ochranné pracovní pomůcky, 

svařování. V nedávné době se tato společnost rozhodla vytvořit internetový obchod, ve 

kterém prodává široký sortiment zboží.  

       Pro společnost Intercut spol. s r.o. tak znamená velkou konkurenci jak v oblasti svářecích 

strojů a s nimi spojeným spotřebním materiálem, tak i v oblasti lepidel a tmelů. 

DS ložiska s.r.o. 

       Společnost se sídlem v Kopřivnici se zabývá prodejem ložisek, řemenů, hadic a 

průmyslové chemie, zejména lepidel a tmelů Loctite, v čemž konkuruje společnosti Intercut 

spol. s r.o. 
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2.5.2. Svářecí a pálící technika  

        Obdobná situace je i v oblasti svářecí techniky a plazmových řezacích strojů. Zde jsou 

hlavními konkurenty: 

Svarmetal s.r.o. 

       Společnost ze Skotnic, která se zaměřuje na prodej vzduchotechniky, čistící techniky, 

nářadí, spojovacího materiálu a technických plynů konkuruje společnosti Intercut spol. s r.o. 

zejména v oblasti prodeje svářecí techniky značky Fronius a Omicron a s ním spojeného 

spotřebního materiálu.  

Chobola s.r.o. 

     Společnost Chobola má 10 prodejen po celé České republice, z nichž nejblíže jsou 

prodejny v Ostravě, Opavě a Olomouci. Společnost působí na trhu již od roku 1992 a 

specializuje se na prodej svářecí techniky a na vše co je s ní spojené.  

Dirret s.r.o. 

       Společnost Dirret s.r.o. působící na trhu od roku 1992 sídlící v Moravské Ostravě 

konkuruje jak v oblasti prodeje svářecí techniky, tak i v oblasti prodeje plazmových řezacích 

strojů. I přes konkurenční boj probíhá mezi společnostmi Dirret s.r.o. a Intercut spol. s r.o. 

v této oblasti spolupráce v oblasti zapůjčování strojů či poradenství.  

 

2.5.3. Nová konkurence 

       Poslední dobou začaly prodávat lepidla a tmely jako doplňkový prodej prodejci 

automobilů a jeho součástí, další společnosti specializující se na prodej lepidel a tmelů nebo 

svářecích a plazmových řezacích strojů již nevznikají, trh je v tomto odvětví tvořen již od 

počátku 90. let a je zcela nasycen. Pro novou konkurenci, jak na severní Moravě, tak i v celé 

ČR, je velice málo místa.                 
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2.6. Zákazníci 

       S většími zákazníky společnosti Intercut, spol. s r.o. vyjednává o podmínkách prodeje. 

Důležitou roli v tomto jednání hraje objem nákupu. Těmto důležitým zákazníkům se vychází 

vstříc jak v době splatnosti faktur, tak i v dodacích podmínkách či speciálních cenách, které 

jim jsou poskytovány. 

       Menší zákazníci mají splatnost faktury zpravidla 14 dní až 1 měsíc a co se týče dodacích 

podmínek či ceny, zpravidla jsou nuceni přijmout podmínky společnosti Intercut spol. s r.o. 

Mezi stěžejní zákazníky společnosti patří: 

Vítkovice machinery group 

        Jedna z nejvýznamnějších společností v České republice v oblasti strojírenství, která je 

tvořena z více než třiceti firem. Vítkovice jsou v současnosti  evropským  lídrem ve výrobě 

ocelových lahví se supermoderní výrobní linkou, mají téměř pětinový podíl na světovém trhu 

speciálních zalomených hřídelí pro velké námořní lodě.  

       Společnost Intercut spol. s r.o. zde dodává jak svářecí a plazmové řezací stroje, tak i 

lepidla a tmely všech kategorií, od lepidel používaných pro zajišťování šroubů přes vteřinová 

lepidla až po čističe nebo těsnící vlákna.  

Bonatrans a.s. 

       Společnost z  Bohumína vyvíjí, vyrábí a dodává kompletní sortiment železničních 

dvojkolí, kol, náprav a obručí pro všechny typy kolejových vozidel. Bonatrans a.s. se také 

intenzivně zabývá otázkou snižování hluku při provozu železničních vozidel. V této oblasti 

nabízí vlastní originální konstrukci pryží odpruženého kola pro městskou a příměstskou 

dopravu a také různé varianty vlastních tlumičů hluku. 

       Do společnosti Bonatrans se dodávají produkty značky Loctite, v  obrovském množství 

jsou odebírány zejména přípravky k čištění a odmašťování ploch, dále pak lepidla pro 

zajištění šroubů a také vteřinová lepidla a tmely. 

 

 

 



25 
 

ŽDB GROUP a.s. 

       Další bohumínská společnost ŽDB GROUP má 125tiletou tradici a své aktivity má 

diverzifikovány do tří základních pilířů podnikání, a to drátovenství, slévárenství a hutnictví. 

Mezi nejdůležitější produkty patří litinové kotle a radiátory VIADRUS, odlitky, jemné 

válcované profily, nízkouhlíkové a vysokouhlíkové tažené ocelové dráty, ocelové kordy, 

ocelová lana, pružiny, průvlaky a kovové tkaniny. 

Škoda Vagonka a.s.  

       Škoda Vagonka a.s. je přímým pokračovatelem tradice výroby osobních kolejových 

vozidel s výrobním programem orientovaným na produkty v oblasti elektrických jednotek pro 

příměstskou dopravu, motorových souprav, lehkých regionálních vozidel a osobních 

přípojných vozů. Zajišťuje také kompletní servis vozidel, opravy a modernizace a v 

neposlední řadě také prodej náhradních dílů. 

       Tento velice důležitý zákazník společnosti Intercut spol. s r.o. odebírá celé portfolio zboží 

společnosti, zejména pak produkty Loctite. 

VOP025 

       Společnost se zabývá výrobou, údržbou a opravami bojových vozidel a tanků pro vládu 

ale i výrobou a opravou civilních vozidel. Společnost Intercut spol. s r.o. zde dodává jak 

lepidla a tmely, tak i svářecí techniku a spotřební díly s ní spojené.  

 

2.6.1. Charakteristika zákazníků společnosti Intercut spol. s r.o. 

       V této podkapitole přiblížím vybrané výsledky z průzkumu zákazníků, který byl proveden 

na základě provádění managementu kvality v  souladu s ČSN ISO 9001:2001. Z průzkumu 

jsem vybral výsledky charakterizující zákazníka v těchto čtyřech oblastech: 

� Velikost organizace 

� Sídlo organizace 

� Obor činnosti 

� Doba spolupráce  
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        Co se týče délky spolupráce zákazníků se společností Intercut, spol. s r.o., drtivá většina 

uvedla období delší než 2 roky. Období měsíc a půl roku neuvedl ani jeden z tázaných 

zákazníků. Dá se tedy říci, že společnost Intercut, spol. s r.o. má své stále zákazníky již 

dlouhé období a žádné nové významné zákazníky v poslední době nezískala.  Toto je 

zapříčiněno hlavně loajalitou zákazníků ke společnosti a pečlivé hlídání si svých důležitých 

zákazníků ze strany společnost.  

 

2.7. Dodavatelé 

2.7.1. Lepidla a tmely 

Henkel a.s. 

       Hlavním dodavatelem v oblasti lepidel a tmelů je společnost Henkel a.s. Společnost 

Henkel se sídlem v Düsseldorfu v Německu má na celém světě přibližně 52 tisíc 

zaměstnanců.  Henkel působí ve třech základních obchodních oblastech - prací a čisticí 

prostředky, kosmetika a lepidla, těsnicí hmoty a prostředky pro povrchovou úpravu kovů.  

       Firma Henkel jako největší dodavatel v oblasti lepidel a tmelů v ČR určuje  co se týče 

odběratelsko – dodavatelských vztahů své podmínky na které musí společnost Intercut spol. 

s r.o. přistoupit. 

       Dalšími dodavateli v oblasti lepidel a tmelů jsou společnosti Distrimo s.r.o., Okentěs 

s.r.o., nebo Ulbrich s.r.o.  

 

2.7.2. Svářecí a pálící technika 

Hypertherm GmbH 

       Společnost sídlící v Německu je jediným dodavatelem plazmových řezacích strojů.  Tyto 

stroje s novými moderními technologiemi jak u zdroje proudu, tak u hořáku, řežou velice 

rychle a hospodárně a patří k naprosté špičce v oboru.  

       Společnost Intercut spol. s r.o. prodává výrobky Hypertherm již od počátku vzniku 

společnosti, tedy od roku 1991, kdy byly tyto stroje v naší republice novinkou a jejich 
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využívání se v kovoprůmyslu začalo nebývalou měrou rozšiřovat a od této doby již prodala 

stovky kusů různých druhů plazmových řezacích strojů.  

 

EWM a.s. 

       Společnost EWM, jeden z předních výrobců svařovacích strojů, nabízí a dodává své 

produkty do celého světa. Obsáhlá paleta výrobků pokryje každý obor - od přenosných 

malých přístrojů pro flexibilní nasazení na stavbách, přes přístroje s nejjednodušším 

ovládáním pro produkci až po systémy pro mechanizované svařovací roboty v průmyslu. 
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3.  Praktická část 

 

       Vedení společnosti Intercut spol. s r.o. rozhodlo o rozšíření systému managementu o 

požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 14001:2005. Hlavním důvodem pro toto 

rozhodnutí byla skutečnost, že společnost přešla z podnájmu do vlastního sídla, čímž 

vzniklo mnoho nových povinností ve vztahu k životnímu prostředí. Rozšíření systému 

managementu o požadavky této normy by tedy mělo kromě zvýšení konkurenceschopnosti a 

zlepšení dobrého jména společnosti také ulehčit dodržování všech právních norem a 

kontroly problémových environmentálních aspektů. 

       Náplní této kapitoly bude vypracování části EMS (environmentálního systému 

managementu) příručky systému managementu společnosti. Dále pak vypracování 

jednotlivých souborů postupů – Environmentální aspekty, Právní požadavky, Odpadové 

hospodářství v rámci stávajícího souboru postupů systému managementu společnosti.  

 
 

3.1. Seznam souboru postupů 

       Soubor postupů byl v rámci rozšíření systému managementu doplněn o postupy              
č. 10.,11.,12. a 13., viz. Tabulka 3.1. 

 

Seznam (SP) Souboru postupů  
Číslo SP Název souboru postupů Platí od 

   
00-1 Souboru postupů – titulní list 15. 11. 2007 
00-2 Seznam SP a příloh 15. 11. 2007 
00-3 Revizní list 15. 11. 2007 
00-4 Záznam o seznámení 15. 11. 2007 
01 Organizační řád 15. 11. 2007 
02 Řízení dokumentů 15. 11. 2007 
03 Řízení záznamů 15. 11. 2007 
04 Interní audit 15. 11. 2007 
05 Nakupování a Skladování 15. 11. 2007 
06 Výcvik 15. 11. 2007 
07 Opatření k nápravě a preventivní opatření 15. 11. 2007 
08 Přezkoumání managementu 15. 11. 2007 
09 Obchod  15. 11. 2007 
10 Environmentální aspekty 15. 2. 2010 
11 Právní a jiné požadavky 15. 2. 2010 
12 Havarijní řád 15. 2. 2010 
13 Odpadové hospodářství 15. 2. 2010 

Tabulka 3.1. Seznam SP 
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3.2. Příru čka systému managementu společnosti INTERCUT, 
spol. s r.o. – část EMS 

 
 

Zpracoval:   Bc. Robin Folta 

Schválil:     Ing. Karel Folta (jednatel společnosti)    

Dne:    15. 2. 2010    

Platnost od:    1. 3. 2010 

 

 

3.2.1. Definice a zkratky  

       Platí definice dle ČSN ISO 9000:2006 OPRAVA 1, Systémy managementu kvality – 

Základy, zásady a slovník. 

    

Cíl kvality 

něco, oč se usiluje či na co se někdo zaměřuje ve vztahu ke kvalitě 

 

Politika kvality a EMS 

celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu ke kvalitě oficiálně vyjádřené vrcholovým 

vedením. 

 

Neshoda  

nesplnění požadavku 

 

Náprava  

opatření k odstranění zjištěné neshody 

 

Opatření k nápravě 

opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí situace 
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Preventivní opatření 

opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo jiné nežádoucí potenciální situace 

Postup 

 

specifikovaný způsob provádění činnosti nebo procesu 

 

Proces 

soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy 

na výstupy 

 

Produkt 

výsledek procesu. Pro potřeby společnosti INTERCUT, spol. s r.o. jsou to realizované 

stavby 

 

Příručka systému managementu 

dokument integrující Příručku kvality s Příručkou environmentálního managementu 

 

Předcházení znečišťování 

používání procesů, praktik, materiálů nebo výrobků, které zabraňují, snižují nebo regulují 

znečišťování, což může zahrnovat recyklaci, zpracování, změny procesů, řídicí 

mechanismy, účinné využívání zdrojů a náhradu surovin 

 

Poznámka: mezi potenciální přínosy předcházení znečišťování patří snížení negativních environmentálních 

dopadů, zvýšení účinnosti a snížení nákladů 

 

Systém managementu kvality – QMS 

systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na kvalitu.  
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Systém environmentálního managementu – EMS 

ta součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, 

plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, 

dosahování, přezkoumávání a udržování environmentální politiky 

 

Systém managementu – Q&EMS  

systém integrující požadavky systému řízení kvality a systém environmentálního 

managementu 

 

Environment – životní prostředí – ŽP 

prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, 

přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy 

 

Environmentální profil (výkonnost) 

měřitelné výsledky systému environmentálního managementu vztažené na řízení 

environmentálních aspektů samotnou organizací, založené na environmentální politice, 

cílech a cílových hodnotách 

 

Zainteresovaná strana 

jednotlivec nebo skupina, která se zajímá o environmentální profil (výkonnost) společnosti 

INTERCUT, spol. s r.o. nebo je jím ovlivněna 
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3.2.2.  Politika kvality a EMS 

 

       INTERCUT, spol. s r.o. jako společnost působící v oblasti prodeje svářecích a 

plazmových řezacích strojů, lepidel a tmelů, usiluje o získání nových a udržení stávajících 

zákazníků neustálým uspokojováním jejich potřeb kvalitními produkty a službami. 

Strategií společnosti je minimalizovat možné negativní dopady na životní prostředí a proto 

se vedení společnosti rozhodlo pro zavedení integrovaného systému řízení dle ČSN EN 

ISO 9001: 2009 a ČSN EN ISO 14001: 2005.  

       Základním cílem společnosti je maximální spokojenost našich zákazníků a ochrana 

životního prostředí. Tohoto cíle je možno dosáhnout plánovitým a soustavným zvyšováním 

úrovně námi poskytovaných služeb prostřednictvím neustálého zlepšování všech 

identifikovaných procesů společnosti. Produkty v oblasti svářecích a plazmových řezacích 

strojů, lepidel a tmelů mohou mít vliv na životní prostředí, zdraví a bezpečnost.  

       Pro úspěšné udržování a zlepšování integrovaného systému řízení je stanovena 

následující politika obsahující závazky vedení i zaměstnanců společnosti: 

 

1. Veškeré naše snažení zaměřujeme na poskytování produktů v oblasti svářecích a 

plazmových řezacích strojů, lepidel a tmelů, jejichž kvalita je v souladu s požadavky 

zákazníků, předmětnými technickými normami a závaznými právními předpisy.  

 

2. Protože naše služby můžou být jen tak kvalitní, jako lidé, kteří jí provádějí a produkty, 

které do ní vstupují, klademe velký důraz na sledování a hodnocení dodavatelů s ohledem 

na schopnost plnit naše požadavky na poskytované služby a dodávané produkty. 

 

3. Usilujeme o dosažení stabilních kvalitních parametrů, maximální pružnost a o vytvoření 

důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno společnosti bylo synonymem spolehlivosti a 

kvality. Odpovědnou a kvalitní činnosti celé společnosti chceme získat základní skupinu 

budované struktury zákazníků. 
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4. Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál v podobě kvalifikovaných a 

zkušených pracovníků. Společnost si váží tohoto bohatství a klade velký důraz na výběr 

pracovníků a všestranně podporuje zvyšování jejich odborné způsobilosti plánovaným 

vzděláváním. 

 

 

5. Dodržování všech platných právních předpisů, zvláště pak vztahujících se k ochraně 

životního prostředí je základem nepřetržitého zlepšování integrovaného systému řízení. 

 

 

6. Neustálé zlepšování, předcházení znečišťování životního prostředí a vzniku havárií spolu 

s preferováním investic do technologií s příznivým dopadem na životní prostředí patří mezi 

základní priority vedení společnosti. 

 

 

       Vedení společnosti odpovídá za udržování a rozvoj integrovaného systému řízení,      

za dosažení cílů a za ověřování systému řízení pravidelnými prověrkami. Tato politika je 

veřejným dokumentem a tvoří součást prezentace naší společnosti na veřejnosti. Vedení 

společnosti podporuje stanovenou politiku a je přesvědčeno o její správnosti. 

 

V Ostravě, dne 15. 2. 2010    

 

 

…………………………….. 

Ing. Karel Folta 

jednatel společnosti 
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3.2.3. Systém environmentálního managementu 

 

       Pro systém environmentálního managementu (EMS) platí i kapitoly systému 

managementu kvality: Systém managementu kvality, 6 Management zdrojů, Monitorování a 

měření, Neustálé zlepšování. 

       Postup pro identifikaci, hodnocení významnosti, monitorování i řízení environmentálních 

aspektů je popsán v postupu SP10 – Environmentální aspekty. 

       Postup pro hodnocení dodavatelů výrobku a služeb s pohledu životního prostředí je 

popsán v postupu SP05 – Nakupování a Skladování. 

       Postup pro sledování, identifikaci, rozdělování a udržování právních a jiných požadavků, 

které se týkají jednotlivých činností společnosti je popsán v postupu SP11 – Právní a jiné 

požadavky. 

       Environmentální cíle, cílové hodnoty a programy jsou stanovovány formou příkazů  

a rozhodnutí výkonného ředitele.  

 

Model EMS 

       Systém environmentálního managementu (EMS) společnosti INTERCUT, spol. s r.o. se 

řídí modelem viz. Obrázek 3.1., který vychází z dynamického cyklického procesu „plánování, 

provádění, kontroly a přehodnocování“ a normou ČSN EN ISO 14001:2005 

Představitelem vedení pro EMS je představitel managementu (PM). 

 

 

Plánování 

Zavedení a provoz 

Kontrola a nápravná 
opatření 

Přezkoumání vedením 
organizace 

 

Neustálé  zlepšování 

Environmentální 
politika 

Obrázek 3.1. Model EMS 
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Environmentální politika 

       Environmentální politika je prohlášení organizace o jejích záměrech a zásadách, 

vztahujících se k jejímu celkovému environmentálnímu profilu, které je součástí Politiky 

kvality a EMS. Toto prohlášení je dostupné na viditelných místech v sídle společnosti a na 

internetových stránkách.  

       Politika kvality a EMS vytváří rámec pro stanovení a přezkoumání environmentálních 

cílů a cílových hodnot a cílů kvality. Přezkoumání přiměřenosti a vhodnosti Politiky kvality  

a EMS vzhledem k měnícím se okolnostem provádí vedení společnosti při přezkoumání 

systému managementu. 

 

Environmentální profil 

       Společnost INTERCUT, spol. s r.o. se při naplňování své Politiky kvality a EMS 

zaměřuje na dodržování těchto zásad: 

 

1. Ochranu životního prostředí považujeme za jednu ze svých priorit a za oblast neustálého 

zlepšování. K životnímu prostředí se chováme v souladu s platnou legislativou. 

2. Zaměstnanci naší společnosti jsou znalí svých povinností ve vztahu k životnímu prostředí 

a dalším pravidelným vzděláváním zaměstnanců přispíváme ke zvyšování jejich odborné 

způsobilosti, což snižuje riziko vzniku nežádoucích situací 

3. Preferujeme používání strojů a zařízení, která efektivněji využívají a minimalizují 

spotřebu energií a tím snižují zatížení životního prostředí. Zajišťujeme bezpečné 

nakládání s odpady včetně jejich ekologické likvidace. 

4. Zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům i úřadům veřejné správy poskytujeme pouze 

pravdivé a prověřené informace týkající se nejen životního prostředí. 

 

Pro sledování vývoje environmentálního profilu stanoví vedení společnosti v rámci 

přezkoumání vedením vybrané parametry (např. technické parametry dodávaných 

zařízení) s vlivem na životní prostředí, které se budou pravidelně (opět např. v rámci 

přezkoumání vedením) sledovat a vyhodnocovat. 
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Plánování 

       Účelem plánování v EMS je navrhnout program pro uskutečňování Politiky kvality a 

EMS. 

 

Environmentální aspekty 

       Identifikace environmentálních aspektů a hodnocení jejich významnosti je základním 

postupem v EMS. 

       Seznam významných environmentálních aspektů souvisejících s činnostmi a službami 

společnosti INTERCUT, spol. s r.o. je uveden spolu s jejich hodnocením v Environmentálním 

rejstříku (rozhodnutí, identifikační listy, bezpečnostní listy, rejstřík právních požadavků atd.). 

Mezi základní environmentální aspekty společnosti INTERCUT, spol. s r.o. patří: 

� vliv výroby na životní prostředí  (únik nebezpečných látek) 

� spotřeba energií               (elektrická a tepelná energie, pohonných hmot) 

� vznik odpadů    (pevných odpadů, emisí do ovzduší) 

� ostatní environmentální aspekty (hluk, doprava, vznik havárií, lidský faktor) 

 

       Postup pro identifikaci a hodnocení významnosti environmentálních aspektů je popsán  

v postupu SP 10- Environmentální aspekty. 

 

Právní a jiné požadavky 

       Mezi právní požadavky týkající se EMS patří: zákony, nařízení, vyhlášky, územní plán, 

rozhodnutí a povolení. Právní požadavky jsou identifikovány a aplikovány výkonným 

ředitelem. 

Mezi jiné požadavky týkající se EMS patří: požadavky zainteresovaných stran, tj. požadavky 

zákazníků, zájmových skupin a občanů. Jiné požadavky jsou evidovány a vyřizovány 

představitelem managementu. 

       Seznamy zákonů, rozhodnutí a povolení jsou vedeny v Registru právních a jiných 

požadavků a za jejich aktualizaci odpovídá představitel managementu. Výtisk tohoto seznamu 

požadavků je k dispozici u představitele managementu v Environmentálním rejstříku. 
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Společnost INTERCUT, spol. s r.o. využívá k zajištění přístupu k právním požadavkům 

Sbírky zákonů ČR zveřejněné na internetovém serveru www.portal.gov.cz  nebo 

internetového serveru Ministerstva životního prostředí ČR www.env.cz.  

 

Cíle a cílové hodnoty a programy environmentálního managementu 

       Environmentální cíle společnosti INTERCUT, spol. s r.o. mají svůj základ v Politice 

kvality a EMS a v úvodním environmentálním přezkoumání provedeném formou prověrky 

shody s legislativou.  

       Environmentální cíle, cílové hodnoty a programy společnosti jsou stanovovány 

výkonným ředitelem. 

       Environmentální cílová hodnota je podrobný požadavek na profil, který je pokud možno 

kvantifikovaný, platný pro organizaci nebo její části, který vychází z environmentálních cílů, 

a který musí být stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo dosaženo. Stanovené environmentální 

cíle a cílové hodnoty jsou rozpracovány v programu environmentálního managementu. 

       Program environmentálního managementu je souhrnem postupných kroků a projektů 

k uskutečňování Politiky kvality a EMS, dosažení cílů a cílových hodnot, včetně termínů  

a odpovědností za jejich splnění, vydávaných výkonným ředitelem. 

       Plnění úkolů z Environmentálního programu je kontrolováno dle stanoveného 

harmonogramu a hodnoceno při přezkoumání systému managementu vedením společnosti 

minimálně jednou ročně. 

 

Zavádění a provoz 

       Zavádění prvků a postupů používaných EMS a jejich provádění slouží k uskutečňování 

Politiky kvality a EMS. 

 

Struktura a odpovědnost 

       V rámci stávající struktury společnosti INTERCUT, spol. s r.o. jsou definovány pro 

účinný provoz EMS odpovědnosti klíčových osob, jejichž pravomoci jsou upraveny popisy 

funkcí a Organizačním řádem – SP01. 

Zástupcem vedení pro EMS je jmenován představitel managementu. 
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Výcvik, povědomí a odborná způsobilost 

       Pro uskutečňování Politiky kvality a EMS je nutné, aby všichni zaměstnanci, jejichž 

práce může mít environmentální dopad významný pro EMS, měli odpovídající znalosti. 

Vzdělávací aktivity společnosti INTERCUT, spol. s r.o. jsou prováděny dle každoročního 

plánu výcviku. 

       Všichni noví zaměstnanci jsou povinní absolvovat základní seznámení s EMS do 3 

měsíců od nástupu do zaměstnání.  

       Vedoucí pracovníci jsou odpovědní za udržování environmentálního povědomí (o EMS) 

u svých podřízených a za to, že jejich přímí podřízení jsou odborně způsobilí. 

Postupy pro výcvik, povědomí a odbornou způsobilost jsou popsány v postupu SP06 – 

Výcvik. 

 

Komunikování 

       Interní komunikování ve vztahu k environmentálním aspektům, QMS a EMS probíhá 

prostřednictvím porad výkonného ředitele společnosti. 

Komunikování s externími zainteresovanými stranami v oblasti OŽP a EMS provádí 

představitel managementu, který rozhoduje o postupu vyřizování stížností a podnětů občanů a 

zájmových skupin. 

       Komunikování s externími zainteresovanými stranami v oblasti ochrany OŽP a EMS 

provádí určení pracovníci dle následující tabulky.  
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Cílová skupina Téma komunikace Pravomoci 

Zákazníci Environmentální dopady činností společnosti a 

aktivitách pro jejich řízení nebo snížení při realizaci 

zakázek. 

PM 

Sdružení / sousedé  Informace o skutečných a možných dopadech, 

předpokládaném znečištění životního prostředí, 

zvláště při přípravě nové investice, provádění 

prevence a reakce na stížnosti. Aktivity pro snížení 

environmentálních dopadů. 

PM 

Dodavatelé Aktivity a budoucí požadavky pro EMS. Operativní 

řízení environmentálních aspektů. 

PM 

Tisk/Média Informace o environmentálních aktivitách. PM 

Státní správa 

/úřady 

Dle jejich požadavků PM 

Banky, pojišťovny Informace o aktivitách vedoucích ke zvýšení 

bezpečnosti podniku a snížení environmentálních 

rizik. 

PM 

Tabulka 3.2. Cílové skupiny externího komunikování v EMS a pravomoci 

 

 

Hlavní témata komunikování 

� Politika kvality – environmentální politika, environmentální cíle, cílové hodnoty a 

programy 

� environmentální profil společnosti INTERCUT, spol. s r.o. vzhledem k cílům a 

cílovým hodnotám 

� environmentální profil dodavatelů a odběratelů 

� postupy a techniky v ochraně životního prostředí 

� havárie a havarijní situace 
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Interní komunikování 

Mechanismy v interním komunikování jsou např.: 

� setkání zaměstnanců 

� pracovní porady výkonného ředitele společnosti 

� elektronická pošta 

� individuální řídící akty (sdělení, rozhodnutí, příkaz ředitele) 

� interní prověrky systému managementu 

� přezkoumání systému managementu vedením společnosti 

� neformální setkání zaměstnanců a vedení v závěru roku 

Výběr mechanismu pro interní komunikaci provádí výkonný ředitel společnosti. Není však 

tímto seznamem limitován 

 

Externí komunikování 

Mechanismy v externím komunikování jsou např.: 

� pracovní jednání 

� obchodní a služební korespondence 

� www stránky 

� písemná, telefonická, osobní a elektronická (e-mail) forma komunikace se zákazníky a 

dodavateli je popsána v dokumentaci systému managementu 

� Výběr mechanismu pro externí komunikaci provádí výkonný ředitel společnosti. Není 

však tímto seznamem limitován. 

Faktický obsah zpráv a sdělení používaných pro externí komunikování schvaluje výkonný 

ředitel společnosti. Komunikaci se zástupci státní správy, zajišťuje výkonný ředitel 

společnosti 
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Příjem a reakce na podněty, požadavky a stížnosti 

       Stížnosti, náměty a požadavky týkající se EMS nebo environmentálního profilu 

společnosti INTERCUT, spol. s r.o. mohou být převzaty kterýmkoli pracovníkem organizace 

v rámci výkonu jeho funkce. 

       Tyto stížnosti, náměty a požadavky jsou předány manažeru kvality a EMS, který 

rozhodne o dalším postupu a vyřízení.  

       O svém rozhodnutí provede manažer kvality a EMS záznam formou volného zápisu, 

který schvaluje ředitel společnosti. 

 

Dokumentace systému environmentálního managementu 

       Dokumentace EMS poskytuje informace o provozu a funkci EMS, postupech 

používaných k zajištění EMS. 

       Systémovou dokumentaci představuje: Politika kvality a EMS, Cíle kvality, 

environmentální cíle, Environmentální rejstřík, Příručka systému managementu a postupy 

EMS. 

       Postupy a procedury související s dokumentací EMS, která je součástí systému 

managementu společnosti INTERCUT, spol. s r.o. jsou popsány v SP02 – Řízení dokumentů. 

Pro provoz EMS je využívaná také dokumentace ve formě záznamů, zápisů a formulářů, které 

jsou používány v souvislosti s EMS a environmentálními aspekty.  

       Záznamy o EMS tvoří úvodní přezkoumání environmentálního profilu – prověrka shody  

s legislativou, registr právních a jiných požadavků, rejstřík environmentálních aspektů a jsou 

uloženy u představitele managementu v Environmentálním rejstříku. 

 

Řízení dokumentů 

       Společnost INTERCUT, spol. s r.o. využívá kontrolovaných výtisků dokumentace EMS. 

Řízení dokumentace EMS zajišťuje její aktuálnost v souladu s SP02 – Řízení dokumentů. 

       Udržování dokumentace EMS provádí a za její aktuálnost odpovídá představitel 

managementu. 
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Řízení provozu 

       Řízení provozu EMS zajišťuje řízení významných environmentálních aspektů, procesů  

a činností pro uskutečňování Politiky kvality a EMS v praxi. 

       Pro potřeby operativního řízení využívá společnost INTERCUT, spol. s r.o. dokumentaci: 

Příručku systému managementu a soubor postupů, místní provozní postupy.  

       Systémové řízení provozu EMS koordinuje představitel managementu ve spolupráci 

s ostatními zaměstnanci společnosti INTERCUT, spol. s r.o.  

       Řízení provozu z hlediska řízení činností souvisejících s environmentálními aspekty je 

popsáno v postupu SP10 - Environmentální aspekty.   

 

Havarijní připravenost a reakce 

       Havarijní připravenost a reakce na havárie zabezpečuje zmírnění nechtěných 

environmentálních dopadů. 

       V rámci zajištění havarijní připravenosti má společnost INTERCUT, spol. s r.o. 

zpracovaný Havarijní řád. 

       Obsahem tohoto souboru postupů je analýza možných rizik v oblasti technických zařízení 

jako celku a v oblasti bezpečnosti práce. 

       Při vyhledávání těchto rizik je přihlíženo i k technické úrovni provozovaného zařízení, 

zejména automatizace jednotlivých bezpečnostních prvků a dále pak i k pracovní činnosti, kde 

možným zdrojem rizika je lidský faktor (nedodržení pracovních postupů, právních předpisů, 

nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků). 

       Na základě těchto skutečností je provedeno konkrétní vyhodnocení rizik a stanovení 

opatření, které by úplně zabránily jejich možnému vzniku, příp. co nejvíce snížily tyto rizika. 

Proškolování, výcvik a přezkušování zaměstnanců pro havarijní připravenost a reakce je 

prováděno v rámci pravidelných školení (bezpečnostní školení, školení požární ochrany).  

 

Kontrola a nápravná opatření 

       Účelem kontroly je zajistit zpětnou vazbu pro účinné uplatňování EMS. 
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Monitorování a měření 

       Ředitel provádí monitorování a vyhodnocování zakázky z pohledu environmentálních 

požadavků zákazníků a zainteresovaných skupin. 

Monitorování Politiky kvality a EMS, cílů, cílových hodnot a programů provádí vedení 

společnosti. 

       Představitel managementu provádí monitorování a řízení environmentálních aspektů  

a zajišťování shody s legislativou při všech činnostech společnosti tak, aby ani u zákazníků a 

dodavatelů nedocházelo k porušování shody s legislativou. (SP10: Environmentální aspekty a 

SP11: Právní a jiné požadavky). V případě reklamace ze strany zákazníka je postup řešení 

popsán v postupu SP07 – Opatření k nápravě a preventivní opatření. 

       Monitorování havarijní připravenosti provádí představitel managementu dle postupu 

Havarijní řád. 

       Monitorování dalších činností např. výcviku, řízení kontrolního a měřícího zařízení atd. je 

popsáno v kapitole Systém managementu kvality. 

 

Hodnocení souladu 

       Hodnocení souladu provádí ředitel společnosti spolu s PM 4x ročně (čtvrtletně). 

Hodnocení souladu provádějí podle postupu: 

� Aktualizace rejstříku právních a jiných požadavků (provádí PM) 

� Aktualizace přehledu činností a povinností vyplývajících ze zákonů (provádí PM) 

� Hodnocení souladu s požadavky uvedenými v rejstříku a souladu s povinnostmi 

uvedenými v přehledu. 

 

Neshoda, nápravná a preventivní opatření 

       Uskutečňování nápravných a preventivních opatření slouží k zvyšování účinnosti EMS 

odstraněním zjištěných neshod a předcházením možných neshod. 

       Postupy pro řešení neshod, stanovování nápravných a preventivních opatření jsou 

popsány v postupu SP07 – Opatření k nápravě a preventivní opatření. 
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Záznamy 

Záznamy slouží k prokazování stavu EMS a zjišťování jeho účinnosti.  

       Mezi záznamy sloužící k provozu EMS patří zprávy, zápisy z jednání a porad, evidence 

vzdělávání zaměstnanců, výsledné dokumenty z monitorování  

a měření environmentálních aspektů, zprávy z auditů a přezkoumání systému managementu 

vedením společnosti, tyto záznamy jsou uloženy u představitele managementu. 

       Zvláštním typem souboru záznamů je Environmentální rejstřík obsahuje např.: 

� Politiku kvality a EMS, 

� cíle kvality, environmentální cíle, cílové hodnoty a programy, 

� právní a jiné požadavky, 

� výsledky environmentálního hodnocení – prověrka shody s legislativou, 

� rejstřík environmentálních aspektů a dopadů. 

 

Audit systému environmentálního managementu 

       Audit systému environmentálního managementu prověřuje shodu popsaného systému se 

skutečností a jeho účinnost. 

       Interní audity systému environmentálního managementu provádí auditor EMS externí 

organizace dle postupu uvedeného v SP04 – Interní audit. 

Hodnocení nálezů z auditů EMS provádí výkonný ředitel. 

 

 

Přezkoumání vedením organizace 

       Přezkoumání vedením organizace je oficiálním hodnocením stavu, přiměřenosti a 

účinnosti EMS, čímž je zabezpečováno jeho neustále zlepšování. Přípravu podkladů pro 

přezkoumání vedením společnosti provádí představitel managementu. 

       Přezkoumání vedením společnosti se provádí dle postupu uvedeného v SP08 – 

Přezkoumání managementu. 

Přílohy 

Bez příloh 
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3.3. SP 10 – Environmentální aspekty 

3.3.1. Účel 

       Účelem této činnosti je při návrhu nebo vývoji nové služby, výrobku nebo               

před zavedením nové činnosti, stanovit postup pro identifikaci environmentálních aspektů, 

hodnocení jejich významnosti a dále stanovit postupy pro řízení a monitorování již 

identifikovaných významných environmentálních aspektů. 

3.3.2. Rozsah platnosti  

Rozsah použití je závazný pro všechny pracovníky společnosti INTERCUT, spol. s r.o. 

Odpovědnost za schvalování tohoto dokumentu má výkonný ředitel společnosti.  

3.3.3. Odkazy 

SP02 – Řízení dokumentů 

3.3.4. Definice a zkratky  

Environmentální rejstřík 

� Soubor dokumentů a záznamů o EMS (právní a jiné požadavky, politika kvality – 

environmentální politika – environmentální cíle – cílové hodnoty – programy, 

rejstřík environmentálních aspektů, výsledky vlastního environmentálního 

hodnocení – ESAP) 

Závazný právní požadavek  

� Požadavek stanovený zákonem, vyhláškou, nařízením vlády, výnosem, mezivládní 

smlouvou či jiným dokumentem vydaným v rámci státní správy ČR. 

Závazný jiný požadavek  

� Environmentální politika, dodavatelsko - odběratelské smlouvy, občané, zájmové 

skupiny, technické normy, státní správa, obecní samospráva. 

Nezávazný právní či jiný požadavek 

� Je připravovaný právní či jiný požadavek. 
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Nezávazný požadavek zájmových stran 

� Požadavek na zlepšení činností, od státní správy, majitelů, zákazníků, občanů či 

jiných zainteresovaných stran. 

 

ČT - člen týmu pro identifikaci a hodnocení významnosti environmentálních aspektů 

EA - environmentální aspekty 

EMS - Systém environmentálního managementu  

ESAP - Vlastní environmentální hodnocení 

Z - Závazný právní či jiný požadavek    

P - Nezávazný právní či jiný požadavek  

N - Nezávazný požadavek zájmových stran 

STK - Stanice technické kontroly 

VT - vedoucí týmu pro identifikaci a hodnocení významnosti environmentálních aspektů 

VK     - Výkonný ředitel 

O        - Odpovídá 

Sch      - Schvaluje 
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3.3.5. Postup 

Popis činností  

VSTUPY 

 

nové činnosti, služby, výrobky 

 

Odpovědnosti  

dle funkcí 

Poř. 

Č. 

 

Činnost 

 

Záznamy / 

Odkazy     VR VT ČT 

O   I. Identifikace 

environmentálních aspektů 

Jmenování 

týmu 

 O O II. Stanovení procesů a 

činností pro identifikaci 

environmentálních aspektů 

 

 

 O O III. Hodnocení významnosti 

environmentálních aspektů 

(postup) 

 

Sch O O IV. Sestavení rejstříků 

environmentálních aspektů 

Rejstřík 

EA 

O   V. Řízení environmentálních 

aspektů 

 

O   VI. Monitorování 

environmentálních aspektů 

 

VÝSTUPY 

 

Řízené a monitorované environmentální aspekty 

VLASTNÍK PROCESU 

 

Výkonný ředitel společnosti 

 

Tabulka 3.3.  Environmentální aspekty – postup činností 
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Komentář 

I. Identifikace environmentálních aspektů 

       Při návrhu nebo vývoji nové služby, výrobku nebo před zavedením nové činnosti, 

výkonný ředitel společnosti jmenuje vedoucího a členy týmu pro identifikaci 

environmentálních aspektů. 

       Jmenování vedoucího a členů týmu vydává písemně. Místo, termín a četnost 

pracovních setkání členů týmu určuje jeho vedoucí. 

II. Stanovení procesů a činností pro identifikaci environmentálních aspektů 

       Vedoucí týmu stanoví termín pro provedení analýzy procesů. Tým provede analýzu 

plánovaných procesů, dle potřeby i stávajících, prováděných ve společnosti. 

       Jako podklad pro provedení analýzy procesů využívá tým veškerou dokumentaci 

zavedeného systému managementu společnosti. 

       Vedoucí týmu rozdělí jednotlivé procesy mezi členy týmu a zadá jim rozčlenění 

procesů na jednotlivé činnosti. 

       Výsledky práce jednotlivých členů vedoucí týmu zpracuje do environmentálního 

rejstříku procesů a činností společnosti. 

       Výsledný rejstřík je na dalším pracovním setkání týmu přezkoumán a případně upraven 

(přidáním či odebráním jednotlivých činností z rejstříku), dle návrhu členů týmu. 

       Konečnou podobu rejstříku procesů a činností společnosti schvaluje výkonný ředitel 

společnosti. 

III. Hodnocení významnosti environmentálních aspektů (postup) 

Pro hodnocení jednotlivých činností jsou stanoveny tři následující regulátory: 

� závazný právní či jiný požadavek  

� nezávazný právní či jiný požadavek  

� nezávazný požadavek zájmových stran  

Tým pro identifikaci environmentálních aspektů provede přiřazení regulátorů k jednotlivým 

činnostem. 

       V případě nejasnosti nebo neshody uvnitř týmu při přiřazování regulátorů ke konkrétní 

činnosti, je určení regulátoru k této činnosti ponecháno na vedoucím týmu. 
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Hodnocení významnosti jednotlivých činností je prováděno dle následující tabulky: 

hodnocení regulátory postup význam 

3 body Z + N zvažovat zlepšení + řídit 

+ monitorovat 

VELMI VÝZNAMNÉ 

2 body buď Z nebo P + N řídit + monitorovat VÝZNAMNÉ 

1 bod buď P nebo N monitorovat MÁLO VÝZNAMNÉ 

0 bodů bez požadavku nevýznamné NEVÝZNAMNÉ  

Tabulka 3.4.  Hodnocení významnosti jednotlivých činností 

 

Vysvětlivky:  Z  závazný právní či jiný požadavek    2 body 

   P  nezávazný právní či jiný požadavek   1 bod 

   N  nezávazný požadavek zájmových stran   1 bod 

    bez požadavku      0 bodů 

 

IV. Sestavení rejstříku environmentálních aspektů 

       Po vyhodnocení analýzy procesů je z činností s  bodovým hodnocením (1 ÷ 3 body), 

sestaven rejstřík činnosti, ke kterým budou členové týmu přiřazovat environmentální 

aspekty i s možnými dopady na životní prostředí. 

       Každý člen týmu provede přiřazení environmentálních aspektů i s možnými dopady na 

životní prostředí ke všem vybraným činnostem. 

       Na následujícím pracovním setkání týmu je z rejstříků environmentálních aspektů 

jednotlivých členů sestaven výsledný rejstřík environmentálních aspektu společnosti. 

       V případě nejasnosti nebo neshody mezi členy týmu o zařazení jednotlivých jimi 

navrhovaných environmentálních aspektů do výsledného rejstříku environmentálních 

aspektů společnosti rozhoduje o jejich zařazení nebo nezařazení vedoucí týmu. 

       V případě nesouhlasu některého ze členů týmu s rozhodnutím vedoucího týmu 

rozhoduje o zařazení či nezařazení aspektu výkonný ředitel společnosti. 

       Rejstřík environmentálních aspektů slouží jako informační zdroj pro další systémové 

kroky v rámci systému environmentálního managementu (pro stanovení environmentální 

politiky, environmentálních cílů a programů) 
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V. Řízení environmentálních aspektů  

Řízení environmentálních aspektů je popsáno v příloze č. 1. – Rejstřík 

environmentálních aspektů. 

 

VI. Monitorování environmentálních aspektů 

       Monitorování významných environmentálních aspektů je popsáno v příloze č. 1. – 

Rejstřík environmentálních aspektů.  

Přílohy 

Příloha č. 1 Rejstřík environmentálních aspektů a dopadů 
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3.4. SP 11 – Právní a jiné požadavky 

3.4.1. Účel 

     Účelem tohoto postupu je stanovit postup pro sledování, identifikaci, rozdělování  

a udržování právních a jiných požadavků, které se týkají jednotlivých činností společnosti. 

3.4.2. Rozsah platnosti  

     Rozsah použití je závazný pro všechny pracovníky společnosti INTERCUT, spol. s r.o. 

Odpovědnost za schvalování tohoto dokumentu má výkonný ředitel společnosti.  

3.4.3. Odkazy 

SP02 – Řízení dokumentu 

SP10 – Environmentální aspekty 

3.4.4. Definice a zkratky  

Částka 

� Soubor právních předpisů a jejich novelizací vydaných Parlamentem ČR ve Sbírce 

zákonů. 

Environmentální rejstřík 

� Soubor dokumentů a záznamů o EMS (právní a jiné požadavky, politika kvality - 

environmentální politika – environmentální cíle - cílové hodnoty – programy, 

rejstřík environmentálních aspektů, výsledky vlastního environmentálního 

hodnocení – ESAP) 

Závazný právní požadavek  

� Požadavek stanovený zákonem, vyhláškou, nařízením vlády, výnosem, mezivládní 

smlouvou či jiným dokumentem vydaným v rámci státní správy ČR. 

Závazný jiný požadavek  

� Environmentální politika, dodavatelsko - odběratelské smlouvy, občané, zájmové 

skupiny, technické normy, státní správa, obecní samospráva. 

Nezávazný právní či jiný požadavek 

� Je připravovaný právní či jiný požadavek neplatné technické normy 
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Nezávazný požadavek zájmových stran 

� Požadavek na zlepšení činností, od státní správy, majitelů, zákazníků, občanů či 

jiných zainteresovaných stran. 

 

EA - Environmentální aspekty 

EMS - Systém environmentálního managementu  

ESAP - Vlastní environmentální hodnocení 

Ext - externí poradenská společnost provádějící identifikaci právních a jiných 

 požadavků 

Z - Závazný právní či jiný požadavek    

P - Nezávazný právní či jiný požadavek  

N - Nezávazný požadavek zájmových stran 

VK      - Výkonný ředitel 

Sp       - Spolupracuje 

O         - Odpovídá 

JED     - Jednatel 
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3.4.5. Postup 

Popis činností  

 

VSTUPY 

 

Právní a jiné požadavky týkající se činností, procesů, služeb a výrobků 
společnosti 

 

Odpovědnosti  

dle funkcí 

Poř. 
č. 

 

Činnost 

 

Záznamy / 

odkazy  JED VR Ext
. 

  O I. Registr právních a jiných 
požadavků 

 

Registr 
právních a 
jiných 
požadavků 

O O Sp II. Identifikace právních a 
jiných požadavků 

 

 

 O Sp III. Přístup k identifikovaným 
právním a jiným 
požadavkům 

 

 

 O  IV. Seznámení pracovníků 
s právními a jinými 
požadavky 

Záznam o 
seznámení 

 O Sp V. Ověření shody s právními a 
jinými požadavky 

 

Sp Sp O VI. Aktualizace registru 
právních a jiných 
požadavků 

Aktualizace 
registru 
právních a 
jiných 
požadavků 

 O  VII
. 

Řízení technických norem  

VÝSTUPY 

 

Aktuální registr právních a jiných požadavků 

Plnění právních a jiných požadavků 

VLASTNÍK PROCESU 

 

Výkonný ředitel společnosti 

 

Tabulka 3.5.  Právní a jiné požadavky – popis činností 
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Komentář 

I. Registr právních a jiných požadavků 

       Ve společnosti je veden registr právních a jiných požadavků (dále jen „registr“), které 

se týkají životního prostředí a jednotlivých činností společnosti. 

       Registr právních a jiných požadavků je součástí environmentálního rejstříku 

společnosti. 

Právní a jiné požadavky jsou rozděleny do následujících oblastí: 

Oddíl A: Obecně závazné právní předpisy 

� životní prostředí (např.: zákon o životním prostředí) 

� ochrana vod 

� ochrana ovzduší 

� nakládání s odpady (např.: zákon o odpadech) 

� nakládání s chemickými látkami (např.: zákon o chemických látkách a chemických 

přípravcích) 

� prevence závažných havárií 

− obecné (např.: zákoník práce) 

− bezpečnost práce 

− požární ochrana 

 

Oddíl B: Správní rozhodnutí 

� nakládání s odpady (např.: Rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání 

s nebezpečnými odpady) 

 

Oddíl C: Jiné požadavky 

� životní prostředí (např.: zákon o životním prostředí) 

� ochrana vod 

� nakládání s odpady 
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II. Identifikace právních a jiných požadavků 

       Identifikaci právních a jiných požadavků provádí na základě identifikovaných 

environmentálních aspektů společnosti externí poradenská společnost formou nakupované 

služby. 

       Poradenská společnost identifikuje a aktualizuje právní a jiné požadavky, které se 

týkají činností společnosti, vč. určení konkrétních požadavků (paragrafů) právních či jiných 

předpisů týkajících se společnosti. 

       Kterýkoliv z odpovědných pracovníků může po prostudování nově vydaných částek 

samostatně rozhodnout o zařazení, v nich zveřejněných právních předpisů, do registru 

právních a jiných požadavků společnosti informaci podá PM. 

III. Přístup k identifikovaným právním a jiným požadavkům 

       Přístup k identifikovaným právním požadavkům je zajišťován na www.portal.gov.cz  

Stejným způsobem jsou monitorovány, stahovány a ukládány i změny (novely), právních 

předpisů již obsažených v registru. 

       Přílohy právních předpisů, které nejsou k dispozici v elektronické formě na 

internetovém serveru zajišťuje představitel managementu, objednáním tištěného vydání 

příslušné Částky ze Sbírky zákonů. 

       Připravované, dosud ve Sbírce zákonů nevydané, právní předpisy monitoruje 

představitel managementu na internetovém serveru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR   

www.psp.cz   

       Doslovné přepisy částí právních předpisů, které se týkají činností společnosti jsou 

s uvedením zdroje otištěny v Registru právních a jiných požadavků. 

IV. Seznámení pracovníků s právními a jinými požadavky 

       Seznámení pracovníků s právními a jinými předpisy probíhá na poradách výkonný 

ředitele společnosti a je o něm proveden záznam.  

Výkonný ředitel společnosti a představitel managementu jsou povinni se vzájemně 

informovat o připravovaných změnách právních předpisů, jakož i o nových právních 

předpisech, které se týkají jednotlivých činností společnosti. 

V. Ověření shody s právními a jinými požadavky 

       Výkonný ředitel společnosti prověří 4x ročně, vždy po čtvrtletní aktualizaci rejstříku, 

soulad s legislativou podle aktualizovaného Registru právních a jiných požadavků. 
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VI. Aktualizace registru právních a jiných požadavků 

       Aktualizaci registru provádí čtvrtletně (dle vydání příslušných zákonů) externí 

poradenská společnost formou nakupované služby. Za zajištění aktuálnosti registru 

odpovídá představitel managementu. 

VII. Řízení technických norem 

       Za řízení technických norem je odpovědný představitel managementu a je prováděna na 

základě nakupované služby.  

 

Přílohy 

Příloha č. 2 Rejstřík právních a jiných požadavků 

Příloha č. 3 Prokazování shody legislativních požadavků 

Příloha č. 4 Seznam umístěných nebezpečných látek a přípravků  
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3.5. SP 13 – Odpadové hospodářství 

3.5.1. Účel 

       Účelem stanovení tohoto postupu je zajistit, aby nakládání s odpady vznikajícími ve 

společnosti INTERCUT, spol. s r.o. byly v souladu s platnou legislativou ČR.  

       Cílem je systematické a bezpečné nakládání s odpady ve společnosti INTERCUT, spol. 

s r.o. směřující ke snižování množství produkovaných odpadů a zvyšování jejich využití 

namísto zneškodnění.  

3.5.2. Rozsah platnosti  

       Tento postup je závazný pro všechny zaměstnance společnosti INTERCUT, spol. s r.o.  

Odpovědnost za nakládání s odpady společnosti má statutární zástupce (jednatel) 

společnosti INTERCUT, spol. s r.o. 

3.5.3. Odkazy 

SP12 – Havarijní řád 

SP09 – Obchod 

3.5.4. Definice a zkratky 

Odpad   

� je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 

185/2001 Sb. 

Nebezpečný odpad 

� odpad  uvedený  v Seznamu nebezpečných odpadů v příloze č. 2 vyhlášky 

č. 381/2001 Sb. a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. 

Nakládání s odpady 

� shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, 

skladování, úprava, využívání a odstraňování odpadů. 
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Odpadové hospodářství 

� činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na 

následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. 

Shromažďovací prostředky 

� jsou zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, které splňují 

technické požadavky příslušných předpisů (Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady). 

Shromažďování odpadů 

� krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich 

vzniku před dalším nakládáním s odpady. 

Využívání odpadů 

� činnosti uvedené v příloze č. 3 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Uvedená příloha 

stanovuje 13 způsobů využívání odpadů označených kódem R1 až R13 a patří zde 

např. R1 – využití odpadů způsobem obdobným jako paliva …, R4 – 

recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin, R9 – rafinace použitých olejů 

… atd. 

Odstraňování odpadů 

� činnosti uvedené v příloze č. 4 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpady mohou 

být odstraňovány 15ti způsoby označenými D1 až D15. Např. D1 znamená ukládání 

v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování), D6 – vypouštění do vodních těles, 

hlavně moří a oceánů, D10 – spalování na pevnině … atd. 

Identifikační list nebezpečného odpadu  

� je formulář stanovený legislativou, který obsahuje základní údaje o odpadu, jeho 

vlastnostech, bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu, 

opatření při nehodách, haváriích a požárech, další toxikologické a ekologické údaje 

o odpadu a základní identifikační údaje o původci odpadu. 

Oprávněná osoba 

� každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady  podle  zákona č. 185/2001. 
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Odpovědný pracovník za nakládání s odpady (OP) 

� je ve společnosti INTERCUT, spol. s r.o. představitel managementu, který odpovídá 

za správné nakládání s odpady a vedení provozní evidence odpadů. 

 

Zkratky  

EMS systém environmentálního managementu 

NEL nepolární extrahovatelné látky 

OP odpovědný pracovník za nakládání s odpady 

OŽP ochrana životního prostředí 

RL  ropné látky 

 

další zkratky viz. SP02 - Řízení dokumentů 

 

3.5.5. Postup 

Popis činností   

   Kategorizace odpadů 

       OP provádí zařazení odpadu podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů 

dle platné legislativy. 

       OP zajišťuje souhlas k nakládání s  nebezpečnými odpady  vznikajícími ve společnosti 

a souhlas k upuštění od třídění pro odpady, u nichž vzhledem k následnému způsobu využití 

nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné. Ve společnosti je 

povoleno nakládat s odpady uvedenými v tabulce. 

       OP eviduje vydané souhlasy k nakládání s odpady a sleduje jejich aktuálnost. 
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Seznam odpadů, s nimiž je ve společnosti povoleno nakládat: 

 

Kód 

odpadu 

Kategorie Popis odpadu 

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

15 02 02 N Absorpční činidla, filtra ční materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

16 06 01 N Olověné akumulátory 

20 01 33 N Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 

nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory 

obsahující tyto baterie 

20 01 35 N Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 

nebezpečné látky neuvedené pod č. 20 01 21 a 20 01 23 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 

08 03 18 O Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 

Tabulka 3.6.  Seznam odpadů 
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    Shromažďování odpadů 

       Ve společnosti jsou odpady shromažďovány v místech jejich vzniku nebo                    

na shromažďovacích místech.   

 

OP zajistí místa pro shromažďování odpadů následujícím způsobem: 

       Shromažďovací prostředky všech odpadů jsou označeny názvem a kategorií odpadu, 

pro které jsou určeny. Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být 

navíc uvedeno katalogové číslo, nápis „nebezpečný odpad“ a jméno a příjmení osoby 

odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku. 

       V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu je umístěn identifikační 

list odpadu podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb.  

       Uložené odpady jsou zabezpečeny proti nežádoucímu znehodnocení, zneužití, odcizení, 

smíchání s jinými druhy odpadů a proti úniku ohrožujícím zdraví nebo životní prostředí. 

       Shromažďovací prostředky a místa shromažďování nebezpečných odpadů zabezpečují 

ochranu okolí před druhotnou prašností a jsou chráněny před povětrnostními a chemickými 

vlivy odpadů, pro které jsou určeny.  

       Všichni zaměstnanci společnosti shromažďují produkované odpady utříděně podle 

druhů a kategorie uvedené na shromažďovacím prostředku. Odpady jsou při vzniku 

evidovány v evidenční knize, kde jsou vedeny záznamy obsahující datum, druh odpadu, 

množství a podpis pracovníka. 

 

    Předcházení vzniku, využívání a odstraňování odpadů 

       Při své činnosti je společnost povinna předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich 

množství a nebezpečné vlastnosti, a pokud vzniku odpadu nelze zabránit hledat možnosti 

jejich využití. V případě, že využití není z  technických nebo ekonomických důvodů reálné, 

předávají se odpady k odstranění. Odpady lze předávat k využití nebo odstranění pouze 

oprávněné osobě dle zákona č. 185/2001 Sb. Příslušné doklady od oprávněných osob 

nakládajících s odpady společnosti si vyžádá OP a ověřuje jejich platnost pro 

příslušné druhy a kategorie odpadů a pro příslušnou územní oblast. 

       Zajištění odstranění nebo využití odpadů produkovaných ve společnosti je realizováno 

odvozem přímo z místa jejich vzniku (shromažďovací místo). Odvoz zajišťuje OP 
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prostřednictvím oprávněné osoby nebo dopravce. V případě předání odpadů dopravci, který 

není osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví, odpovídá společnost za 

nakládání s odpady až do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 

převzetí. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. 

 

     Evidence a ohlašování odpadů 

       OP vede průběžnou evidenci odpadů za jednotlivé druhy odpadů a zpracovává 

hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok podle požadavků platné 

legislativy.  Evidence je vedena v knize evidence odpadů pro jednotlivé druhy odpadů. 

Roční hlášení zasílá OP vždy do 15. února následujícího roku na příslušný orgán státní 

správy OŽP. 

       Průběžnou evidenci a hlášení o produkci a nakládání s odpady uchovává OP minimálně 

po dobu 5 let. 

Přílohy 

Nejsou 
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4. Návrhy a doporučení 

Jako opatření k nápravě je třeba provést kroky v těchto oblastech: 

� Prokazování shody legislativních požadavků 

� SP 12 - Havarijní řád 

 

4.1. Prokazování shody legislativních požadavků 

V této oblasti je třeba ve společnosti Intercut spol. s r.o. provést tyto kroky: 

Zákon 86/2002 sb., O ochraně ovzduší 

� Paragraf 12 – Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů 

       Dle toho paragrafu je potřeba prostřednictvím oprávněné osoby provést měření množství 

vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest a to nejméně jednou za dva roky.  

       Společnost Intercut spol. s r.o. tak musí zajistit autorizované měření provedené 

oprávněnou osobou. Výsledky měření pak archívovat a dodržet, aby bylo měření opakováno 

minimálně jednou za dva roky.  

Zákon 1852001 sb., O odpadech 

� Paragraf 16 – Povinnosti původců odpadu, odstavec 3 – Nakládání s nebezpečnými 

odpady 

       Dle tohoto odstavce může s nebezpečnými odpady původce nakládat pouze na základě 

souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy.  

       Společnost tak musí zajistit souhlas Krajského úřadu s nakládáním s nebezpečným 

odpadem.  

� Paragraf 16 – Povinnosti původců odpadu, odstavec 1 písmene c) Předávání odpadů 

oprávněné osobě 

       Dle tohoto odstavce společnost musí uzavřít smlouvy s příslušnými organizacemi           

na odstranění nebezpečného odpadu. 
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       V tomto případě navrhuji společnosti, aby uzavřela smlouvu se společností OZO 

� Paragraf 39 – Evidence a ohlašování odpadů, odstavec 1 – Vedení průběžné evidence 

       Dle tohoto odstavce je společnost jakožto původce odpadů povinna vést průběžnou 

evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady.  

       Společnosti bych doporučil vést záznamy o produkci a odstraňování odpadů dle 

Paragrafu 21 vyhlášky 383/2001 Sb., podle které původci odpadů a oprávněné osoby, které 

nakládají s odpady, vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. 

       Průběžná evidence vždy obsahuje: 

� datum a číslo zápisu do evidence 

� jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence 

 

� Paragraf 40 – Evidence při přepravě nebezpečných látek  

       Dle tohoto paragrafu musí společnost při přepravě nebezpečných odpadů: 

� Vyplnit evidenční list 

� Evidenční list zaslat do 10 ti dnů obecnímu úřadu 

� Archívovat evidenci minimálně po dobu 5ti let 

       Společnosti doporučuji vést evidenční listy nebezpečného odpadu podle přílohy 26 

vyhlášky 383/2001 Sb.  

 

4.2. SP 12 - Havarijní řád 

       Ve společnosti Intercut spol. s r.o. je nutné vytvořit soubor postupů pro Havarijní řád. 

Ten bude sloužit jako součást souboru postupů tvořící systém managementu společnosti.  
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Závěr 

       Cílem této diplomové práce bylo seznámení managementu společnosti Intercut spol. s r.o. 

s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005, vytvoření dokumentace, jenž je touto normou 

vyžadována a příprava společnosti na interní, a následný certifikační audit dle této 

mezinárodní normy. 

       V první kapitole této diplomové práce je uveden předmět a požadavky normy ČSN EN 

ISO 14001:2005 a vztah mezi touto normou a již certifikovanou normou ČSN EN ISO 

9001:2009. 

       V druhé kapitole je charakterizována společnost Intercut spol. s r.o., její historie, 

organizační struktura, výrobky a služby, vývoj tržeb a zisku, zákazníci, dodavatelé a 

konkurence.  

       Praktická část se zaobírá rozšířením příručky systému managementu společnosti o část 

environmentální systém managementu. Dále je pak rozšířen soubor postupů o postupy dle 

požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2005 na systém environmentálního managementu. 

Jsou tak vytvořeny jednotlivé soubory postupů pro environmentální aspekty, právní a jiné 

požadavky a pro odpadové hospodářství. Na tyto soubory postupů se pak vztahují přílohy, což 

jsou výstupy jednotlivých postupů. 

       V části návrhy a doporučení uvádím postupy a skutečnosti, které je nutno ve společnost 

Intercut spol. s r.o. realizovat, a které jsou potřebné a nutné k tomu, aby mohl úspěšně 

proběhnout certifikační audit dle normy ČSN EN ISO 14001:2005.  

        Věřím, že tato práce bude přínosem pro společnost Intercut spol. s r.o. a že její obsah 

bude využit při přípravě na certifikační audit dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 

14001:2005. Současně by tato práce měla sloužit jako podklad pro vytvoření integrovaného 

systému managementu společnosti, kde požadavky normy ČSN EN ISO 14001 : 2005 budou 

implementovány do již certifikovaného systému managementu kvality dle normy ČSN EN 

ISO 9001 : 2009.  
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Příloha č. 1 : Rejstřík environmentálních aspektů a dopadů  

Aspekt  Dopad  Činnost  Řízení Monitorování  Předmět 
zlepšování 

Regulátory  Body  Postup  Významnost  
  

Z P N 0   
provoz spole čnosti                        
vznik komunálního odpadu  kontaminace vod, půdy běžný provoz OZO - odvoz odpadu    - 

x       2 řídit 
Významný aspekt 

vypouštění splaškových vod kontaminace vod, půdy běžný provoz smlouva s OVaK    - 
x       2 řídit 

Významný aspekt 

vznik nebezpečného 
odpadu 

kontaminace vod, půdy obměna výpočetní 
techniky 

zpětný odběr prodejce     
x       2 řídit 

Významný aspekt 

elektromagnetické záření zatížení lidí a prostředí provoz monitoru a 
mobilního telefonu 

Nákup u 
autorizovaných 
prodejců 

    
x       2 řídit 

Významný aspekt 

spotřeba elektrické energie, 
vody a plynu 

čerpání zdrojů světlo, lednička, 
mikrovlná trouba, 
kávovar, plotýnkový 
vařič, počítače, monitory, 
fax, telefony 

  pravidelná kontrola 
elektroměru 

  

    x   1 monitorovat 

Významný aspekt 

únik pohonných hmot kontaminace vod, půdy provoz vozidel STK     
x       2 řídit 

Významný aspekt 

únik oleje kontaminace vod, půdy   STK     
x       2 řídit 

Významný aspekt 

spotřeba pohonných hmot čerpání zdrojů     Kniha jízd   
    x   1 monitorovat 

Významný aspekt 

emise do ovzduší kontaminace ovzduší       Nové vozy dle normy 
EURO 4 x   x   3 Předmět 

zlepšování 

Významný aspekt 

vznik hluku zatížení lidí a prostředí   STK     
x       2 řídit 

Významný aspekt 

emise do ovzduší kontaminace ovzduší provoz plynového kotle - 
vytápění 

pravidelná kontrola 
plynoměru 

    
x       2 řídit 

Významný aspekt 

vznik odpadů kontaminace vod, půdy balení a dodávání ASA - zpětný odběr     x       2 řídit Významný aspekt 

budoucí aspekty provozu sva řovacích za řízení a plazmových řezacích stroj ů  
spotřeba elektrické energie čerpání zdrojů provoz zařízení   pravidelná kontrola 

elektroměru 
  

    x   1 monitorovat 
Významný aspekt 

Únik ochranného plynu kontaminace ovzduší   havarijní řád     
x       2 řídit 

Významný aspekt 

Vznik spalin kontaminace ovzduší   havarijní řád     
x       2 řídit 

Významný aspekt 

UF - záření Zatížení lidí a prostředí 
 
 

  havarijní řád     
x       2 řídit 

Významný aspekt 

vznik hluku zatížení lidí a prostředí   
 

havarijní řád 

    
x       2 řídit 

Významný aspekt 



 
 

vznik nebezpečného 
odpadu 

kontaminace vod, půdy  provoz zařízení havarijní řád     
x       2 řídit 

Významný aspekt 

Únik chladící kapaliny kontaminace vod, půdy Výměna chladící 
kapaliny 

havarijní řád 
 

    
x       2 řídit 

Významný aspekt 

Budoucí aspekty využívání lepidel a tmel ů 

Únik lepidel, tmelů a 
odmašťovačů 

kontaminace vod, půdy 
Lepení, tmelení, 
odmašťování havarijní řád     x       2 

řídit 
Významný aspekt 

Vznik nebezpečného 
odpadu     havarijní řád     x       2 řídit 

emise do ovzduší kontaminace ovzduší, 
zatížení lidí 

  
havarijní řád 

    
x       2 řídit 

Významný aspekt 

servis                          
vznik nebezpečných 
odpadů 

kontaminace vod, půdy výměna náhradních dílů smlouva s OZO o 
odběru nebezpečného 
odpadu 

    
x       2 řídit 

Významný aspekt 

nehody                          
únik pohonných hmot kontaminace vod, půdy dopravní nehoda havarijní řád     

x       2 řídit 
Významný aspekt 

únik oleje     havarijní řád     
x       2 řídit 

Významný aspekt 

únik elektrolytu     havarijní řád     
x       2 řídit 

Významný aspekt 

vznik nebezpečného 
odpadu 

    havarijní řád     
x       2 řídit 

Významný aspekt 

vznik požáru zatížení lidí a prostředí, 
event. zranění (smrt) 
osob 

všechny činnosti havarijní řád     
x       2 řídit 

Významný aspekt 

možné aspekty budoucnosti                        
Únik plynu zranění (smrt) osob, 

kontaminace prostředí 
běžný provoz havarijní řád     

x       2 řídit 
Významný aspekt 

vznik nebezpečného 
odpadu (lékarničky) 

kontaminace vod, půdy použití při dopravní 
nehodě 

havarijní řád     
x       2 řídit 

Významný aspekt 

vznik nebezpečného 
odpadu 

kontaminace vod, půdy provoz společnosti - 
porucha monitoru 

havarijní řád     
x       2 řídit 

Významný aspekt 

 

Zpracoval: Bc. Robin Folta 

Schválil:     Ing. Karel Folta 

Dne:           15. 2. 2010 

 



 
 

Příloha č. 2 : Rejstřík právních a jiných požadavků 

Kód        
PP 

 

Číslo 
právního předpisu 

Název právního předpisu Účinnost od Ve znění Místo  uložení 

Oddíl A  -  OBECNĚ  ZÁVAZNÉ  PRÁVNÍ  PŘEDPISY 

01  -  Životní prostředí obecně 
 z.č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 16.01.1992 z.č. 123/1998 Sb. 

z.č. 100/2001 Sb. 

www.portal.gov.cz 

 

 
 

z.č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí 01.07.1998 
 
 
14.11.2009 

z.č. 132/2000 Sb.  
z.č.     6/2005 Sb. 
z.č. 413/2005 Sb. 
z.č. 380/2009 Sb. 

www.portal.gov.cz 

 z. ČNR 
č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny 01.06.1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.10.2009 
01.12.2009 
28.12.2009 
01.01.2010 
02.01.2010 

 v.č. 395/1992 Sb. 
ÚZ č. 460/2004 Sb. 

z.č. 444/2005 Sb. 
v.č. 175/2006 Sb. 
z.č. 222/2006 Sb. 
z.č. 186/2006 Sb. 
z.č. 141/2007 Sb. 
z.č.   75/2008 Sb. 
z.č. 124/2008 Sb. 
z.č. 167/2008 Sb. 
z.č. 312/2008 Sb. 
z.č.   30/2009 Sb. 
z.č. 291/2009 Sb. 
z.č. 349/2009 Sb. 
z.č. 223/2009 Sb. 
z.č. 267/2009 Sb. 
z.č. 381/2009 Sb. 

www.portal.gov.cz 



 
 

 v. MŽP 
č. 395/1992 Sb. 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.08.1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.10.2009 

z.č. 116/2004 Sb. 
z.č. 381/2004 Sb. 
z.č. 573/2004 Sb. 
z.č. 574/2004 Sb. 
z.č. 452/2005 Sb. 
v.č. 175/2006 Sb. 
z.č. 186/2006 Sb. 
z.č.   96/2007 Sb. 
z.č. 141/2007 Sb. 
z.č. 267/2007 Sb. 
z.č.   60/2008 Sb. 
z.č.   75/2008 Sb. 
z.č.   30/2009 Sb. 
z.č. 262/2009 Sb. 

www.portal.gov.cz 

 n.v.č. 
145/2008 Sb. 

 

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje 
požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí 
 

29.04.2008   

 z.č. 167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 17.08.2008 
 

 
z.č.  17/2009 Sb. 

www.portal.gov.cz 

02  -  Vodní hospodářství a ochrana vod 
 z.č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) 

 
 
 
 

01.01.2002 
*) 
 
 
 
 
 

z.č.   76/2002 Sb. 
  z.č. 320/2002 Sb. 
  z.č. 274/2003 Sb. 
z.č.   20/2004 Sb. 
z.č. 413/2005 Sb. 
z.č. 444/2005 Sb. 
z.č. 186/2006 Sb. 
z.č. 222/2006 Sb. 
z.č. 342/2006 Sb. 
z.č.   25/2008 Sb. 
z.č. 180/2008 Sb. 
z.č. 167/2008 Sb. 

www.portal.gov.cz 



 
 

z.č. 181/2008 Sb. 
 

 z.č. 274/2001 Sb. 
 
 
 
 
 
 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
 
 
 
 
 

01.01.2002 
*) 

z.č. 320/2002 Sb. 
z.č. 274/2003 Sb. 
z.č.   20/2004 Sb. 
z.č. 167/2004 Sb. 
z.č. 127/2005 Sb. 
z.č.   76/2006 Sb. 
z.č. 186/2006 Sb. 
z.č. 222/2006 Sb. 
z.č. 342/2006 Sb. 

www.portal.gov.cz 

 v. MZe  
č. 428/2001 Sb. 

kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002 
*) 

v.č. 146/2004 Sb. 
v.č. 515/2006 Sb. 

www.portal.gov.cz 

 v. MZe 
č. 432/2001 Sb. 

o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení souhlasu a 
vyjádření vodoprávního úřadu 

01.01.2002  v.č. 195/2003 Sb. 
v.č. 620/2004 Sb. 
v.č.   40/2008 Sb. 

www.portal.gov.cz 

 v. MZe 
č. 20/2002 Sb. 

o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vod 
 
 

18.01.2002  www.portal.gov.cz 

 n.v.č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod 01.03.2003 
01.01.2010 
 
 

 
v.č. 229/2007 Sb. 

 

www.portal.gov.cz 



 
 

03  -  Ochrana ovzduší 
 z.č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 

 
 
 
 
 

01.06.2002 
*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.10.2009 
28.12.2009 

z.č. 521/2002 Sb. 
z.č.   92/2004 Sb. 
z.č. 695/2004 Sb. 
z.č. 180/2005 Sb. 
z.č. 385/2005 Sb. 
z.č. 444/2005 Sb. 
ÚZ 472/2005 Sb. 
z.č. 212/2006 Sb. 
z.č. 222/2006 Sb. 
z.č. 230/2006 Sb. 
z.č. 186/2006 Sb. 
z.č. 180/2007 Sb. 
z.č. 296/2007 Sb. 
z.č.   25/2008 Sb. 
z.č.   37/2008 Sb. 
z.č. 124/2008 Sb. 
z.č. 483/2008 Sb. 
z.č. 292/2009 Sb. 
z.č. 223/2009 Sb. 

 

www.portal.gov.cz 

04  -  Nakládání s odpady 
 z.č. 185/2001 Sb. o odpadech 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.2002 
*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z.č. 477/2001 Sb. 
   z.č.   76/2002 Sb. 

z.č. 275/2002 Sb. 
z.č. 320/2002 Sb. 
z.č. 356/2003 Sb. 
z.č. 167/2004 Sb. 
z.č. 188/2004 Sb. 
z.č. 317/2004 Sb. 

   z.č.     7/2005 Sb. 
ÚZ č. 106/2005 Sb. 

z.č. 444/2005 Sb. 

www.portal.gov.cz 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.12.2009 
01.10.2009 

z.č. 186/2006 Sb. 
z.č. 222/2006 Sb. 
z.č. 314/2006 Sb. 
z.č. 296/2007 Sb. 
z.č.   25/2008 Sb. 

z.č.   34/2008 Sb. z.č. 
383/2008 Sb. 

z.č.     9/2009 Sb. 
z.č. 157/2009 Sb. 
z.č. 297/2009 Sb. 
z.č. 362/2009 Sb. 
z.č. 223/2009 Sb. 
z.č. 291/2009 Sb. 

 v. MŽP 
č. 381/2001 Sb. 

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů, .. 
 
 

01.01.2002 
 
 

v.č. 503/2004 Sb. 
v.č. 168/2007 Sb. 
v.č. 374/2008 Sb. 

www.portal.gov.cz 

 v. MŽP 
č. 383/2001 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady  
 

01.01.2002 
 
 
 
 

v.č.   41/2005 Sb. 
v.č. 294/2005 Sb. 
v.č. 353/2005 Sb.  
v.č. 351/2008 Sb. 
v.č. 478/2008 Sb. 

 

www.portal.gov.cz 

05  -  Nakládání s chemickými látkami 
 z.č. 356/2003 Sb. 

o chemických látkách a chemických přípravcích 
 

01.05.2004 
 
 
 
 
 

z.č. 186/2004 Sb. 
z.č. 125/2005 Sb. 
z.č. 345/2005 Sb. 
ÚZ 434/2005 Sb. 
z.č. 222/2006 Sb. 
z.č. 371/2008 Sb. 
ÚZ 440/2008 Sb. 

www.portal.gov.cz 

 v. MPO 
č. 232/2004 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických 

přípravcích týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných 
chemických látek a chemických přípravků 

01.05.2004  
 
 

v.č. 369/2005 Sb. 
v.č.   28/2007 Sb. 
v.č. 389/2008 Sb. 

www.portal.gov.cz 



 
 

06  -  Prevence závažných havárií 
 z.č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a 

chemickými přípravky  
01.06.2006 
 

 
z.č. 362/2007 Sb. 

www.portal.gov.cz 

07  -  Důležité související předpisy 
 z.č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2010 
 
 
01.11.2009 

z.č. 585/2006 Sb. 
z.č. 181/2006 Sb. 
z.č. 296/2007 Sb. 
z.č. 261/2007 Sb. 
z.č. 362/2007 Sb. 
z.č. 116/2008 Sb. 
z.č. 121/2008 Sb. 
z.č. 126/2008 Sb. 
z.č. 294/2008 Sb. 
z.č. 305/2008 Sb. 
z.č. 382/2008 Sb. 
z.č. 306/2008 Sb. 
z.č. 320/2009 Sb. 
z.č. 326/2009 Sb. 
z.č. 286/2009 Sb. 

www.portal.gov.cz 

 z.č. 500/2004 Sb. 
 

o správním řízení (správní řád) 01.01.2006 
 
 

z.č. 413/2005 Sb. 
z.č. 384/2008 Sb. 
z.č.     7/2009 Sb. 
z.č. 227/2009 Sb. 

www.portal.gov.cz 

 z.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 01.01.2007 
 
28.12.2009 
01.01.2010 
02.01.2010 

v.č.   68/2007 Sb. 
z.č. 191/2008 Sb. 
z.č. 223/2009 Sb. 
z.č. 345/2009 Sb. 
z.č. 379/2009 Sb. 

www.portal.gov.cz 

 z.č. 258/2000 Sb. 
 

o ochraně veřejného zdraví 
 
 
 
 

01.01.2001 
*) 
 
 
 

ÚZ č. 471/2005 Sb. 
z.č. 74/2006 Sb. 

z.č. 186/2006 Sb. 
z.č. 189/2006 Sb. 
z.č. 222/2006 Sb. 

www.portal.gov.cz 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2010 
01.01.2010 

z.č. 264/2006 Sb. 
z.č. 342/2006 Sb. 
z.č. 110/2007 Sb. 
z.č. 296/2007 Sb. 
z.č. 378/2007 Sb. 
z.č. 124/2008 Sb. 
z.č. 130/2008 Sb. 
z.č. 274/2008 Sb. 
z.č.   41/2009 Sb. 
z.č. 301/2009 Sb. 

 z.č. 56/2001 Sb. 
 

o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
 

01.07.2001 
*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2010 

z.č. 478/2001 Sb. 
z.č. 175/2002 Sb. 
z.č. 320/2002 Sb. 
z.č. 193/2003 Sb. 
z.č. 103/2004 Sb. 
z.č. 186/2004 Sb. 
z.č. 237/2004 Sb. 
z.č. 226/2006 Sb. 
z.č. 311/2006 Sb. 
z.č. 342/2006 Sb. 
z.č. 170/2007 Sb. 
z.č. 137/2008 Sb. 
z.č. 124/2008 Sb. 
z.č. 383/2008 Sb. 
z.č. 297/2009 Sb. 
z.č. 347/2009 Sb. 

www.portal.gov.cz 

 v. MDaS č. 341/2002 
Sb. 

o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích 

01.05.2003 v.č. 100/2003 Sb. 
v.č. 197/2006 Sb. 
v.č. 388/2008 Sb. 
v.č. 283/2009 Sb. 

www.portal.gov.cz 

 v. MDaS 
č. 302/2001 Sb. 

o technických prohlídkách a měření emisí vozidel 28.08.2001 v.č.   99/2003 Sb. 
v.č.     9/2006 Sb. 

 
 

www.portal.gov.cz 



 
 

 
 

 

 z.č. 505/1990 Sb. 
 

o metrologii 01.02.1991 
 
 
 
 
 
28.12.2009 

z.č. 119/2000 Sb. 
z.č.   13/2002 Sb. 
z.č. 137/2002 Sb. 
z.č. 226/2003 Sb. 
z.č. 444/2005 Sb. 
z.č. 481/2008 Sb. 
z.č. 223/2009 Sb. 

www.portal.gov.cz 

 n.v.č. 9/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku 14.01.2002 n.v.č. 342/2003 Sb. 
n.v.č. 198/2006 Sb. 

www.portal.gov.cz 

 n.v.č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 01.06.2006  www.portal.gov.cz 

 z.č. 477/2001 Sb. o obalech 
 
 
 

15.03.2006 
 
 
 

z.č.   66/2006 Sb. 
z.č. 296/2007 Sb. 
z.č.   25/2008 Sb. 
z.č. 126/2008 Sb. 

www.portal.gov.cz 

08  - Bezpečnost práce 
 v. MZd 

č. 432/2003 Sb. 
kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií 01.01.2004  www.portal.gov.cz 

 n.v. 
č. 378/2001 Sb. 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technického 
zařízení, přístrojů a nářadí 

01.01.2003 
 

 www.portal.gov.cz 

 n.v. 
č. 11/2002 Sb. 

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 01.01.2003 n.v.č. 405/2004 Sb. www.portal.gov.cz 

 n.v. 
č. 168/2002 Sb. 

kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů ….při provozování dopravy 
… 

01.01.2003  www.portal.gov.cz 

  
z.č. 309/2006 Sb. 

 

kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek BOZP) 

01.01.2007 
 
 
28.12.2009 

 
z.č. 362/2007 Sb. 
z.č. 189/2008 Sb. 
z.č. 223/2009 Sb. 

www.portal.gov.cz 

09  - Požární ochrana 
 z. ČNR  o požární ochraně 01.07.1986 ÚZ č. 67/2001 Sb. www.portal.gov.cz 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č. 133/1985 Sb.  
 
 

 
 
 
01.01.2010 

z.č. 320/2002 Sb. 
z.č. 413/2005 Sb. 
z.č. 186/2006 Sb. 
z.č. 267/2006 Sb. 

 v. MV 
č. 246/2001 Sb. 

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (v. o požární 
prevenci) 
 

23.07.2001  www.portal.gov.cz 

 v. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb   www.portal.gov.cz 



 
 

Kód    
SR 

Forma 
správního 
rozhodnutí 

Vydávající správní orgán 
Číslo jednací 
Datum vydání 

Předmět rozhodnutí 
Dotčená 

provozovna 
Platnost do: Místo uložení 

Oddíl B  -  SPRÁVNÍ  ROZHODNUTÍ 

01  -  Nakládání s odpady  
 
 

Rozhodnutí č. 
………… 

Magistrát města Ostravy 
Odbor životního prostředí 

…………ze dne ………… O udělení souhlasu k nakládání 
s nebezpečnými odpady 

Zengrova 
469/39,Otrava,703 
00, Ostrava 3 

Doba neurčitá  Kancelář 
výkonného 
ředitele 

Kód    
JP 

Forma 
jiného 

požadavku 
Požadující subjekt 

Číslo jednací 
Datum vydání 

Předmět požadavku 
Dotčená 

provozovna 
Platnost do: Místo uložení 

Oddíl C  -  JINÉ  POŽADAVKY 

01  -  Životní prostředí obecně 
 Smlouva č. 

9_CEZDI_02
155928 

ČEZ a.s.  21.12.2009 O dodávce elektřiny Zengrova 
469/39,Otrava,703 
00, Ostrava 3 

Doba neurčitá Kancelář 
výkonného 
ředitele 

 Smlouva č. 
32003001435
1 

RWE a.s. 21.12.2009 O dodávce plynu Zengrova 
469/39,Otrava,703 
00, Ostrava 3 

Doba neurčitá Kancelář 
výkonného 
ředitele 

02  -  Vodní hospodářství a ochrana vod 
 Smlouva č. 

589/26053 
OVaK a.s. 13.1.2010 O dodávce vody a o odvádění 

odpadních vod 
Zengrova 
469/39,Otrava,703 
00, Ostrava 3 

Doba neurčitá Kancelář 
výkonného 
ředitele 

03  -  Nakládání s odpady 
 Smlouva č. 

205640 
OZO a.s. 

 
4.1.2010 Odvoz směsného komunálního 

odpadu 
Zengrova 
469/39,Otrava,703 
00, Ostrava 3 

Doba neurčitá Kancelář 
výkonného 
ředitele 

 Smlouva č. 
………… 

OZO a.s. 
 

OPATŘENÍ K NÁPRAV Ě Nebezpečný odpad Zengrova 
469/39,Otrava,703 
00, Ostrava 3 

Doba neurčitá Kancelář 
výkonného 
ředitele 

 



 
 

Vysvětlivky:    

 z.č.  - zákon číslo      MZd  - Ministerstvo zdravotnictví 

 z. … č. - zákon číslo      MŽP  - Ministerstvo životního prostředí 

 n.v.č. - nařízení vlády číslo     MZV - Ministerstvo zahraničních věcí 

 v. ... č. - vyhláška číslo     MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 ÚZ - úplné znění      MV - Ministerstvo vnitra 

 BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci  ČNR - Česká národní rada 

 *) - s výjimkou některých ustanovení 

 
 
 
 
 
 
 
Aktualizaci provedl: Bc. Robin Folta  
 
Schválil: Ing. Karel Folta  
 
Dne: 10.1.2010 
 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3 : Prokazování shody legislativních požadavků  

Položka 
ŽP 

Legislativní 
požadavek 

Citace 
požadavku 

Odpo-
vědnost 

 
 

Způsob 
prokazování 

shody 

Místo Stanovený 
limit 

Naměřená 
hodnota 

Způsob měření Četnost 
měření 

Datum 
splnění 

požadavku 

Předávání 
záznamů 

Místo 
uložení 

záznamu 

Datum 
příštího 
měření 

Voda Zákon 
č.254/2001 
Sb., o 
vodách 

§ 39 závadné látky 
odst.4,písm.c) 
Kontrola skladů zvlášť 
nebez.látek a neb.látek 
 

Jednatel Zápis o kontrole 
skladu 

Sklad - - - Min.1 x 
za 6 
měsíců 

20.2.2010 
 

- Archív 
společnosti 

Podzim 
2010 

Ovzduší Zákon 
86/2002 Sb. 
o ochraně 
ovzduší 

§ 12 povinnosti 
provozovatelů malých 
stac.zdrojů odst.1 písm.f) 
měření účinnosti 
spalování, kontrola 
spalinových cest 
 

Jednatel Protokoly z  
měření 

Sklep v sídle 
společnosti 

Limity 
účinnosti dle 
př.č.7 NV 
č.352/2002  

Viz.protokoly z 
měření 

Autorizované 
měření  – 
autorizace dle § 
15 
zák.č.86/2002                                                                      

1 x za 2 
roky 

Opatření 
k nápravě 

- - - 

Odpady Zákon 
185/2001 
Sb., o 
odpadech 

§ 16 povinnosti původců 
odpadů odst.3 nakládání 
s neb.odpady 
 

Jednatel Souhlas 
Krajského úřadu 
k nakládání s NO 

- - - - - Opatření 
k nápravě 

- - - 

Odpady Zákon 
185/2001 
Sb., o 
odpadech 

§ 39 evidence a 
ohlašování odpadů 
odst.1 vedení průběžné 
evidence 
 
 

Jednatel Záznamy o 
produkci a 
odstraňování 
odpadů dle § 21 
vyhl.č.383/2001 
Sb 

- - - Zápis do 
formuláře 

Průběžně Opatření k 
nápravě 

- - - 

Odpady Zákon 
185/2001 
Sb., o 
odpadech 

§ 40 evidence při 
přepravě NO 

Jednatel Evidenční listy 
pro přepravu NO 
dle př.26 
vyhl.č.383/2001 
Sb 

- - - Vyplnění a 
potvrzení listů 

Průběžně Opatření 
k nápravě 

- - - 

Odpady Zákon 
185/2001 
Sb., o 
odpadech 

§ 16 povinnosti původců 
odpadů odst.1 písm c) 
předávání odpadů 
oprávněné osobě 

Jednatel. Smlouvy 
s oprávněnými 
organizacemi na 
odstranění odpadů 
– oprávnění 
k převzetí odpadů  

- - 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Průběžně Opatření k 
nápravě 

- - - 



 
 

Praven-
ce 
závažné 
havárie 

Zákon 
Č.59/2006 
Sb. o 
prevenci 
záv.havárie 

§ 3 zpracovat seznam 
umístěných neb.látek 
§ 4  protokol o 
nezařazení objektu   

Jednatel Vypracování 
seznamu 
umístěných 
nebezpečných 
látek 
Výpočet množství 
umístěných 
neb.látek 

Sídlo 
společnosti 

- 
 
 
 
 
 
 

- - - 20.3.2010 Záznam 
připraven      
ke kontrole 

Archív 
společnosti 

- 

 

 

Zpracoval:   Bc. Robin Folta 

Dne:            25. 2. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 4 : Seznam umístěných nebezpečných látek a přípravků 

 

Název objektu – zařízení – provozního území: Zengrova 469/39,Otrava,703 00, Ostrava 3 
 

 

Poř. 
číslo 

 

Název 

 

Klasifikace 
 

Fyzikální forma 
 

R-věty 
 

Množství 
(litry/kilogram) 

 

Poznámka 
(uplatňované kritérium) 

1. Ředidlo F, Xn Kapalina 11, 20  KO – NL/ZL 

2. Spreje (barvy, maziva) F+ Plyn+kapalina 12  Neposuzují se 

3. Aceton F, Xi kapalina 11,6,66,67  KO-NL 

4. Dimetoxymethan F Kapalina 11,19,36,37,38  KO – NL/ZL 

5. Kyanoakryláty Xi Kapalina 27,36,38  KO – NL/ZL 

6. Isopropanol F, Xi Kapalin 11,36,67  KO - NL 

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

NL-nebezpečné látky, ZL-zvlášť nebezpečné látky, KO-kapalný objekt 

 
Zpracoval:  Bc. Robin Folta 

Schválil:  Ing. Karel Folta 

Dne:   20.2.2010



 
 

Příloha č. 5 : Výpis z katastru nemovitostí 

 

 



 
 

Příloha č. 6 : Kopie katastrální mapy 

 

 

 



 
 

Příloha č. 7 : Osvědčení o absolvování odborného semináře 

 


