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ANOTACE  

 Tato diplomová práce se věnuje návrhu nového plánu, programu a určení 

cílů environmentálního auditu ve společnosti Tawesco s.r.o. V teoretické části 

práce je nejdříve tato společnost charakterizována. Následně jsou zde informace 

týkající se environmentálního auditu, jeho historie, rys, typy, průběh, význam. 

V praktické části jsou sepsány otázky k environmentálnímu auditu, navrţený nový 

plán, program auditu a stanovení cílů programu auditu. 

 

Klíčová slova: EMS, environmentální interní audit, plán auditu, program auditu, 

Tawesco s.r.o. 

 

 

SUMMARY 

This diploma thesis is focused on a design of a new plan, program and 

determination of goals of an environmental audit at Tawesco s.r.o. At the 

theoretical part the company is characterized at first. Afterwards there is 

information regarding the environmental audit, its history, characteristics, types 

and importance. In practical part, there are questions about environmental audit, 

proposal of a new plan, program of the audit and determination of audit goals. 

 

Keywords: EMS, internal environmental audit, audit plan, program audit, Tawesco 

s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 



OBSAH 

ÚVOD ...................................................................................................................... 1 

1 POPIS PODNIKU ............................................................................................. 2 

1.1 VÝVOJ SPOLEČNOSTI TATRA – TAWESCO S.R.O. .............................. 2 

1.2 VÝROBNÍ PROGRAM SPOLEČNOSTI TAWESCO S. R. O. .................... 3 

1.3 HISTORIE PODNIKU TATRA .................................................................... 5 

2 ENVIRONMENTÁLNÍ AUDIT A PROGRAM INTERNÍCH AUDITŮ ................. 7 

2.1 HISTORIE ENVIRONMENTÁLNÍHO AUDITU ........................................... 7 

2.2 POJEM ENVIRONMENTÁLNÍ AUDIT A JEHO DEFINICE ........................ 7 

2.3 SPECIFICKÝ RYS ENVIRONMENTÁLNÍHO AUDITU .............................. 8 

2.4 TYPY INTERNÍCH AUDITU ....................................................................... 9 

2.5 PRŮBĚH AUDITU .................................................................................... 10 

2.5.1 Zahájení auditu .................................................................................. 11 

2.5.2 Příprava činností při auditu ................................................................ 11 

2.5.3 Provádění činností při auditu ............................................................. 12 

2.5.4 Příprava a distribuce zprávy z auditu ................................................. 14 

2.5.5 Ukončení auditu................................................................................. 14 

2.5.6 Provádění následného auditu ............................................................ 14 

2.6 VÝZNAM ENVIRONMENTÁLNÍHO AUDITU ........................................... 14 

2.7 AUDITOŘI VE SPOLEČNOSTI TAWESCO S.R.O. ................................. 15 

2.8 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍCH AUDITŮ ........................................ 15 

2.9 ROZDÍL ISO - EMAS ............................................................................... 15 

3 VYTVOŘENÍ PROGRAMU AUDITŮ VČETNĚ DOKUMENTACE ................. 16 

3.1 PLÁNOVANÉ ÚSEKY AUDITU A PRVKY NORMY K AUDITU ............... 16 

3.2 OTÁZKY K ENVIRONMENTÁLNÍMU AUDITU ........................................ 22 

3.2.1 Všeobecné poţadavky na systém EMS (4.1) .................................... 22 



3.2.2 Environmentální politika (4.2) ............................................................ 22 

3.2.3 Plánování (4.3) .................................................................................. 23 

3.2.4 Zavedení a provoz (4.4) .................................................................... 24 

3.2.5 Kontrola a nápravná opatření (4.5) .................................................... 26 

3.2.6  Přezkoumání vedením (4.6) .............................................................. 28 

3.3 PROGRAM AUDITU ................................................................................ 29 

3.4 PLÁN AUDITU ......................................................................................... 31 

4 VÝSLEDKY PROVEDENÝCH AUDITŮ ......................................................... 35 

4.1 STANOVENÍ CÍLŮ PROGRAMŮ AUDITŮ ............................................... 35 

4.2 NÁVRH PROGRAMU AUDITU ................................................................ 36 

4.3 PLÁN AUDITU ......................................................................................... 38 

4.3.1 Návrh plánu plánovaného auditu ....................................................... 38 

4.3.2 Návrh plánu mimořádného auditu...................................................... 42 

DISKUZE .............................................................................................................. 43 

ZÁVĚR .................................................................................................................. 46 

POUŢITÁ LITERATURA....................................................................................... 47 

SEZNAM TABULEK ............................................................................................. 49 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................ 50 

SEZNAM PŘÍLOH ................................................................................................ 50 

 

 

 

  



SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

a. s. – akciová společnost 

BL – bezpečnostní list 

ČSN – Česká technická norma 

EMAS – Environmental Management and Audit Scheme  

EMS – Environmental Management System 

ILNO – identifikační list nebezpečných odpadů 

OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky 

REACH – registrace, evaluace (hodnocení), autorizace (povolování) a omezování 

chemických látek 

s. r. o. – společnost s ručením omezeným 

VTZ - vyhrazené technické zařízení 

ŢP – ţivotní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Jana Zemánková: Vytvoření programu interních environmentálních auditů v rámci EMS 

2014    1 
 

ÚVOD 

V dnešní době je ţivotní prostředí v podnicích velmi aktuální otázkou, proto 

povaţují zjištění ochrany ţivotního prostředí za prioritní pro dosaţení úspěšnosti a 

prosperity společnosti. Zavazují se dodrţovat právní a jiné poţadavky, jednou 

z moţností kontroly je forma interních auditů. Hlavním cílem interních auditů je 

efektivní změna, která má organizaci pomoct dosáhnout vytýčených cílů. 

Cílem této diplomové práce je vytvoření nového návrhu programu, plánu 

environmentálních interních auditů a sepsání jejich cílů. 

V první kapitole diplomové práce je představen sledovaný podnik 

Tawesco s.r.o., jeho historie a současnost.  

Druhá kapitola se zabývá environmentálním auditem, jeho historií, 

specifickými rysy, typy, průběhem auditu, významem a auditory v podniku 

Tawesco s.r.o. 

Třetí kapitola je praktickou částí diplomové práce. Věnuje se otázkám 

k environmentálnímu auditu vytvořených dle ČSN EN ISO 14 001, stávajícímu 

plánu a programu ve sledovaném podniku Tawesco s.r.o. 

Poslední, čtvrtá kapitola je věnována vytvoření návrhu nového programu a 

plánu interního auditu. Dále jsou v této kapitole stanoveny cíle programu auditu. 
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1 POPIS PODNIKU 

1.1  VÝVOJ SPOLEČNOSTI TATRA – TAWESCO S.R.O. 

Diplomová práce je zpracována ve společnosti Tawesco s. r. o. Tato firma 

vznikla jako samostatný subjekt 5. ledna 1995 pod názvem Nářaďovna TATRA, 

spol. s. r. o.  K přejmenování na TAWESCO s. r. o. došlo 12. července 2002. 

Konečná podoba názvu „Tawesco s. r. o.“ vešla v platnost 23. října 2002. V této 

době bylo Tawesco s. r. o. společně se společnostmi Tafonco a. s. a Taforge a. s. 

dceřinými společnostmi firmy Tatra a. s. Název Tawesco je sloţen ze tří částí, kde 

první dvě písmena („Ta“) odkazují na původní mateřskou společnost Tatra a. s., 

další tři („wes“) vyjadřují převaţující výrobní program firmy – welding (svařování) a 

stamping (lisování). Poslední dvě písmena („co“) jsou vyjádřením počátečních 

písmen slova company (společnost). 

Tawesco s. r. o. zajišťuje výrobu, údrţbu a prodej nářadí všeho druhu 

pro strojírenskou výrobu. Jedná se o upínací přípravky, montáţní a svařovací 

přípravky, řezné nástroje a měřidla, nástroje pro lisování plechů aţ do velikosti 

5 m a hmotnosti aţ 20 tun, induktory pro povrchové kalení a servis nářadí. 

Rozšíření výrobního programu o výrobu lisovacího nářadí umoţnilo v roce 

1998 rozšíření nářaďovny o provoz Lisovna. V roce 2002 byl zaveden nový 

informační systém MAX do řízení obchodu, výroby, nákupu, ekonomiky a 

technické přípravy výroby, čímţ se zvýšila efektivnost řízení všech činností. 

V roce 2003 byla do Tawesco, s. r. o. převedena výroba výlisků 

pro klimatizační jednotky ze společnosti Visteon – Autopal, s. r. o. Nový Jičín. 

Výrobní zařízení bylo doplněno o 4 ks postupových lisů Schuler. 

Nejvýznamnější událostí v roce 2004 bylo vybudování svařovacího 

robotického pracoviště. Toto pracoviště umoţnilo zahájení sériové výroby pro nový 

model automobilu OCTAVIA pro zákazníky ŠKODA AUTO a.s. 

1. ledna 2005 provedla mateřská společnost TATRA a. s. kapitálový 

přesun provozu svařoven do dceřiné společnosti Tawesco. V provozu svařoven se 

vyrábí rámy, kabiny a svařované díly pro nákladní automobily. O rok později byla 
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do Tawesca převedena i výroba nosných rour, které se pouţívají pro výrobu 

podvozků nákladních automobilů. 

K nejvýznamnějšímu kapitálovému přesunu došlo k 31. březnu 2011, kdy 

mateřská společnosti TATRA a.s. prodala svůj stoprocentní podíl v Tawescu s.r.o. 

společnosti PROMET TOOLS a.s., která je součástí skupiny PROMET 

GROUP a.s. zaměřující se na slévárenský, strojírenský a ocelářský průmysl. 

V roce 2013 vlastník společnosti Tawesco, Promet Group, kapitálově 

vstoupil do společnosti TATRA a. s. a stal se jejím spolumajitelem.  Tímto krokem 

se Tawesco s. r. o. stalo klíčovým dodavatelem rámů, kabin a podvozkových dílů 

v rámci uskupení TATRA Trucks a Promet Group.[1] 

 

1.2  VÝROBNÍ PROGRAM SPOLEČNOSTI                                                              

TAWESCO S. R. O. 

Společnost Tawesco je významným dodavatelem lisovacích přípravků a 

nástrojů, plechových výlisků tvářených za studena a svařovaných konstrukcí. 

Hlavní část produkce směřuje do automobilového průmyslu. Hlavním odběratelem 

dodávek je automobilový průmysl. Mezi nejvýznamnější odběratele patří 

automobilka Škoda Auto a. s. a TATRA a. s, kde je v současnosti dodavatelem 

kompletu kabiny vozidla T 815 a rámu T 815 a T 817 DAF. Mezi další zákazníky 

patří VW, Visteon, Behr, Magna, Kuka, Dura, Benteler a Karosa. Tawesco dodává 

své svařované výrobky také výrobcům lesnické a zemědělské techniky, 

dominantním zákazníkem je seskupení John Deere.  
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Společnost Tawesco je schopno uspokojit většinu poţadavků 

potenciálních zákazníků. Pro poţadované výrobky či skupiny výrobků jsou 

v konstrukční kanceláři navrhnuty lisovací nástroje, které se v provozu nářaďovny 

vyrobí a v provozu lisovny se na nich vyprodukují výlisky. Po nástupu nového 

vlastníka byl vytvořen prostor pro investice do nového zařízení. Tento prostor 

umoţní společnosti lépe reagovat na současné poţadavky automobilového 

průmyslu. Díky novým investicím byl instalován zkušební lis Schuler a tři obráběcí 

centra pro provoz Nářaďovny, postupový lis Schuler 630t pro provoz Lisovna a 

transferový lis Schuler 1600t. Velké investice směřovaly i do oblasti 

specializovaných metod 3D měření, jedná se o špičková zařízení šetrná 

k ţivotnímu prostředí a zvyšující bezpečnost práce. [2,3] 

 

Obrázek 1.: Organizační schéma společnosti Tawesco s.r.o. 

Zdroj: Příručka kvality Tawesco s.r.o. 
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1.3  HISTORIE PODNIKU TATRA 

Aţ do začátku roku 2011 mělo Tawesco s. r. o. společnou historii s firmou 

TATRA a. s. 

TATRA a.s. byla zaloţena v roce 1850, kdy Ignác Šustala začal vyrábět 

povozy, bryčky, kočáry a později v 19. století i ţelezniční vagóny. Od roku 1895 

se zde začaly sestavovat první automobily. Kopřivnická TATRA se dnes povaţuje 

za třetí nejstarší automobilku na světě, starší je pouze Benz (1883) a Peugeot 

(1890). 

Zásadním mezníkem ve vývoji společnosti byl rok 1897, kdy vznikl první 

automobil ve střední Evropě – Präsident, který obsahoval dvouválcový motor Benz 

a dvoustupňovou převodovku, umístěnou v zadní části vozu. Po několika 

přesunech a úpravách se stal jedním z nejcennějších exponátů v Národním 

technickém muzeu v Praze. Roku 1898 byl vytvořen první nákladní automobil, typ 

trambusového vozu s nosností 2,5 t a dvěma vzadu uloţenými motory. 

V roce 1918 se název společnosti Nesseldorfen Wagenbau změnil 

na Kopřivnickou vozovku a.s. Po testování vozů ve Vysokých Tatrách se vedení 

společnosti jméno těchto hor tak zalíbilo, ţe začalo pouţívat označení TATRA. 

Po válce byl do vedení vývoje zvolen Hans Ledwinka, který navrhl 

revoluční koncepci nového vozu se vzduchem chlazeným motorem, páteřovým 

rámem se středovou nosnou rourou a výkyvnými polonápravami. Tato technologie 

byla poprvé pouţita v osobním automobilu T11 a vyuţívá se dodnes. V roce 1927 

byla společnost Kopřivnická vozovka oficiálně přejmenována na TATRA a.s. 

V meziválečném období konstruktéři začali pracovat na vývoji výroby 

osobního automobilu s aerodynamickou karosérií a vzduchem chlazeným 

čtyřválcovým motorem umístěným v zadní části vozu. Automobil byl představen 

v roce 1934 pod označením T77. Ve stejný rok bylo zaloţeno i letecké oddělení, 

kde se vyráběly letecké motory Tatra, které prokazovaly mimořádné konstrukční a 

výrobní schopnosti.  

Pod vedením Ing. Hojeckého v roce 1946 započala výroba modelu T97, 

první prototyp měl ještě mnoho nedostatků. Po výrobě několika prototypů 
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se označení změnilo na T600 – Tatraplan a od roku 1948 se začala rozbíhat 

sériová výroba. V poválečném období se výroba přikláněla k výrobě luxusnějších 

osobních automobilů jako T603, T613 a nebo T700. Od roku 1942 se výroba 

začala zaměřovat spíše na nákladní automobily. V roce 1998 byla ukončena 

výroba osobních automobilů a nákladní automobily se staly nosným výrobním 

programem. 

V průběhu byly vyráběny modely označované T111, T138, T148, T810, 

T813, T815 pod jménem TERRN°1, vozidlo vhodné pro pouţití ve speciálních 

podmínkách. Pro práci v nejtěţším terénu vznikla řada T163 – Jamal, vozidlo 

s kapotovou kabinou. Nejnovějším nákladním automobilem ve výrobním programu 

je automobil TATRA PHOENIX, který se vyrábí ve spolupráci s automobilkou DAF.  

Důleţitým mezníkem z hlediska dopadu provozu automobilky TATRA a.s. 

na ţivotní prostředí byl rok 2000, kdy byl vyvinut vzduchem chlazený motor 

splňující emisní specifikaci EURO 3. Roku 2006 vyráběné motory splňovaly jiţ 

emisní specifikaci EURO 4. Jiţ v roce 2008 začala automobilka TATRA a.s., jako 

jediná na světě, vyrábět motory splňující emisní specifikaci EURO 5 s označením 

TATRA ON AIRTM. [4,5] 
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2 ENVIRONMENTÁLNÍ AUDIT A PROGRAM 

INTERNÍCH AUDITŮ 

2.1  HISTORIE ENVIRONMENTÁLNÍHO AUDITU 

V roce 1970 soukromí manaţeři průmyslu připustili výhody interního 

ekologického auditu a zavedli programy k provádění těchto auditů. Od začátku 

roku 1980 začali i ostatní uznávat výhody těchto programů. V roce 1989 Cahill a 

Kane, vytvořili environmentální audit jako nástroj řízení pro cenné papíry a burzy. 

V této době tři veřejné společnosti US Steel, Allied Chemical a Occidental 

Petroleum prováděly interní environmentální audity k určení povahy a rozsahu 

ekologických rizik společnosti. Později byly sepsány a vyhlášeny nové a 

důraznější předpisy ohledně nebezpečných materiálů a rizika odpadů. Zákonem 

o komplexní ochraně ţivotního prostředí, kompenzace a odpovědnosti z roku 

1980, byla zdůrazněna vnitřní ochrana ţivotního prostředí auditorskými programy. 

Mnoho organizací si vytvořilo a zavedlo audit jako prostředek k hlídání dodrţování 

legislativy. [6] 

2.2  POJEM ENVIRONMENTÁLNÍ AUDIT A JEHO DEFINICE 

 Environmentální audit je informační nástroj, jehoţ úkolem je 

kontrolovat environmentální management. Podle vztahu mezi auditorem a 

auditovaným se audity dělí na vnitřní (interní) a vnější (externí) audit. Interní audit 

realizuje zaměstnanec podniku, vnější audit realizuje auditor z vnější nezávislé 

organizace. Definice pojmu environmentální audit je uvedena v normě 

ČSN EN ISO 19011 a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1221/2009. [7] 

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1221/2009 zní: 

„Nástroj řízení, zahrnující systematické, dokumentované, pravidelné a objektivní 

hodnocení výkonu organizace, systému řízení a postupů v ochraně ŽP s cílem 

usnadnit kontrolu řízení prováděnou vedením, týkající se způsobu chování, které 

mohou mít dopad na ŽP, posouzení dodržování politiky ŽP, včetně obecných a 

specifických cílů organizace, týkajících se ochrany ŽP.“ 
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Dle normy ČSN EN ISO 19011: 2012 zní: 

„Systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získání důkazu z auditu a 

pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria 

auditu.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.: Dynamický model environmentálního systému managementu podle normy ISO 
14001:2004 

Zdroj: http://www.eiso.cz/poradenstvi/zavadeni-systemu/iso-14001/ 

 

2.3  SPECIFICKÝ RYS ENVIRONMENTÁLNÍHO AUDITU 

Systém environmentálního auditu se setkal s velkým ohlasem. V brzké 

době se tento termín začal nesprávně pouţívat i pro jiná analytická šetření 

v oblasti ŢP. Aby k tomuto nedocházelo, ustanovila se zásada, ţe pojem 

environmentální audit lze pouţívat jen v případech, kdy se jedná o skutečnou 

revizi tj. proceduru, která srovnává zjištěné hodnoty s předem stanovenými kritérii. 

Pod tento pojem se proto nesmí řadit zjišťování environmentálních parametrů 

podniku (sestavování registru environmentálních vlivů, prověřování výrobních 

procesů s účelem najít moţnost předcházení znečištění). [8] 

http://www.eiso.cz/poradenstvi/zavadeni-systemu/iso-14001/
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2.4  TYPY INTERNÍCH AUDITU 

Cílem interního auditu je pomáhat podniku v efektivním plnění cílů a 

vyvarování se rizikům a ztrátám. Pracuje se s aktuálními činnostmi, postupy a 

procesy, které se vyhodnocují a zlepšují.[9] 

Tabulka 1.: Základní rozdělení environmentálních auditů 

Interní audit Externí audit 

Audit první stranou 

Audit druhou stranou Audit třetí stranou 

Dodavatelský audit 
Pro účely zákonů, 

předpisů a obdobné účely 

Zdroj: ČSN EN ISO 19011 

Environmentální audity se rozlišují na audit výrobků, audit postupů, 

systémový audit, procesní a srovnávací audit. Audit výrobků funguje jako ověření 

prostředků a k zajišťování ochrany ŢP při výrobě jednotlivých výrobků. Audit 

postupů má větší vypovídací schopnost, zahrnuje ověření a hodnocení 

pouţívaných technologií a jejich vlivu na ŢP. Systémový audit se vztahuje 

na přezkoušení opatření v systému ochrany ŢP z hlediska struktury a funkce 

společnosti. Srovnávací audit srovnává předpoklady se skutečností při dodrţování 

všech legislativních předpisů. Tento audit patří i k nástrojům rizikového 

managementu společnosti. [10] 

Audit provádí interně zajišťovaný auditor, externě zajišťovaný auditor 

v pozici interního auditora nebo společný interní audit, jenţ má svého garanta, 

který zajišťuje smluvní vztah o externím zajišťování interního auditu. [8] 

Environmentální audit můţe mít různé zaměření. Rozeznávají se různé 

typy auditů - například audit rizik, technicky audit zaměřený na prověření 

pouţívaných zařízení, legislativní audit nebo audit environmentálních 

manaţerských systémů. Předmětem auditu je jakákoliv činnost, která můţe 

ovlivnit nebo ovlivňuje ŢP. Nemusí jít vţdy o výrobní část podniku. Znakem všech 

auditů je porovnávání hodnot zjištěných auditem s předem stanovenými 

hodnotami. [8] 
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2.5  PRŮBĚH AUDITU 

 Průběh auditu popisuje norma ČSN EN ISO 19 011: 2012, ve které 

jsou pokyny k přípravě a provádění auditu. Audit se skládá z šesti hlavních částí: 

zahájení auditu, příprava činností při auditu, provádění činností při auditu, příprava 

a distribuce zprávy z auditu, ukončení auditu a provádění následovného auditu. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Typické činnosti při auditu 

Zdroj: Norma ČSN EN ISO 19011 
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2.5.1 Zahájení auditu 

První etapou auditu je plánování. Plány auditorské činnosti lze rozdělit 

na strategické, které mají horizont 3 – 5 let. Dále na roční plány auditorské činnosti 

a operativní čtvrtletní plány auditu. Strategické plány je nutné aktualizovat podle 

aktuálního vývoje. [11]  

Od chvíle zahájení environmentálního auditu aţ do jeho dokončení má 

za provedení auditu odpovědnost vedoucí týmu auditorů. Po rozhodnutí 

o provedení auditu musí tým auditorů probrat a zváţit kroky auditu, ty se 

u jednotlivých auditovaných organizací mohou lišit. Úvodní kontakt s auditovanou 

společností má být proveden vedoucím týmu auditorů formálním nebo 

neformálním způsobem. Účelem tohoto kontaktu je zajištění komunikace 

s auditovanou společností, potvrzení pravomocí k provádění auditu, připravení 

auditu, včetně stanovení časových harmonogramů a určení oblasti zájmu auditu. 

Proveditelnost auditu musí poskytovat přiměřenou jistotu, ţe dohodnuté cíle auditu 

je moţné splnit. Proveditelnost musí brát v úvahu faktory jako dostatečná 

spolupráce ze strany auditované organizace, dostatek času a zdrojů k provedení 

auditu a dostatečných a vhodných informací pro plánování a provádění auditu. [11] 

2.5.2 Příprava činností při auditu 

Příprava činností při auditu se skládá ze čtyř základních kroků – 

přezkoumání dokumentů, přípravy auditu, přípravy plánu auditu, přidělování práce 

týmu auditorů a přípravy pracovních dokumentů. Nejdříve je přezkoumána 

dokumentace systému managementu auditované společnosti, a to za účelem 

shromáţdění informací pro přípravu činností při auditu (dokumentace týkající se 

funkcí, procesů a získání přehledu o rozsahu dokumentace systému). 

Dokumentace zahrnuje dokumenty a záznamy systému managementu a zprávy 

z předchozích auditů. Podle informací obsaţených v programu auditu musí 

vedoucí týmu auditorů připravit plán auditu. Plán bere v úvahu vliv činností 

na procesy auditované organizace a poskytovat základ pro dohodu o provedení 

auditu mezi auditovanou organizací, klientem auditu a týmem auditorů.   Plán musí 

odráţet předmět, sloţitost auditu a vliv nejistoty na dosahování cílů auditu. Při 

přípravě plánu si vedoucí musí být vědom sloţení týmu auditorů a jeho 
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kompetence, vhodných technik pro vzorkování a všech rizik, které mohou 

při auditu vzniknout. Rozsah a obsah plánu se můţe u jednotlivých druhů auditu 

lišit. Plán má zabezpečovat cíle, kritéria, předmět auditu, místa a očekávané trvání 

činností auditu, pouţívané metody a plán vzorkování. Plán auditu můţe pokrývat 

identifikaci osob zastupující auditovanou společnost, pracovní jazyk, následná 

opatření, která vyplývají z předchozích auditů, témata zpráv z auditů, následující 

činnosti po plánovaném auditu. Plán bývá přezkoumán a schválen klientem auditu 

poté bývá prezentován auditované společnosti. Námitky musí být řešeny mezi 

všemi 3 zúčastněnými stranami (auditovanou organizací, týmem auditorů a 

klientem audiu). Vedoucí týmu auditorů, přidělí jednotlivým auditorům 

odpovědnost za konkrétní funkce, procesy nebo činnosti environmentálního 

auditu. Auditoři shromaţďují a přezkoumávají informace týkající se jejich funkce 

v auditu a připravují pracovní dokumenty k zaznamenávání důkazů z auditu. Tyto 

dokumenty mohou zahrnovat plány vzorkování v rámci auditu, kontrolní seznamy 

(checklisty) a formuláře pro zaznamenávání informací. [11] 

2.5.3 Provádění činností při auditu 

Samotný audit se skládá z úvodního jednání, přezkoumání dokumentů 

v průběhu auditu, komunikace v průběhu auditu, přidělování rolí a odpovědností 

průvodcům a pozorovatelům, shromaţďování a ověřování informací, zjištění 

z auditu, příprava závěru z auditu a závěrečné jednání. Účelem úvodního jednání 

je představení týmu auditorů, potvrzení souhlasu všech stran s plánem auditu a 

ujištění se, ţe všechny plánované činnosti auditu lze provést. Na úvodním jednání 

musí být přítomny osoby odpovědné za auditované funkce a procesy a vedení 

auditované společnosti. V průběhu je dán prostor na dotazy. Dokumentace 

v průběhu auditu bývá přezkoumána, aby byla určena shoda systému s kritérii 

auditu. Během auditu je nezbytné provést opatření pro komunikaci mezi auditory, 

komunikaci s auditovanou společností a klientem auditu. V průběhu auditu má 

vedoucí povinnost pravidelně sdělovat informace o průběhu auditu. Průvodci a 

pozorovatelé mohou auditory v průběhu auditu doprovázet, ale nesmí do něj přímo 

zasahovat. K jejich hlavním činnostem patří pomoc auditorům při určení osob, 

které se účastní rozhovorů a potvrzování časových harmonogramů, zajištění 

přístupu na konkrétní místa a zajištění toho, aby auditoři znali a dodrţovali 
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bezpečnostní pokyny na pracovišti. Během auditu se shromaţďují a ověřují 

informace odpovídající cílům, kritériím a rozsahu auditu. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Přehled procesu shromažďování a ověřování informací 

Zdroj: Norma ČSN EN ISO 19011 

 

Poslední fázi auditu je zjištění z auditu a příprava závěru a závěrečné 

jednání. Zjištění z auditu má za úkol vytvořit důkaz z auditu vzhledem k zadaným 

kritériím. Tato zjištění mohou ukazovat na shodu nebo neshodu 

se zadanými kritérii. Při přípravě závěrů z auditu se schází tým auditorů, aby 

přezkoumal zjištění z auditu a další vhodné informace k cílům auditu, připravil 

doporučení, odsouhlasil závěry a prodiskutoval činnosti vyplývající z auditu. 

Závěry z auditu mohou zahrnovat dosaţení cílů auditu, kořenové příčiny zjištění, 

efektivnost realizace, rozsah shody sytému s kritérii auditu. Závěrečné jednání 

bývá moderováno vedoucím auditorem a prezentuje zjištění a závěry z auditu. 

Účastníci jednání jsou členové vedení auditované společnosti, osoby odpovědné 

za auditované procesy a funkce, klient auditu a další strany. [11] 
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2.5.4 Příprava a distribuce zprávy z auditu 

Zprávu z auditu podává vedoucí týmu auditorů.  Zprava obsahuje cíle 

auditu, předmět auditu, identifikaci týmu auditorů a klienta auditu, data a místa 

provádění auditu, kritéria, zjištění a závěry z auditu. Zpráva odkazuje na plán 

auditu, je v ní obsaţeno shrnutí procesu auditu, potvrzení, ţe bylo dosaţeno cílů a 

důsledky pro program auditů a následující audity. Zpráva z auditu musí být 

datována, přezkoumána a schválena v souladu s postupy plánu auditu. [11] 

2.5.5 Ukončení auditu 

Audit je ukončen po provedení všech plánovaných činností auditu nebo 

za podmínek odsouhlasených klientem, v případě, ţe nastane neočekávaná 

situace, která brání dokončení auditu podle plánu. Dokumenty musí být 

po ukončení auditu uloţeny nebo zlikvidovány. Poznatky získané během auditu 

mají být vstupem do procesu neustálého zlepšování systému managementu 

auditovaných organizací. [11] 

2.5.6 Provádění následného auditu 

Závěry auditu mohou naznačovat potřebu náprav, nápravných opatření, 

nebo opatření vedoucích ke zlepšení. Ověřování a opatření náprav můţe být 

součástí následného auditu. [11] 

2.6  VÝZNAM ENVIRONMENTÁLNÍHO AUDITU 

Environmentální audit vede ke stálému zlepšování systému ochrany ŢP, 

proto má velký význam pro celou společnost. Uskutečnění auditu pomáhá 

podnikům hledat rizika ohroţující ŢP v běţných i mimořádných podmínkách. 

Do auditu patří i kontrola dodrţování pracovní disciplíny a pořádku. Auditor 

při auditu upozorňuje na všechny nesrovnalosti a nepořádky v podniku, které 

mohou vést k negativním dopadům na ŢP. [8] 

Důvody pro zavedení EMS mohou být sníţení nákladů na ochranu ŢP, 

lepší vztahy se zúčastněnými stranami, sniţování environmentálních rizik, sníţení 

dopadů na ŢP. Hlavními důvody pro certifikaci jsou nejčastěji tlak vedení 

společnosti, zákazníků nebo vlády. [12] 
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2.7  AUDITOŘI VE SPOLEČNOSTI TAWESCO S.R.O. 

Společnost Tawesco s.r.o. má v současné době více interních auditorů, se 

zaměřením na EMS pouze dva. Oba auditoři jsou proškoleni a mají osvědčení 

pracovat s plánem a programem interních environmentálních auditů. 

2.8  PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍCH AUDITŮ 

Program environmentálního auditu je soupis auditovaných míst a prvků 

auditu týkající se plánování jednoho nebo více auditů na určité období nebo 

na určitý účel.  Slouţí k upřesnění postupu a k dosaţení cílů a cílových hodnot 

auditu. Programy navrhuje úsek řízení kvality spolu s manaţerem EMS a 

schvaluje generální ředitel společnosti. Je dokumentován ve formuláři pro evidenci 

a sledování cílů auditu. [3, 11] 

2.9  ROZDÍL ISO - EMAS 

Společnost Tawesco s.r.o. vyuţívá k ochraně ŢP program EMS zavedený 

v řadě norem ISO 14 000. Protoţe má širší pojetí, zajímá se nejen o postup 

zavádění a revize EMS, ale také o normalizaci důleţitých metod, které lze v EMS 

pouţít. Další program, jenţ lze pouţít pro certifikaci ochrany ţivotního prostředí se 

nazývá EMAS.  Jedná se o program Evropské unie řízený Nařízením rady 

1221/2009 – EMAS 3 o dobrovolné účasti průmyslových společnosti v programu 

pro eko-management a audit. Proces revize systému EMAS byl vydán poprvé 

v roce 1993, kdy v něm byly zahrnuty klíčové principy, jako zabránění znečištění a 

dobrovolný přístup k zlepšování ŢP. První verze normy ISO 14 001, byla vydána 

v roce 1996. Ze začátku byla mezi oběma nařízeními velká konkurenceschopnost, 

protoţe sledují stejné cíle, ale jsou mezi minim i rozdíly. Rozdíly mezi audity u 

programů ISO a EMAS jsou ty, ţe u programu ISO není uvedena frekvence a 

metodika auditu, jak to je u programu EMAS. Platnost ISO je celosvětová, EMAS 

je platný pouze v Evropské unii. Program ISO má niţší časovou náročnost, je 

výhodné pro celosvětový export.  [8, 13, 14]     
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3 VYTVOŘENÍ PROGRAMU AUDITŮ VČETNĚ 

DOKUMENTACE 

Dle normy ČSN EN ISO 14 001 byly vytvořeny autorkou této práce otázky 

k environmentálnímu auditu, jeţ jsou v následujících tabulkách rozděleny 

k jednotlivým provozům, které jsou na daném pracovišti zásadní. Poté byl vytvořen 

program a plán environmentálního auditu, podle kterého společnost můţe 

environmentální audit provádět.  

3.1 PLÁNOVANÉ ÚSEKY AUDITU A PRVKY NORMY K 

AUDITU 

U kaţdého environmentálního auditu se musí vytvořit plán auditu, který 

má být flexibilní, aby umoţňoval nutné změny v průběhu provádění činností 

při auditu. Plán auditu se sestavuje jako operativní čtvrtletní, periodický roční nebo 

strategický s časovým rozestupem tři aţ pět let, který se musí průběţně 

aktualizovat. [15]   

Úvodní část auditu se skládá z prvků normy ISO 14 001:2004 všeobecné 

poţadavky na systém EMS. U provozu Lisovna a Nářaďovna (objekt 410 – 1 NP), 

Svařovna (objekt 414 – 1 NP, 2 NP), suterénu objektu 410, 414, venkovního 

areálu (objekt 409), se audit skládá z plánování environmentálních aspektů, 

poţadavků právních předpisů a jiných poţadavků, cílů, cílových hodnot a 

programů, poţadavků na odbornou způsobilost, výcvik a povědomí, komunikaci, 

dokumentaci, řízení dokumentů a provozu, havarijní připravenost a reakce, 

monitorování a měření a na řízení záznamů. U managementu a vedení organizace 

se audit skládá z environmentální politiky, plánování cílů, cílových hodnot, 

programů, zdrojů, úloh, odpovědnosti pravomocí, komunikací a ze závěrečného 

přezkoumání vedením. Na personálním úseku se audit skládá ze zdrojů, úloh, 

odpovědnosti a pravomocí, odborné způsobilosti, výcviku a povědomí a řízení 

záznamů. Na úseku nákupu se audit skládá z plánování poţadavků právních 

předpisů a jiných poţadavků, řízení dokumentů, provozu a záznamů. U provozů 

lisovny, svařovny a nářaďovny je potřebná místní prohlídka. U všech úseků jsou 

dány zaměření na části, které se mohou stát neshodami. Všechny prvky normy a 

zaměření jsou uvedeny v tabulkách 2 – 14. 
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Tabulka 2. Plán audit - Úvod 

Část Prvek normy ISO 14 001 

Úvod 4.1 

 

Tabulka 3. Plán auditu – Lisovna, objekt 410 – 1NP 

Část Prvek normy ISO 14 001, 

NS 214 – Střední lisovna 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 

4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.4 

NS 215 – Přístřih plechů 

NS 212, 218 – Těţká lisovna 

NS 211 – Lehká lisovna 

NS 213 – Malosériové díly 

NS 291 – Sklad hotových výrobků 

Zaměření na úkapy od lisů, uloţení maziv na pracovištích, sběrné nádoby na 

odpad a separace odpadů, nakládání s oleji, příruční sklad chemických látek, 

nakládání s ţíravými chemickými látkami, OOPP, bezpečnostní listy chemických 

látek a směsí, písemné pokyny k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. 

 

Tabulka 4. Plán auditu – Nářaďovna, objekt 410 – 1NP 

Část Prvky normy ISO 14001 

NS 420 – Výroba lisovacího nářadí I 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 

4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 

4.5.4 

NS 421 – Výroba lisovacího nářadí II 

NS 222 – Údrţba a opravy lisovacího 

nářadí 

NS 423 – Výroba nářadí a přípravků 

Zaměření na sběrné nádoby na odpad a separace odpadů, nakládání 

s chemickými látkami a na uloţení maziv 
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Tabulka 5. Plán auditu – Objekt 410 - Suterén 

Část Prvky normy ISO 14001 

NS 118 – Sklady 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 

4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.4 

 

NS 216 – Tepelné dělení kovů 

NS 291 – Sklad hotových výrobků 

NS 111 – Údrţba 

NS 420 – Výroba lisovacího nářadí I 

NS 423 – Výroba nářadí a přípravků 

Zaměření na sběrné nádoby na odpad a separace odpadů, úkapy z technologií, 

dostupné sorpční prostředky, sklad nafty a sklad olejů. 

 

Tabulka 6. Plán auditu - Energetika 

Část Prvky normy ISO 14 001 

Kompresovna 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 

4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.4 

Trafostanice 

Výměník 

Diesel agregát 

Dodávky pitné a uţitkové vody 

Kanalizace 

Dodávky tepla do závodu 

Dodávky elektřiny, tlakového 

vzduchu 

Manipulace s jímkami 

Zaměření na sběrné nádoby na odpad a separaci odpadů, dostupné sorpční 

prostředky, vybavení OOPP, dostupné záznamy, kontrola jímek. 
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Tabulka 7. Plán auditu – Managementu, vedení organizace 

Část Prvky normy ISO 14 001 

Management, vedení organizace 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.6 

Projednání a objasnění systémových poţadavků, změny v systému 

managementu EMS, dokumentace, reakce na neshody a zjištění z kontrol 

správních orgánů 

 

Tabulka 8. Plán auditu – Svařovna, objekt 414 – 1NP 

Část Prvky normy ISO 14 001 

NS 357 – Výroba kabin 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 

4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 

4.4.7, 4.5.1, 4.5.4 

NS 358 – Zámečnická dílna výbavy kabin 

NS 359 – Výroba karosářských dílů vozidel 

Pracoviště výroba a montáţ sekaček Jonh Deer 

USA 

Zaměření na svařovací agregáty a výduchy, sběrné nádoby na odpad a separace 

odpadů, nakládání s odpady 
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Tabulka 9. Plán auditu – Svařovna, objekt 414 – 1 NP, 2 NP 

Část Prvky normy ISO 14 001 

NS 350 – zámečnická dílna rámů 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 

4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 

4.4.7, 4.5.1, 4.5.4 

NS 351 – Nosné roury 

NS 352 – Výroba rámů 

NS 354 – Výroba svařovaných dílů 

Pracoviště výroba a montáţ sekaček John Deer 

USA 

NS 353 – Výroba rukodílů a ND 

NS 213 – Malosériové díly 

Zaměření na tryskáč, svařovací agregát a výduch, sběrné nádoby na odpad a 

separace odpadů a nakládání s oleji 

 

Tabulka 10. Plán auditu – Personální úsek 

Část Prvky normy ISO 14 001 

Personální úsek 4.4.1, 4.4.2, 4.5.4 

Zaměření na zajištění školení pracovníků v oblasti EMS, vstupní a periodické 

školení 

 

Tabulka 11. Plán auditu – Úsek nákupu 

Část Prvky normy ISO 14 001 

Nákup 4.3.2, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.4 

Zaměření na evidence chemických látek, distribuce bezpečnostních listů a nákup 

chemických látek 
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Tabulka 12. Plán auditu – Objekt 414 - Suterén 

Část Prvky normy ISO 14 001 

NS 423 – Výroba nářadí a přípravků 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 

4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.4 
NS 291 – Sklad hotových výrobků 

NS 118 - Sklad 

Zaměření na nakládání s oleji a mazivy, provoz brusek a nakládání 

s nebezpečným odpadem 

 

Tabulka 13. Plán auditu – Objekt 409 – Venkovní areál 

Část Prvky normy ISO 14 001 

Venkovní areál 
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 

4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.4 

Zaměření na jímky, odstavné plochy, shromaţdiště kovového odpadu 

 

Tabulka 14. Plán auditu - Ostatní 

Část Prvky normy ISO 14 001 

Zdroje znečišťování ovzduší 

4.3.1, 4.3.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 

4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 
Produkce odpadů 

Nakládání s obaly 

Zaměření na průběţné evidence odpadů, provozní evidence zdrojů znečišťování 

ovzduší, evidence obalů, plnění ohlašovacích povinností 
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3.2  OTÁZKY K ENVIRONMENTÁLNÍMU AUDITU 

Otázky slouţí ke zjištění neshod poţadavků normy ISO 14 001:2004 

s jednotlivými provozy podniku. Během auditu se auditor na dané otázky ptá 

vedoucích jednotlivých provozů a zapisuje neshody, které se pak zapíší 

do závěrečné zprávy a řeší se nápravná opatření. Jelikoţ označení nadpisů 

jednotlivých skupin otázek se neshoduje s označením v diplomové práci je vţdy 

za nadpisem v závorce uvedeno označení z normy ISO 14001:2004. 

3.2.1 Všeobecné poţadavky na systém EMS (4.1) 

 Byly při plánování a zavádění systému EMS zohledněny povinnosti 

organizace, skutečné environmentální dopady a aspekty související 

s minulým a současným provozem? 

 Jsou definovány vzájemné vztahy mezi stávajícími systémy řízení 

organizace a systémem environmentálního řízení? 

 Byl stanoven rozsah zaváděného systému EMS? Je součástí tohoto 

stanovení odhad nároků na zdroje pro fungování? 

 Bylo provedeno úvodní přezkoumání? Byly výsledky tohoto 

přezkoumání zdokumentovány? 

3.2.2 Environmentální politika (4.2) 

 Odpovídá rozsahu, povaze a environmentálním dopadům činností, 

výrobků a sluţeb organizace? 

 Stanovuje environmentální politika způsob plnění závazku neustálého 

zlepšování a prevence znečištění? 

 Plní environmentální politika poţadavky právních předpisů a jiných 

poţadavků? 

 Poskytuje environmentální politika rámec pro stanovení a přezkoumání 

environmentálních cílů a cílových hodnot? 

 Je environmentální politika správně dokumentována, formulována, 

udrţována a realizována? 

 Byla environmentální politika sdělena všem zaměstnancům a smluvním 

partnerům, se kterýma organizace pracuje nebo z pověření 

organizace? 
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 Je environmentální politika dostupná veřejnosti? 

3.2.3 Plánování (4.3) 

Environmentální aspekty (4.3.1) 

 Je vytvořen postup pro identifikaci a hodnocení environmentálních 

aspektů a s nimi souvisejících dopadů činnosti organizace na ŢP a 

dopadů u dodávek od externích dodavatelů? 

 Je registr environmentálních aspektů správě veden? Jak často je 

aktualizován, kdy proběhla poslední aktualizace? 

 Jsou určeny kritéria hodnocení environmentálních aspektů a jsou podle 

nich klasifikovány dopady? 

 Jsou vytvořeny postupy pro hodnocení environmentálních aspektů a 

dopadů do budoucích plánovaných činností? 

 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky (4.3.2)  

 Je vytvořený, zavedený a udrţovaný postup k identifikaci a zajištění 

přístupu k příslušným právním předpisům a jiným poţadavkům, které 

jsou v souvislosti a environmentálními aspekty 

 Jsou vytvořeny, zavedeny a udrţovány postupy k určení uplatnitelnosti 

těchto poţadavků? 

 Jsou zaměstnanci seznámení s právními a dalšími poţadavky 

plánování 

 Je určen pracovník, který informuje vedení o chystaných změnách? 

 Cíle, cílové hodnoty a programy (4.3.3) 

 Vycházejí cíle z úvodního přezkoumání, závazků politiky, registru 

významných poţadavků a aspektů? 

 Podílejí se pracovníci odpovědní za plnění cílů na jejich upřesnění? 

 Jaká organizační úroveň řízení odpovídá za plnění cílů? 

 Jsou stanovené cílové hodnoty pro dosaţení cílů z kvalitativního, 

kvantitativního a časového hlediska? 

 Jak často probíhá kontrola plnění jednotlivých cílů? 

 Jsou formulovány programy pro dosaţení environmentálních cílů? 
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 Kdo je zodpovědný za zpracování, realizací a dohled nad plněním 

těchto programů? 

 Obsahují programy konkrétní odpovědnost za realizaci jednotlivých 

kroků? 

 Jsou formulovány programy pro environmentální řízení nových produktů 

a záměrů? 

3.2.4 Zavedení a provoz (4.4) 

 Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc (4.4.1) 

 Je jmenovaný zástupce vedení, vybaven potřebnými pravomocemi? 

 Je hierarchie environmentální odpovědnosti zapsána v organizační 

struktuře úplně a jednoznačně? 

 Jsou přesně definovány odpovědnosti pracovních míst a funkcí, které 

ovlivňují ţivotní prostředí? 

 Znají zaměstnanci odpovědnostní strukturu, hlavně v případě 

mimořádných událostí? 

 Jakým způsobem je dokumentováno seznamování pracovníků 

s úlohami, odpovědností a kompetencemi pro systém EMS? 

 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí (4.4.2) 

 Je zajištěna odborná způsobilost zaměstnanců podle speciálních 

právních poţadavků? 

 Jsou vytvořeny postupy pro zjišťování potřeb environmentálního 

výcviku? 

 Jsou zaměstnanci dostatečně školeni? 

 Jsou zaměstnanci školení o vlastní úloze, odpovědnosti a moţných 

následcích stanovených pracovních postupů? 

 Absolvují zaměstnanci havarijní cvičení? 

 Jsou o poučování, výcviku a výsledcích vedeny záznamy? 

Komunikace (4.4.3) 

 Jsou vytvořeny a dodrţovány postupy pro interní komunikaci mezi 

různými úrovněmi organizace? 
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 Jsou vytvořeny a dodrţovány postupy pro komunikaci s externími 

dodavateli? Jsou tyhle postupy dokumentovány? 

 Je kontrolována efektivnost komunikačních postupů, jak často? 

 Dokumentace (4.4.4) 

 Je dokumentace EMS integrována se stávající dokumentací? 

 Jsou dokumentovány odpovědnosti jednotlivých pracovních míst a 

funkcí, které ovlivňují ţivotní prostředí? 

 Probíhá kontrola dodrţování dokumentovaných pracovních postupů? 

 Je uplatňován postup pro případ nedodrţování dokumentace? 

 Řízení dokumentů (4.4.5) 

 Jsou vytvořeny a schváleny postupy pro vytvoření a udrţení 

dokumentace EMS? 

 Je jejich součástí identifikace, kontrola a uplatňování? 

 Mají zaměstnanci přístup k dokumentaci EMS, kterou potřebují 

k vykonávání své práce? 

 Je neplatná dokumentace okamţitě odstraňována? 

 Je dokumentace datována? Obsahuje data jednotlivých revizí? 

 Je dokumentace snadno identifikovatelná a vedena systematicky? 

 Je dokumentace po stanovené časové období archivována? 

 Řízení provozu (4.4.6) 

 Je v rámci provozu věnována pozornost činnostem a procesům, které 

mohou významně ovlivňovat ţivotní prostředí? 

 Jsou tyhle činnosti a procesy řízeny dokumentací? 

 Je kontrolováno dodrţování plnění téhle řídící dokumentace? 

 Zvaţují se negativní environmentální aspekty při rozhodování o 

změnách? 

 Bere se ohled na environmentální chování dodavatelů při jejich výběru? 

 Je zajištěn dohled nad dodavateli, kteří mohou mít významné negativní 

dopady na ţivotní prostředí? 



Bc. Jana Zemánková: Vytvoření programu interních environmentálních auditů v rámci EMS 

2014   26 
 

Havarijní připravenost a reakce (4.4.7) 

 Jsou prováděny analýzy rizik moţných havárií vyplývající z činnosti a 

existence organizace? 

 Jsou dělána preventivní opatření ke zmírnění rizika 

havárie po identifikaci a vyhodnocení havárie? 

 Jsou vytvořeny plány pro situace ohroţení s informace jak haváriím 

předejít nebo jak je omezit? 

 Byly zohledněny jiţ vzniklé mimořádné události při tvorbě těchto plánů? 

 Jsou na všech rizikových pracovištích dostupné postupy a prostředky 

pro prevenci a likvidaci havárií? 

 Je aktualizováno spojení na pověřené osoby v případě havárie? 

 Je pravidelně prověřována funkčnost záchranných a havarijních 

prostředků? 

 Jsou poplachové a havarijní plány firmy sladěny s poplachovými a 

havarijními plány obce, města, kraje a jiných organizací? 

3.2.5 Kontrola a nápravná opatření (4.5) 

 Monitorování a měření (4.5.1) 

 Jsou měřeny, zaznamenávány a hodnoceny provozní parametry 

procesů? A klíčové znaky provozu? 

 Jsou získané údaje environmentálních dopadů provozu porovnávány 

s platnými limity? 

 Jsou ve společnosti sledovány náklady a přínosy environmentálních 

činností? 

 Jsou měřicí přístroje a prostředky kalibrovány a ověřeny? Je o kalibraci 

a o ověření záznam? 
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 Hodnocení souladu (4.5.2) 

 Je vytvořen, zaveden a udrţován postup pro periodické hodnocení 

souladu závazku s příslušnými právními předpisy? 

 Jsou vedeny záznamy o výsledcích hodnocení tohoto postupu? 

 Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření (4.5.3) 

 Je stanovená osoba, která zajišťuje pravomoc a odpovědnost za 

vyhledávání neshod? 

 Kdo zahajuje preventivní a nápravná opatření? 

 Jsou vytvořeny pro nápravná a preventivní opatření provozní postupy? 

 Je v těchto postupech povinnost vyhledat a odstraňovat příčiny 

neshod? 

 Řízení záznamů (4.5.4) 

 Umoţňují záznamy prověřit výsledky a fungování dokumentace EMS? 

 Jsou tyto záznamy vyuţívány pro zjišťování odpovědnosti za vznik 

neshod? 

 Je stanovená doba a místo archivace těchto záznamů? 

 Existuje mechanismus okamţité odezvy při zjištění závaţných neshod? 

(vedoucí k porušení legislativy nebo k havárii) 

Interní audit (4.5.5) 

 Je zpracován program auditů a plány dílčích auditů? 

 Je program auditů dostatečný a zabývá se problémy? 

 Jsou auditoři organizačně nezávislí? 

 Jsou interní audity zaměřeny na dodrţování EMS v běţném provozu 

organizace? 

 Jsou vedoucí auditovaných míst včas informování o zaměření a termínu 

auditu? 

 Vydává se po kaţdém auditu závěrečná zpráva? 

 Je vyhodnocována kvalita provedení auditu a kvalifikace auditorů? 

 Je plánovaný následný interní audit, který ověří účinnost přijatých 

nápravných opatření? 
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3.2.6  Přezkoumání vedením (4.6) 

 Je dokumentace EMS pravidelně přezkoumávána, jak často? 

 Přezkoumávají se výsledky interních auditů a nápravných, 

preventivních opatření? 

 Je v případě mimořádných událostí přezkoumávána vedením určitá 

část dokumentace EMS? 

 Je úplný a vhodný environmentální profil organizace? 

 Jsou zaznamenány a archivovány výsledky přezkoumání?  
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3.3 PROGRAM AUDITU 

Program interních environmentálních auditů se tvoří na základě zadání 

vrcholového managementu. Výsledky mají vedení podat informaci o stavu a 

směřování zavedeného EMS. Tímto se vytvoří základ pro jednotlivé audity, které 

mají náplň podle toho, kde audit probíhá.  

Program auditu je časový plán jednoho nebo více auditů, který zahrnuje 

všechny nezbytné činnosti k plánování, organizování a provádění auditu. Časový 

úsek mezi jednotlivými audity je dán velikosti společnosti, sloţitostí procesů a 

cílem auditu. Audit celého systému by se měl provádět minimálně jedenkrát 

za rok. Můţe se provádět audit celého systému najednou nebo po jednotlivých 

provozech, jako měsíční, čtvrtletní.  

Následující tabulka č. 15 zobrazuje původní program interních auditů EMS 

ve společnosti Tawesco s. r. o. U interních auditů EMS byly audity u provozů 

naplánované 2x ročně a u správy 1x ročně. U provozu Nářaďovna a Svařovna byl 

audit naplánován na březen a září. U provozů Lisovna, na odstavných plochách a 

suterénu objektu 410 byl naplánován na červen a září. U správy pak byl audit 

naplánován v září. [16] 
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Tabulka 15: Program interních auditů EMS  

  
PROGRAM interních auditů EMS  -  rok 2014 

Výtisk 
č.:         
1   

    
List 
č.:              

Oblast/Číslo 
auditu 

Proces  /  auditor 
Termín Plán na měsíc  

 hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poznámka: 

ČSN EN ISO 14001 
Kontrola realizace NO, průřezově přes všechny 
procesy Plánovaný 

  
 

X                   
Provoz Nářaďovna  
Provoz Svařovna 

1/2014/EMS 
VA:  Proveden 

  
  

                  
 

A: Hodnocení 
                        

 

  A:                            
 

ČSN EN ISO 14001 
Kontrola realizace NO, průřezově přes všechny 
procesy Plánovaný 

        
 

X 
 

          
Provoz Lisovna 
Suterén objekt 410 

2/2014/EMS 
VA:  Proveden 

        
   

          Odstavné plochy 

A: Hodnocení 
                      

  

  A:                              
 

ČSN EN ISO 14001 
Kontrola realizace NO, průřezově přes všechny 
procesy Plánovaný 

                X  
  

  Celá společnost 

3/2014/EMS 
VA:  Proveden 

                        
 

A:   Hodnocení 
                        

  

  A:      
                        

  

 
Zpracoval: 
Datum / podpis: 

 
Schválil: 
Datum / podpis: 

    

Rozdělovník: 
 

  
Aktualizace: č.1 

 
č.2 

     
č.3 
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3.4 PLÁN AUDITU 

Plán auditu se připravuje pro jednotlivé audity. Jedná se o popis činností a 

uspořádání postupu auditu, kdy obsahuje úvodní hlavičku, ve které je obsaţen 

název, adresa podniku, jména auditorů, vedoucího auditora, cíl auditu, čísla 

pouţitých norem a rozsah určující pro které části podniku daný plán platí. 

V navazující části tabulky je dán časový rozsah na audit jednotlivých částí 

podniku, jména auditorů, prvky normy a zaměření, dle kterých je audit 

v jednotlivých provozech prováděn. 

 Tabulka č. 16: Plán auditu Tawesco s.r.o. zobrazuje návrh interního 

environmentálního auditu. Audit je navrţen na dva dny, kdy první den je 

naplánovaný audit lisovny, nářaďovny, suterénu objektu 410, energetiky a 

managementu organizace. Druhý den je naplánován audit svařovny 1NP, 2NP, 

suterénu objektu 414, personálního úseku, nákupu, venkovního areálu, zdrojů 

znečišťování ovzduší, produkce odpadů a nakládání s obaly. Závěrečnou prací 

auditorů je projednání celého auditu a sepsání závěrečné zprávy. [17] 
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Tabulka 16.: Plán auditu Tawesco s.r.o,  

Zákazník: Tawesco s.r.o. Kopřivnice 

Sídlo / výrobní lokalita(y): Areál Tatra Kopřivnice 

Rozsah platnosti: Celá společnost (obj. 410, 414, 409, venkovní areál) 

Normy: ČSN EN ISO 14001:2005  

Cíl auditu: Plánovaný audit – zjištění shody systému EMS s poţadavky normy ISO 
14001 

Zástupce vedení: ŘQ a EMS 

Příručka č. - datum vydání: 1/1 ze dne 15.1.2014 

Jazyk při auditu: čeština/ Číslo zakázky:  

Vedoucí týmu auditorů EMS: 
 

X externí, firma:  

Auditor (auditoři):     

Místo a datum plánu:  

Datum / 
čas 

Organizační jednotky / objekty 
Auditor/ 
zkratka 

Kapitola / prvek normy ISO 14001 

    

7.00 úvod  prvek 4.1 

7.30-
10.00 

Lisovna, obj. 410 – 1 NP 
NS 214 – Střední lisovna 

NS 215 – Přístřih plechů 

NS 212, 218 – Těžká lisovna 

NS 211 – Lehká lisovna 

NS 213 – Malosériové díly 

NS 291 - Sklad hotových výrobků 

 prvky 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.4 
místní prohlídka, včetně zaměření na: 

 úkapy od lisů,  

 uložení maziv na pracovištích, 

 sběrné nádoby na odpad a separace odpadů 

 nakládání s oleji 

 příruční sklad chemických látek 

 nakládání s žíravými chemickými látkami, 
OOPP, bezpečnostní listy, písemné pokyny 
k nakládání nebezpečnými chemickými látkami, 
schválení KHS – průmyslová pračka 

10-11.30 Nářaďovna, obj. 410 – 1 NP 
NS 420 – Výroba lisovacího nářadí I 

NS 421 - Výroba lisovacího nářadí II 

NS 222 – Údržba a opravy lisovacího 
nařadí 

NS 423 – Výroba nářadí a přípravků 

 prvky 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.4 
místní prohlídka, včetně zaměření na: 

 sběrné nádoby na odpad a 
separace odpadů 

 nakládání s chemickými látkami 

 uložení maziv 

11.30-
12.00 

Polední přestávka   
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12.00-
13.15 

obj. 410 – Suterén 
NS 118 - Sklady 

 prvky 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,  

 NS 216 – Tepelné dělení kovů 

NS 291 - Sklad hotových výrobků 

NS 111 – Údržba 

NS 420 - Výroba lisovacího nářadí I 

NS 423 - Výroba nářadí a přípravků 

 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 
4.5.1, 4.5.4 
místní prohlídka, včetně zaměření na: 

 sběrné nádoby na odpad a separace odpadů 

 úkapy z technologií 

 dostupné sorpční prostředky 

 sklad nafty 

 sklad olejů 
13.15-
15.00 

Energetik 
Kompresorovna 

Trafostanice 

Výměník 

Diesel agregát 

Dodávky pitné a užitkové vody 

Kanalizace 

Dodávky tepla do závodu 

Dodávky elektřiny, tlakového vzduchu 

Manipulace s jímkami 

 prvky 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.4 
místní prohlídka, včetně zaměření na: 

 sběrné nádoby na odpad a separace odpadů 

 dostupné sorpční prostředky 

 vybavení předepsaným OOPP 

 provozní evidence VTZ 

 dostupné záznamy 

 kontrola jímek 
 

15.00-
16.00 

Management / vedení 
organizace 
  

 prvky 4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.6 
Projednání a objasnění systémových požadavků; 
změny v systému managementu EMS, dokumentace, 
reakce na neshody a zjištění z kontrol správních 
orgánů. 

16.00-
16.30 

Závěr 1. dne auditu   

7.00-9.00 Svařovna, obj. 414 – 1 NP 
NS 357 – Výroba kabin 

NS 358 – Zámečnická dílna výbavy kabin 

NS 359 – Výroba karosářských dílů vozidel 

Pracoviště výroba a montáž sekaček John 
Deer USA 

 prvky 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.4 
místní prohlídka včetně zaměření na: 

 svařovací agregát a výduch, 

 sběrné nádoby na odpad a separace odpadů 

 nakládání s odpady 
9.00-
11.00 

Svařovna, obj. 414 – 1 NP, 
2NP 
NS 350 – Zámečnická dílna rámů 

NS 351 – Nosné roury 

NS 352 – Výroba rámů 

NS 354 – Výroba svařovaných dílů  
Pracoviště výroba a montáž sekaček John 

Deer USA  

NS 353 – Výroba rukodílů a ND 

NS 213 – Malosériové díly 

 prvky 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.4 
místní prohlídka, včetně zaměření na: 

 tryskáč a výduch,  

 svařovací agregát a výduch, 

 sběrné nádoby na odpad a separace odpadů 

 nakládání s oleji 

11.00-
11.30 

Personální úsek  prvky 4.4.1, 4.4.2, 4.5.4  
včetně zaměření na: 

 zajištění školení pracovníků v oblasti EMS, 
vstupní a periodické školení,  

11.30-
12.00 

Nákup  prvky 4.3.2, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.4  
včetně zaměření na: 

 evidence chemických látek, distribuce 
bezpečnostních listů, 

 nákup chemických látek,  
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12.00-
12.30 

Polední přestávka   

12.30-
13.30 

obj. 414 – Suterén 

NS 423 – Výroba nářadí a přípravků 

NS 291 – Sklad hotových výrobků 

NS 118 - Sklad 

 prvky 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.4 
místní prohlídka včetně zaměření na: 

 nakládání s oleji a mazivy, 

 provoz brusek a nakládání s nebezpečným 
odpadem, 

 separace odpadů  

 

13.30-
14.30 

Obj. 409 

Venkovní areál 

 prvky 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.4 
místní prohlídka včetně zaměření na: 

 jímky, 

 odstavné plochy, 

 shromaždiště kovového odpadu,  
 

14.30-
16.00 

IMR / zmocněnec IMS 
/ ekolog 

Zdroje znečišťování ovzduší 

Produkce odpadů 

Nakládání s obaly 

 prvky 4.3.1, 4.3.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 
4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 
včetně zaměření na: 

 průběžná evidence odpadů, 

 provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší,  

 evidence obalů, 

 plnění ohlašovacích povinností. 

 

16.00-
16.30 

Příprava auditorů   

16.30-
17.00 

Projednání závěru auditu   

17.00 Závěr auditu   
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4 VÝSLEDKY PROVEDENÝCH AUDITŮ 

4.1 STANOVENÍ CÍLŮ PROGRAMŮ AUDITŮ 

 

Cíle auditů směřují k plánování a provádění jednotlivých auditů a zajišťují, 

ţe jsou audity realizovány efektivně. Audity musí být v souladu s cíli systému 

managementu a s platnou politikou společnosti.   

Mezi stanovené cíle programu environmentálního auditu patří v první řadě 

certifikace a následné udrţení certifikace, dále shoda s legislativou a z toho 

vyplývající další cíle. Například zlepšení environmentálního profilu společnosti, 

zmenšení rizika ekologických havárií, zlepšení vnímání organizace ze strany 

dodavatelů a odběratelů.  
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4.2 NÁVRH PROGRAMU AUDITU 

V následující tabulce č. 17 je zobrazen navrţený program interních auditů. 

U objektu 410, provozu lisovny – 1NP, nářaďovny – 1NP, suterénu, energetiky, 

objektu 409 – venkovní areál, zdrojů znečišťování ovzduší, produkce odpadů a 

nakládání s obaly a u objektu 414, provozu svařovny – 1NP, 2NP a suterénu bylo 

doporučeno autorkou této práce provádět audit 3x ročně, vţdy v dubnu, srpnu a 

prosinci. U ostatních úseků jako management – vedení organizace, personální 

úsek a nákup bylo doporučeno provádět audit dvakrát ročně, v dubnu a říjnu.  

U výrobních provozů bylo doporučeno audit provádět častěji, protoţe zde 

hrozí větší riziko havárií, zranění a úniků nebezpečných látek do ţivotního 

prostředí. Tawesco s.r.o. se řadí mezi firmy s velkým počtem zaměstnanců a 

dodrţování poţadavků legislativy se obtíţněji hlídá. Zvětšením frekvencí kontrol, 

lze předpokládat, ţe zaměstnanci se budou více snaţit poţadavky legislativy a 

bezpečnosti dodrţet. Mezi dalším důvodem proč by bylo vhodné provádět 

plánovaný interní audit častěji je stáří strojů. V mnoha případech se jedná 

o zastaralou technologii a můţe snadněji dojít k jejímu poškození a následnému 

většímu úniku maziv. Další z moţnosti je poškození sudů s olejem a chemickými 

látkami například špatnou manipulací, neopatrným pohybem vysokozdviţného a 

manipulačního vozíku. Dalšími rizikovými prvky jsou i uloţené chemické látky, kdy 

můţe nepozorný pracovník chemické látky snadno špatně označit a následně 

dojde k záměně. Rizikem je i neprůchodnost odsávacích zařízení, kdy při chybně 

prováděné kontrole můţe dojít k špatnému odsávání škodlivých látek a tím 

ke vzniku dalších rizik. Snad nejvýznamnějším důvodem k navrţení častějšího 

provádění plánovaného interního auditu je fakt, ţe Tawesco s. r. o. začalo 

provádět plánované interní audity teprve v nedávné době a dodrţování všech 

poţadavků ještě není zcela automatické. Častějším prováděním plánovaných 

interních auditů je moţné doladit případné drobné nedostatky.  

Kromě plánovaných interních auditů byly doporučeny neplánované 

(mimořádné) audity, které by se měly provádět mezi audity plánovanými. 

U výrobních provozu v únoru, červnu a říjnu a ve správě v lednu a červenci. 

Mimořádné audity by se měly zaměřit hlavně na nedostatky zjištěné 

v plánovaných auditech, kontrolu jejich nápravy a dodrţování.  
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Tabulka 17: Navržený program interních auditů EMS

  
PROGRAM interních auditů EMS  -  rok 2014 

Výtisk č.:         
1   

    List č.:              

Oblast/Číslo 
auditu 

Proces  /  auditor 
Termín Plán na měsíc  

 
hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poznámka: 

ČSN EN ISO 
14001 

Kontrola realizace NO, průřezově přes všechny 
procesy 

Plánovaný 
audit 

  
  

X 
   

X 
   

X  
Objekt 410 
     Lisovna 1NP 

Objekt 414 

     Svařovna 1NP 

1/2014/EMS 
VA:  

Mimořádný 
audit 

  X 
   

X 
   

X 
 

       Nářaďovna 1NP      Svařovna 2NP 

A: Proveden 
  

          
       Suterén      Suterén 

  A:   Hodnocení   
          

  
 

 

ČSN EN ISO 
14001 

Kontrola realizace NO, průřezově přes všechny 
procesy 

Plánovaný 
audit 

  
  

X 
   

X 
   

X  Energetika Objekt 409 
Zdroje znečišťování 
ovzduší 

2/2014/EMS 
VA:  

Mimořádný 
audit 

  X 
   

X 
   

X 
 

  
 

    Venkovní 
areál 

Produkce odpadů 

A: Proveden 
  

            
 Nakládání s obaly 

  A:    Hodnocení   
          

  
 

  

ČSN EN ISO 
14001 

Kontrola realizace NO, průřezově přes všechny 
procesy 

Plánovaný 
audit 

  
  

X 
     

X 
 

  
Nákup 
Personální úsek 

3/2014/EMS 
VA:  

Mimořádný 
audit 

X           X            Management – vedení organizace 

A:   Proveden 
                        

 

  A:    Hodnocení 
                        

 

 
Zpracoval: 
Datum / podpis: 

 
Schválil: 
Datum / podpis: 

    

Rozdělovník: 
 

  
Aktualizace: Č. 1 

 
Č. 2 

     
Č. 3 
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4.3 PLÁN AUDITU 

4.3.1 Návrh plánu plánovaného auditu 

 

Auditorkou této práce bylo navrhnuto plánovaný audit rozdělit na více dnů 

neţ je v původním plánu, a to v rozmezí tří dnů. Původní plán auditu počítal se 

2 dny - viz. tabulka č. 20. Prodlouţení doby auditu by mělo umoţnit důkladnější 

prohlédnutí a zkontrolování jednotlivých provozů. Jelikoţ byl plán vytvořen v roce 

2013 podle platné legislativy, není momentálně více moţností inovace. 

Zaměření u jednotlivých objektů a provozů se řídí podle platných 

legislativních poţadavků pro danou oblast. Například dle zákona o odpadech 

č.185/2001Sb, ve znění pozdějších předpisů o obalech č.477/2001Sb, ve znění 

pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví 258/2000Sb, ve znění 

pozdějších předpisů, o vodách č.254/2001Sb, ve znění pozdějších předpisů, 

o ochraně ovzduší č.201/2012Sb, nařízení REACH, vyhlášky č.402/2011 

o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a 

balení a označování nebezpečných chemických směsí, ve znění pozdějších 

předpisů nebo dle nařízení č.453/2010Sb - formát k bezpečnostním listům, 

ve znění pozdějších předpisů. Dále se řídí podle vnitřních předpisů společnosti 

(pracovní postupy, technologické návodky, provozní řády, provozní záznamy) a 

dle prvků normy ČSN EN ISO 14 001:2004. 
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Tabulka 18: Navržený plán auditu 

Zákazník: Tawesco s.r.o. Kopřivnice 

Sídlo / výrobní lokalita(y): Areál Tatra Kopřivnice 

Rozsah platnosti: Celá společnost (obj. 410, 414, 409, venkovní areál) 

Normy: ČSN EN ISO 14001:2005  

Cíl auditu: Plánovaný audit – zjištění shody systému EMS 
s poţadavky normy ISO 14001 

Zástupce vedení: ŘQ a EMS 

Příručka č. - datum vydání: 1/1 ze dne 15.1.2014 

Jazyk při auditu: čeština/ Číslo zakázky:  

Vedoucí týmu auditorů EMS: 
 

X externí, firma:  

Auditor (auditoři):     

Místo a datum plánu:  

Datum / 
čas 

Organizační jednotky / 
objekty 

Auditor/ 
zkratka 

Kapitola / prvek normy ISO 14001 

1. den auditu 

8.00 úvod  4.1 

8.30 – 
11.30 

Objekt 410, 1NP – Lisovna 

 NS 211 Lehká lisovna 

 NS 212, 218 Těţká 
Lisovna 

 NS 213 Malosériové díly 

 NS 214 Střední lisovna 

 NS 215 Přístřih plechů 

 NS 291 Sklad hotových 
výrobků 

 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 
4.5.4 

Prohlídka a zaměření na: 

o Úkapy od lisů 
o Uloţení maziv, nakládání s oleji 
o Sběrné nádoby na odpad a 

třídění odpadů 
o Příruční sklad chemických látek 
o Nakládání s ţíravými látkami, 

OOPP, BL, ILNO,  

11.30 – 
12.00 Polední přestávka 

12.00 – 
14.00 

Objekt 410, 1NP – 
Nářaďovna 

 NS 420 Výroba 
lisovacího nářadí I 

 NS 421 Výroba 
lisovacího nářadí II 

 NS 222 Údrţba a 
oprava lisovacího nářadí 

 NS 423 Výroba nářadí a 

 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 
4.5.4 

Prohlídka a zaměření na: 

o Sběrné nádoby na odpad a 
třídění odpadů 

o Nakládání s chemickými 
látkami 
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přípravků o Uloţení a pouţívaní maziv 

14.00 – 
16.00 

Objekt 410 – suterén 

 NS 111 Údrţba 

 NS 118 Sklady 

 NS 216 Tepelné dělení 
kovů 

 NS 291 Sklad hotových 
výrobků 

 NS 420 Výroba 
lisovacího nářadí I 

 NS 423 Výroba nářadí a 
přípravků 

 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 
4.5.4 

Prohlídka a zaměření na: 

o Sběrné nádoby na odpad a 
třídění odpadů 

o Úkapy  
o Dostupné sorpční prostředky 
o Sklad nafty a olejů 

16.00 – 
16.30 Závěr prvního dne auditu 

2. den auditu 

8.00 – 
11.30 

Objekt 414, 1, 2NP - 
Svařovna 

 NS 350 Zámečnická 
dílna rámů 

 NS 351 Nosné roury 

 NS 352 Výroba rámů 

 NS 354 Výroba 
svařovaných dílů 

 Pracoviště výroba a 
montáţ sekaček John 
Deer USA 

 NS 353 Výroba rukodílů 
a ND 

 NS 213 Malosériové díly 

 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 
4.5.4 

Prohlídka a zaměření na: 

o Tryskáč a výduch 
o Svařovací agregát a výduch 
o Sběrné nádoby na odpad a 

třídění odpadů 
o Nakládání s oleji a uloţení 

11.30 – 
12.00 

Polední přestávka 

12.00 – 
14.00 

Objekt 414, 1NP - 
Svařovna 

 NS 357 Výroba kabin 

 NS 358 Zámečnická 
dílna výbavy kabin 

 NS 359 Výroba 
karosářských dílů 
vozidel 

 Pracoviště výroba a 
montáţ sekaček John 
Deer USA 

 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 
4.5.4 

Prohlídka a zaměření na: 

o Svařovací agregát a výduch 
o Sběrné nádoby na odpad a 

třídění odpadů 
o Nakládání s odpady 

14.00 -
16.00 

Objekt 414 – suterén 

 NS 118 Sklad 

 NS 291 Sklad hotových 
výrobků 

 NS 423 Výroba nářadí a 
přípravků 

 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 
4.5.4 

Prohlídka a zaměření na: 

o Nakládání s oleji a mazivy 
o Provoz brusek a nakládání 
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s nebezpečným odpadem 
o Třídění odpadů 

16.00 – 
16.30 Závěr druhého dne 

3. den auditu 

8.00 – 
10.30 

Energetika 

 Kompresorovna 

 Trafostanice 

 Výměník 

 Diesel agregát 

 Dodávky pitné a 
uţitkové vody 

 Kanalizace 

 Dodávky tepla, elektřiny 
a tlakového vzduchu do 
závodu 

 Manipulace s jímkami 

 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 
4.5.4 

Prohlídka a zaměření na: 

o Sběrné nádoby na odpad a 
třídění odpadů 

o Dostupné sorpční prostředky 
o Vybavení OOPP 
o Provozní evidence VTZ 
o Dostupné záznamy 
o Kontrola jímek 

10.30 – 
11.30 

Objekt 409 – venkovní 
areál 

 

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 
4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 
4.5.4 

Prohlídka a zaměření na:  

o Jímky 
o Odstavné plochy 
o Shromaţdiště kovového 

odpadu 

11.30 – 
12.00 Polední přestávka 

12.00 – 
13.30 

Zdroje znečišťování ovzduší 

Produkce odpadů 

Nakládání s obaly 

 

4.3.1, 4.3.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 
4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 
4.5.5 

Prohlídka a zaměření na: 

o Průběţná evidence odpadů 
o Provozní evidence zdrojů 

znečišťování ovzduší 
o Evidence obalů 
o Plnění ohlašovacích povinností 

 

13.30 – 
14.30 

Management, vedení 
organizace 

 

4.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.6 

Zaměření se na: 

o Projednání a objasnění 
systémových poţadavků 

o Změny v systému 
managementu EMS 

o Dokumentace 
o Reakce na neshody a zjištění 

z kontrol správních orgánů 

14.30 – 
15.00 

Nákup  
4.3.2, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.4 

Zaměření se na: 
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o Evidence chemických látek 
o Distribuce bezpečnostních listů 
o Nákup chemických látek 

15.00 – 
15.30 

Personální úsek  

4.4.1, 4.4.2, 4.5.4 

Zaměření se na: 

o Zajištění školení pracovníků 
v oblasti EMS 

o Vstupní a periodické školení 

15.30 – 
16.00 Příprava auditorů 

16.00 – 
16.30 Projednání závěru auditu 

16.30  Závěr auditu 

 

4.3.2 Návrh plánu mimořádného auditu 

 

U mimořádných auditů bylo autorkou této práce doporučeno zaměřit se 

na neshody, které byly zjištěny při plánovaných auditech, a to nejen na provozech 

na kterých byly neshody nalezeny, ale na všech provozech, kde se daná neshoda 

můţe objevit. 

Například ze záznamů neshod z interního auditu 3/2013, jsou zjištěné 

nedostatky, uvedené v příloze č. 1. Podle těchto neshod by se pozornost měla 

zaměřit u nádob na maziva a chemické látky na jejich uloţení, zda jsou v nebo 

na záchytné vaně, na způsob uloţení na záchytné vaně, zda nemají poškozený 

obal, jsou-li chemické látky označeny v souladu s platnou legislativou a 

bezpečnostní listy se nacházejí u chemických látek. U odpadů by se mělo zaměřit 

na správné třídění, dodrţení hierarchie nakládání, u nebezpečných odpadů 

na dostupnost identifikačního listu, uvedení osoby zodpovědné za shromaţďovací 

nádobu a na správné shromaţďování odpadu. U tlakových lahví by se mělo 

zaměřit na správné uchycení proti pádu a na umístění v provozu. U filtrů a 

odsávacích zařízení je nutné se zaměřit na dodrţení plánu pravidelných kontrol 

včetně čištění filtru, zda se čistí pravidelně, nedochází ke ztrátě funkčnosti a 

k jejich ucpávání.  
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DISKUZE 

Oblasti ţivotního prostředí je v dnešní době v podnicích věnována zvýšená 

pozornost. Jednou z důleţitých součástí je i environmentální audit, který se 

většinou nejprve provádí jako interní a posléze je moţné poţádat o provedení 

externího auditu. Certifikát od externí auditorské společnosti je důkazem toho, ţe 

certifikovaná společnosti plní poţadavky, které na ni kladou příslušné předpisy. 

Získání certifikátu můţe být zohledněno v rozhodování obchodních partnerů o 

přidělení zakázky. V neposlední řadě jsou certifikované společnosti pozitivně 

vnímány svým okolím (obyvatelé dané lokality, místní samospráva). 

Společnost Tawesco tyto přínosy certifikace vnímá, proto se vedení 

společnosti rozhodlo usilovat o její získání. Prvním krokem byla příprava interního 

auditu, který měl ohodnotit situaci ve společnosti dříve, neţ bude proveden audit 

externí firmou. Interní audit má tedy velmi důleţitou úlohu – poukázat 

na nedostatky a být impulsem k jejich nápravě. Po provedení interního auditu, jeho 

vyhodnocení a po učinění nápravných opatření bylo moţné poţádat o provedení 

certifikačního auditu. Je patrné, ţe úsilí se vyplatilo, protoţe Tawesco s. r. o. 

certifikát získalo. Nyní je potřeba neusnout na vavřínech a neustále se snaţit 

o zlepšování v této oblasti.  

Přínosem této diplomové práce je navrţení moţného zlepšení v oblasti 

provádění interního auditu. Autorkou práce bylo navrţeno provádět audit 3x ročně 

u výrobních úseků a 2x ročně u nevýrobních úseků, místo původních dvou auditů 

u výrobních úseků a jednoho u nevýrobního úseku. Jedním z důvodů k navrţení 

častějšího provádění auditu je proces neustálého zlepšování environmentálního 

profilu společnosti, zjišťování shody zavedeného systému EMS s jednotlivými 

prvky normy a dosaţení souladu s legislativou a vnitřními předpisy společnosti. 

Nezanedbatelné je i stáří velké části výrobního zařízení, čímţ je zvýšené riziko 

potenciální havárie. Riziko vyplývá i z moţnosti poškození nádob na maziva 

neopatrným pouţíváním vysokozdviţného nebo manipulačního vozíku. 

Dále byl navrhnut mimořádný audit, který by se prováděl vţdy mezi 

plánovanými audity a zaměřil by se na plnění a nápravu neshod zjištěných 
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u plánovaných interních auditů. U plánu environmentálního auditu bylo navrhnuto 

prodlouţení na 3 dny z původních dvou, aby bylo moţné všechno důkladně 

zkontrolovat a prohlédnout.   

K správnému provedení environmentálního auditu je potřeba vypracovat 

otázky dle normy ČSN EN ISO 14 001. Otázky se zpracují a upraví pro podmínky 

jednotlivých společností. Otázky k environmentálnímu auditu slouţí auditorům jako 

podklad, při auditu jednotlivých výrobních i nevýrobních provozů společnosti. 

Otázky jsou zapracovány do plánu plánovaného interního auditu.   

Po vypracování otázek, programu a plánu auditu můţe dojít k zahájení 

environmentálního auditu. Audit je dán čtyřmi hlavními kroky. Prvním krokem je 

zahajovací jednání, kde proběhne vzájemné představení a vyjasnění záměru 

auditu. Zahájení interního auditu, které zahájí vedoucí týmu auditorů spolu 

s vedoucím kontrolovaného úseku. Vedoucí auditor seznámí vedoucího 

kontrolovaného úseku s cílem auditu a dohodnou časový průběh auditu. Druhým 

krokem je vlastní audit, shromaţďování důkazů o stavu systému dotazováním, 

zkoumáním dokumentů a záznamů, ověřováním stávajících podmínek 

s poţadavky. Nejdříve auditoři prověří správnost aktualizace a řízení 

dokumentace, zda souhlasí s příslušnými normami. Dále auditor porovnává 

skutečnost s dokumentací, poloţí připravené otázky. Všechny zjištěné nedostatky 

v průběhu auditu zaznamenává do záznamu neshod z interního auditu. Třetím 

krokem je přezkoumání zaznamenaných zjištění a rozhodnutí o tom, která z nich 

bude neshoda a která jako doporučení ke zlepšení. Audit končí závěrečným 

setkáním, kdy vedoucí auditor oznámí vedoucímu kontrolovaného úseku zjištěné 

neshody a prodiskutují se moţnosti náprav těchto neshod. Posledním čtvrtým 

krokem je zpracování a předání Zprávy z interního auditu.  

Navrţené změny mají pomoci k důkladnější kontrole plnění podmínek 

vyplývajících z normy ČSN EN ISO 14 001:2004, zejména v prvních letech 

po získání certifikátu, kdy vše není ještě zcela automatické. Prodlouţení auditu na 

3 dny umoţní důkladnější provedení auditu, zaměření se i na detaily a zmírní 

časový tlak na auditory. 
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Výše uvedené návrhy berou v potaz i výsledky dřívějších interních auditů, 

které poukázaly na existenci nedostatků v některých oblastech. Nejčastějšími 

nedostatky bylo špatné uloţení sudů s olejem nebo chemickými látkami, absence 

bezpečnostních listů chemických látek, nedodrţení třídění odpadů, absence 

identifikačních listů u nebezpečných odpadů a špatné shromaţďování odpadu.   

Po vyhodnocení auditu došlo dle Záznamů neshod z interního auditu EMS 

k nápravě uvedených neshod.  

Je patrné, ţe Tawesco s . r. o. se snaţí o neustále zlepšování v oblasti 

ţivotního prostředí. Důkazem toho je i získání certifikátu pro systém 

managementu dle EN ISO 14 001:2004 na začátku roku 2014. Jeho platnost však 

není nekonečná. Společnost Tawesco s. r. o. je nyní na začátku dlouhé cesty, 

jejímţ cílem by mělo být úspěšné obhájení daného certifikátu v roce 2017. Snad 

tomu napomohou i návrhy z této diplomové práce. 
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ZÁVĚR 

 Tato diplomová práce se zabývala vytvoření programu interních 

environmentálních auditů v rámci EMS. Hlavním cílem práce bylo vytvoření otázek 

k environmentálnímu auditu, stanovení cílů programů auditu, program interních 

auditů a návrh plánu plánovaného a mimořádného auditu.  

První část práce je teoretická, obsahuje informace o společnosti Tawesco a 

obsahuje nejdůleţitější poznatky o environmentálním auditu. Popisuje historii, 

vývoj a výrobní program společnosti Tawesco. Historii environmentálního auditu, 

jeho specifické rysy, typy interních auditů, průběh auditu, program 

environmentálních auditů a upřesňuje rozdíl mezi dvěma moţnostmi programů pro 

kontrolu environmentální výkonnosti společnosti – ISO a EMAS.  

Druhá část tvoří praktickou část této diplomové práce. Zde jsou vytvořené 

otázky k environmentálnímu auditu, je zde zpracován návrh zlepšení programu 

interního auditu, plánu plánovaného a mimořádného auditu a stanovení cílů 

programů auditu. 

Otázky k environmentálnímu auditu byly vytvořeny dle normy ČSN EN ISO 

14001:2004. Otázky jiţ byly pouţity při interním předcertifikačním auditu, dále 

poslouţí i pro další plánované interní audity. V tabulkách 2 – 14 jsou otázky 

přiřazené k jednotlivým výrobním i nevýrobním provozům společnosti, podle 

zaměření. 

U programu plánovaných interních auditů bylo navrhnuto audit provádět 

u výrobních provozů Lisovna, Nářaďovna, Svařovna, Energetika 3x ročně a 

u nevýrobních provozů jako nákup, personální úsek a management 2x ročně. Dále 

byl navrhnut mimořádný audit, který by se prováděl vţdy mezi plánovanými audity.  

Plán interních plánovaných auditů byl navrhnut na 3 dny, aby byl dostatečný 

časový prostor pro důslednou kontrolu jednotlivých pracovišť. Bylo navrhnuto audit 

provádět podle jednotlivých objektů.  
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Záznamy neshod z interního auditu EMS 3/2013   [18] 

 

 

Cíl auditu: Neplánovaný audit – zjištění shody systému EMS s poţadavky normy ISO 14001 
Referenční dokumentace: ČSN EN ISO 14001:2005 

1. ZJIŠTĚNÍ (vyplní vedoucí auditor): 

Na pracovišti není uloţen sud s olejem v záchytné vaně. Chybí BL 

oleje. 

 

PŘÍČINA:Nedodrţení PP E 5/1/13 

 

Neshoda s předpisem / článkem / otázkou:  ČSNENISO14001:2005, kap.4.4.6,právní poţadavek: z254/2001 Sb.,§39,odst.1,3a) 

Kategorie chyby:   závaţná    běţná Ved. auditor:  
PVE (podpis):  

 

2. OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU (vyplní řešitel) 
 

V průběhu auditu jiţ byla prováděna opatření k odstranění zjištěných neshod. Nutno stanovit konkrétní kroky k 

odstranění neţádoucího stavu. Sud dát na záchytnou vanu. Dodat BL. 

Termín odstranění: 6.11.2013 Řešitel: Dílovedoucí NS 211 000 NPO:   nestanoveno   stanoveno 

Termín ověření: 5.12.2013 Ved. auditor : PVE (podpis):   

3. OVĚŘENÍ VÝSLEDKU OPATŘENÍ (vyplní PVE) 
 

Náprava byla sjednána 

  Výsledek:    nesplněno  splněno s výhradou   splněno Podpis: Datum:  5.12.2013 

 

ZÁZNAM NESHODY 
Z INTERNÍHO AUDITU EMS 
REALIZACE NÁPRAVNÉHO/PREVENTIVNÍHO 

OPATŘENÍ 

Id.číslo:  3/2013 

Záznam  č.: 1 

Datum auditu: 18.11.2013 

PROVĚŘOVANÁ ORGANIZACE: 

Název:    
Adresa:   

Představitel vedení pro environment: 

 

Pracoviště / vedoucí:NS 211 000 

AUDITOR: 
 
Vedoucí auditor:  

 
 

Auditoři:  



 

    
 

 

 

 

Cíl auditu: Neplánovaný audit – zjištění shody systému EMS s poţadavky normy ISO 14001 
Referenční dokumentace: ČSN EN ISO 14001:2005 

1. ZJIŠTĚNÍ (vyplní vedoucí auditor):Na pracovišti jsou 
přeplněné nádoby na odpad. Chybí BL. 

 
 
 

PŘÍČINA:Nedodrţení PP E 1/4/13 

 

Neshoda s předpisem / článkem / otázkou:  ČSN EN ISO 14001:2005, kap. 4.4.6, právní poţadavek: zákon č. 185/2001 Sb. 

Kategorie chyby:   závaţná    běţná Ved. auditor:  PVE (podpis):  

 

2. OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU (vyplní řešitel) 
 

V průběhu auditu jiţ byla prováděna opatření k odstranění zjištěných neshod. Nutno stanovit konkrétní kroky k 
odstranění neţádoucího stavu. 
Doplnit Značení a ILNO 

Termín odstranění: 2.12.2013 Řešitel: Dílovedoucí NS 213 000 NPO:   nestanoveno   stanoveno 

Termín ověření: 5.12.2013 Ved. auditor : PVE (podpis):   

3. OVĚŘENÍ VÝSLEDKU OPATŘENÍ (vyplní PVE) 
 

Nesplněno 

  Výsledek:    nesplněno  splněno s výhradou   splněno Podpis: Datum:  5.12.2013 

 

ZÁZNAM NESHODY 
Z INTERNÍHO AUDITU EMS 
REALIZACE NÁPRAVNÉHO/PREVENTIVNÍHO 

OPATŘENÍ 

Id.číslo:  3/2013 

Záznam  č.: 2 

Datum auditu: 18.213 

PROVĚŘOVANÁ ORGANIZACE: 

Název:    
Adresa:   

Představitel vedení pro environment: 
 

Pracoviště / vedoucí:NS213 000 

AUDITOR: 
 
Vedoucí auditor: 

 
 

Auditoři:  



 

    
 

 

 

 

Cíl auditu: Neplánovaný audit – zjištění shody systému EMS s poţadavky normy ISO 14001 
Referenční dokumentace: ČSN EN ISO 14001:2005 

1. ZJIŠTĚNÍ (vyplní vedoucí auditor):Chemická látka je nesprávně 
označena. 

 
 
 

PŘÍČINA:Nedodrţení PP E 5/1/13 
Nedůsledná kontrola pracoviště 

 

Neshoda s předpisem / článkem / otázkou:  ČSN EN ISO 14001:2005, kap. 4.4.6, právní poţadavek: zákon č. 258/2000 Sb. 

Kategorie chyby:   závaţná    běţná Ved. auditor:  PVE (podpis):  

 

2. OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU (vyplní řešitel) 
 

V průběhu auditu jiţ byla prováděna opatření k odstranění zjištěných neshod. Nutno stanovit konkrétní kroky k 
odstranění neţádoucího stavu. Náleţitě označit obal s CHL. 

Termín odstranění: 2.12.2013. Řešitel: Dílovedoucí NS 214 000 NPO:   nestanoveno   stanoveno 

Termín ověření: 5.12. 2013 Ved. auditor : PVE (podpis):   

3. OVĚŘENÍ VÝSLEDKU OPATŘENÍ (vyplní PVE) 
 

Náprava byla sjednána 

  Výsledek:    nesplněno  splněno s výhradou   splněno Podpis: Datum:  5.12.2013 

 

 

ZÁZNAM NESHODY 
Z INTERNÍHO AUDITU EMS 
REALIZACE NÁPRAVNÉHO/PREVENTIVNÍHO 

OPATŘENÍ 

Id.číslo:  3/2013 

Záznam  č.: 3 

Datum auditu: 18.11.2013 

PROVĚŘOVANÁ ORGANIZACE: 

Název:    
Adresa:   

Představitel vedení pro environment: 
 
Pracoviště / vedoucí : NS214 000 

AUDITOR: 
 
Vedoucí auditor:  

 
 

Auditoři:  



 

    
 

 

 

 

Cíl auditu: Neplánovaný audit – zjištění shody systému EMS s poţadavky normy ISO 14001 
Referenční dokumentace: ČSN EN ISO 14001:2005 

1. ZJIŠTĚNÍ (vyplní vedoucí auditor):K chemickým látkám FLA 710 
chybí BL. 

 
 
 

PŘÍČINA: Nedodrţení PP E 5/1/13 
Nedůsledná kontrola pracoviště 
 

Neshoda s předpisem / článkem / otázkou:  ČSN EN ISO 14001:2005, kap. 4.4.6, právní poţadavek: zákon č. 258/2000 Sb. 

Kategorie chyby:   závaţná    běţná Ved. auditor:  PVE (podpis):  

 

2. OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU (vyplní řešitel) 
 

V průběhu auditu jiţ byla prováděna opatření k odstranění zjištěných neshod. Nutno stanovit konkrétní kroky k 
odstranění neţádoucího stavu. Dodat BL 

Termín odstranění: 2.12.2013 Řešitel: Dílovedoucí NS 214 000 NPO:   nestanoveno   stanoveno 

Termín ověření: 5.12.2013 Ved. auditor :  PVE (podpis):   

3. OVĚŘENÍ VÝSLEDKU OPATŘENÍ (vyplní PVE) 
 
Náprava byla sjednána 

  Výsledek:    nesplněno  splněno s výhradou   splněno Podpis: Datum:  5.12.2013 

 

 

ZÁZNAM NESHODY 
Z INTERNÍHO AUDITU EMS 
REALIZACE NÁPRAVNÉHO/PREVENTIVNÍHO 

OPATŘENÍ 

Id.číslo:  3/2013 

Záznam  č.: 4 

Datum auditu: 18.11.2013 

PROVĚŘOVANÁ ORGANIZACE: 

Název:    
Adresa:   

Představitel vedení pro environment:   
 
Pracoviště / vedoucí: NS 214 000 

AUDITOR: 
 
Vedoucí auditor:  

 
 

Auditoři:  



 

    
 

 

 

Cíl auditu: Neplánovaný audit – zjištění shody systému EMS s poţadavky normy ISO 14001 
Referenční dokumentace: ČSN EN ISO 14001:2005 

1. ZJIŠTĚNÍ (vyplní vedoucí auditor):Sud s olejem je mimo záchytnou 
vanu. Na pracovišti uloţiště nejsou platné BL pro OAK4250 (je z roku 
1999). 

 
 

PŘÍČINA:Nedodrţení PP E 5/1/13 

 
 

Neshoda s předpisem / článkem / otázkou:  ČSNENISO14001:2005, kap.4.4.6,právní poţadavek: Zákon č. 254/2001Sb.,§39,odst.1,3a) 

Kategorie chyby:   závaţná    běţná Ved. auditor:  PVE (podpis):  

 

2. OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU (vyplní řešitel) 
 

V průběhu auditu jiţ byla prováděna opatření k odstranění zjištěných neshod. Nutno stanovit konkrétní kroky k 
odstranění neţádoucího stavu. Doplnit BL. Upravit počet sudů na záchytné vaně. 

Termín odstranění: 2.12.2013 Řešitel: Dílovedoucí NS 214 000 NPO:   nestanoveno   stanoveno 

Termín ověření: 5.12.2013 Ved. auditor : PVE (podpis):   

3. OVĚŘENÍ VÝSLEDKU OPATŘENÍ (vyplní PVE) 
 

Náprava byla provedena.  

  Výsledek:    nesplněno  splněno s výhradou   splněno Podpis: Datum:  5.12.2013 

 

ZÁZNAM NESHODY 
Z INTERNÍHO AUDITU EMS 
REALIZACE NÁPRAVNÉHO/PREVENTIVNÍHO 

OPATŘENÍ 

Id.číslo:  3/2013 

Záznam  č.: 5 

Datum auditu: 18.11.2013 

PROVĚŘOVANÁ ORGANIZACE: 

Název:    
Adresa:   

Představitel vedení pro environment: 
 
Pracoviště / vedoucí: NS 214 000 

AUDITOR: 
 
Vedoucí auditor:  

 
 

Auditoři:  



 

    
 

 

 

Cíl auditu: Neplánovaný audit – zjištění shody systému EMS s poţadavky normy ISO 14001 
Referenční dokumentace: ČSN EN ISO 14001:2005 

1. ZJIŠTĚNÍ (vyplní vedoucí auditor):Olejnička není na záchytné 
nádobě. 

 

PŘÍČINA:Nedodrţení PP E 5/1/13 

 
 

Neshoda s předpisem / článkem / otázkou:  :  ČSN EN ISO 14001:2005, kap. 4.4.6, , právní poţadavek: Zákon č.  254/2001 Sb., §39, odst.1, 
3 a) 

Kategorie chyby:   závaţná    běţná Ved. auditor:  PVE (podpis):  

 

2. OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU (vyplní řešitel) 
 

V průběhu auditu jiţ byla prováděna opatření k odstranění zjištěných neshod. Nutno stanovit konkrétní kroky k 
odstranění neţádoucího stavu. Dát na záchytnou vanu. 

Termín odstranění: 2.12.2013 Řešitel: Dílovedoucí NS 215 000 NPO:   nestanoveno   stanoveno 

Termín ověření: 5.12.2013 Ved. auditor : PVE (podpis):   

3. OVĚŘENÍ VÝSLEDKU OPATŘENÍ (vyplní PVE) 
 

Náprava byla provedena. 

  Výsledek:    nesplněno  splněno s výhradou   splněno Podpis: Datum:  5.12.2013 

 

 

 

 

ZÁZNAM NESHODY 
Z INTERNÍHO AUDITU EMS 
REALIZACE NÁPRAVNÉHO/PREVENTIVNÍHO 

OPATŘENÍ 

Id.číslo: 3/2013 

Záznam  č.: 6 

Datum auditu: 18.11.2013 

PROVĚŘOVANÁ ORGANIZACE: 

Název:    
Adresa:   

Představitel vedení pro environment: 
 
Pracoviště / vedoucí:  NS 215 000 

AUDITOR: 
 
Vedoucí auditor:  

 
 

Auditoři:  



 

    
 

 

 

Cíl auditu: Neplánovaný audit – zjištění shody systému EMS s poţadavky normy ISO 14001 
Referenční dokumentace: ČSN EN ISO 14001:2005 

1. ZJIŠTĚNÍ (vyplní vedoucí auditor):Pouţité zářivky nejsou vhodně 
uloţeny 

 
 

PŘÍČINA:Nedodrţen PP E 1/4/13 

Neshoda s předpisem / článkem / otázkou:  ČSN EN ISO 14001:2005, kap. 4.4.6, , právní poţadavek: zákon č. 185/2001 Sb. 

Kategorie chyby:   závaţná    běţná Ved. auditor:  PVE (podpis):  

 

2. OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU (vyplní řešitel) 
 

V průběhu auditu jiţ byla prováděna opatření k odstranění zjištěných neshod. Nutno stanovit konkrétní kroky k 
odstranění neţádoucího stavu. Zlikvidovat jako NO. 

Termín odstranění: 25.11.2013 Řešitel: Dílovedoucí NS 215 000 NPO:   nestanoveno   stanoveno 

Termín ověření: 5.12. 2013 Ved. auditor :  PVE (podpis):   

3. OVĚŘENÍ VÝSLEDKU OPATŘENÍ (vyplní PVE) 
 

Náprava byla provedena. 

  Výsledek:    nesplněno  splněno s výhradou   splněno Podpis: Datum:  5.12.212 

 

 

ZÁZNAM NESHODY 
Z INTERNÍHO AUDITU EMS 
REALIZACE NÁPRAVNÉHO/PREVENTIVNÍHO 

OPATŘENÍ 

Id.číslo: 3/2013 

Záznam  č.: 7 

Datum auditu: 18.11.2013 

PROVĚŘOVANÁ ORGANIZACE: 

Název:    
Adresa:   

Představitel vedení pro environment:   
 
Pracoviště / vedoucí: NS 215 000 

AUDITOR: 
 
Vedoucí auditor:  

 
 

Auditoři:  



 

    
 

 

 

Cíl auditu: Neplánovaný audit – zjištění shody systému EMS s poţadavky normy ISO 14001 
Referenční dokumentace: ČSN EN ISO 14001:2005 

1. ZJIŠTĚNÍ (vyplní vedoucí auditor):Napracovištichybí ILNO. 

 
 
 

PŘÍČINA: Nedodrţen PP E 1/4/13 

 

Neshoda s předpisem / článkem / otázkou:  ČSNENISO14001:2005, kap.4.4.6,, právnípoţadavek:zákonč.185/2001Sb. 

Kategorie chyby:   závaţná    běţná Ved. auditor:  PVE (podpis):  

 

2. OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU (vyplní řešitel) 
 

V průběhu auditu jiţ byla prováděna opatření k odstranění zjištěných neshod. Nutno stanovit konkrétní kroky k 
odstranění neţádoucího stavu. Doplnit ILNO. 

Termín odstranění: 25.11.2013 Řešitel: Dílovedoucí NS 218 000 NPO:   nestanoveno   stanoveno 

Termín ověření: 5.12.2013 Ved. auditor : PVE (podpis):   

3. OVĚŘENÍ VÝSLEDKU OPATŘENÍ (vyplní PVE) 
 

Náprava byla provedena. 

  Výsledek:    nesplněno  splněno s výhradou   splněno Podpis: Datum:  5.12.2013 

 

 

ZÁZNAM NESHODY 
Z INTERNÍHO AUDITU EMS 
REALIZACE NÁPRAVNÉHO/PREVENTIVNÍHO 

OPATŘENÍ 

Id.číslo: 3/2013 

Záznam  č.:8 

Datum auditu: 18.11.2013 

PROVĚŘOVANÁ ORGANIZACE: 

Název:    
Adresa:   

Představitel vedení pro environment: 
 

Pracoviště / vedoucí:NS 218 000 

AUDITOR: 
 
Vedoucí auditor:  

 
 

Auditoři:  



 

    
 

 

 

Cíl auditu: Neplánovaný audit – zjištění shody systému EMS s poţadavky normy ISO 14001 
Referenční dokumentace: ČSN EN ISO 14001:2005 

1. ZJIŠTĚNÍ (vyplní vedoucí auditor):Odpad není označen ILNO. 

 
 

PŘÍČINA: Nedodrţen PP E 1/4/13 

 
 

Neshoda s předpisem / článkem / otázkou:   ČSNENISO14001:2005, kap.4.4.6,, právní poţadavek:zákonč.185/2001Sb. 

Kategorie chyby:   závaţná    běţná Ved. auditor:  PVE (podpis):  

 

2. OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU (vyplní řešitel) 
 

V průběhu auditu jiţ byla prováděna opatření k odstranění zjištěných neshod. Nutno stanovit konkrétní kroky k 
odstranění neţádoucího stavu. Dodat ILNO. 

Termín odstranění: 2.12.2013 Řešitel: Dílovedoucí NS 350-352 000 NPO:   nestanoveno   stanoveno 

Termín ověření: 5.12.2013 Ved. auditor : PVE (podpis):   

3. OVĚŘENÍ VÝSLEDKU OPATŘENÍ (vyplní PVE) 
 

Náprava byla provedena. 

  Výsledek:    nesplněno  splněno s výhradou   splněno Podpis: Datum:  5.12.2013 

 

 

 

ZÁZNAM NESHODY 
Z INTERNÍHO AUDITU EMS 
REALIZACE NÁPRAVNÉHO/PREVENTIVNÍHO 

OPATŘENÍ 

Id.číslo: 3/2013 

Záznam  č.: 9 

Datum auditu: 19.11.2013 

PROVĚŘOVANÁ ORGANIZACE: 

Název:    
Adresa:   

Představitel vedení pro environment: 
 

Pracoviště / vedoucí:NS350-352 000 

AUDITOR: 
 
Vedoucí auditor:  

 
 

Auditoři:  



 

    
 

 

 

Cíl auditu: Neplánovaný audit – zjištění shody systému EMS s poţadavky normy ISO 14001 
Referenční dokumentace: ČSN EN ISO 14001:2005 

1. ZJIŠTĚNÍ (vyplní vedoucí auditor):Není zajištěno čištění filtru. 

 
 
 

PŘÍČINA: Nedodrţení PP E 4/1/13 

 

Neshoda s předpisem / článkem / otázkou:  ČSNENISO14001:2005, kap.4.4.6,, právní poţadavek:2001/2012 Sb. 

Kategorie chyby:   závaţná    běţná Ved. auditor:  PVE (podpis):  

 

2. OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU (vyplní řešitel) 
 

V průběhu auditu jiţ byla prováděna opatření k odstranění zjištěných neshod. Nutno stanovit konkrétní kroky k 
odstranění neţádoucího stavu. Zajisti servis a kontrolu filtru. 

Termín odstranění: 2.12.2013 Řešitel: Dílovedoucí NS 350-352 000 NPO:   nestanoveno   stanoveno 

Termín ověření: 5.12.2013 Ved. auditor : PVE (podpis):   

3. OVĚŘENÍ VÝSLEDKU OPATŘENÍ (vyplní PVE) 
 

Náprava byla provedena. 

  Výsledek:    nesplněno  splněno s výhradou   splněno Podpis: Datum:  5.12.2013 

 

 

 

ZÁZNAM NESHODY 
Z INTERNÍHO AUDITU EMS 
REALIZACE NÁPRAVNÉHO/PREVENTIVNÍHO 

OPATŘENÍ 

Id.číslo: 3/2013 

Záznam  č.: 10 

Datum auditu: 19.11.2013 

PROVĚŘOVANÁ ORGANIZACE: 

Název:    
Adresa:   

Představitel vedení pro environment: 
 

Pracoviště / vedoucí:NS 350-352 000 

AUDITOR: 
 
Vedoucí auditor:  

 
 

Auditoři:  



 

    
 

 

 

Cíl auditu: Neplánovaný audit – zjištění shody systému EMS s poţadavky normy ISO 14001 
Referenční dokumentace: ČSN EN ISO 14001:2005 

1. ZJIŠTĚNÍ (vyplní vedoucí auditor):Nesprávně uloţeny zářivky. 

 
 

PŘÍČINA: Nedodrţen PP E 1/4/13 
Nedůsledná kontrola  

Neshoda s předpisem / článkem / otázkou:  ČSNENISO14001:2005, kap.4.4.6,, právní poţadavek:zákonč.185/2001Sb 

Kategorie chyby:   závaţná    běţná Ved. auditor:  PVE (podpis):  

 

2. OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU (vyplní řešitel) 
 

V průběhu auditu jiţ byla prováděna opatření k odstranění zjištěných neshod. Nutno stanovit konkrétní kroky k 
odstranění neţádoucího stavu. Uklidit. 

Termín odstranění: 2.12.2013 Řešitel: Dílovedoucí NS 111 290 NPO:   nestanoveno   stanoveno 

Termín ověření: 5.12.2013 Ved. auditor : PVE (podpis):   

3. OVĚŘENÍ VÝSLEDKU OPATŘENÍ (vyplní PVE) 
 

Náprava byla sjednána. 

 

  Výsledek:    nesplněno  splněno s výhradou   splněno Podpis: Datum:  5.12.2013 

 

 

ZÁZNAM NESHODY 
Z INTERNÍHO AUDITU EMS 
REALIZACE NÁPRAVNÉHO/PREVENTIVNÍHO 

OPATŘENÍ 

Id.číslo: 3/2013 

Záznam  č.: 11 

Datum auditu: 18.11.2013 

PROVĚŘOVANÁ ORGANIZACE: 

Název:    
Adresa:   

Představitel vedení pro environment: 
 

Pracoviště / vedoucí: NS 111 290 obj. 410 

AUDITOR: 
 
Vedoucí auditor:  

 
 

Auditoři:  



 

    
 

 

 

Cíl auditu: Neplánovaný audit – zjištění shody systému EMS s poţadavky normy ISO 14001 
Referenční dokumentace: ČSN EN ISO 14001:2005 

1. ZJIŠTĚNÍ (vyplní vedoucí auditor):Tlakové láhve nejsou zachyceny  
proti pádu. 

 
 

PŘÍČINA:Nedůsledná kontrola  

 
 

Neshoda s předpisem / článkem / otázkou:  ČSNENISO14001:2005, kap.4.4.6, 

Kategorie chyby:   závaţná    běţná Ved. auditor:  PVE (podpis):  

 

2. OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU (vyplní řešitel) 
 

V průběhu auditu jiţ byla prováděna opatření k odstranění zjištěných neshod. Nutno stanovit konkrétní kroky k 
odstranění neţádoucího stavu. Zajistit tlakové nádoby proti pádu. 

Termín odstranění: 25.11.2013 Řešitel: Dílovedoucí NS 111 290 NPO:   nestanoveno   stanoveno 

Termín ověření: 5.12.2013 Ved. auditor : PVE (podpis):   

 
3. OVĚŘENÍ VÝSLEDKU OPATŘENÍ (vyplní PVE) 
 

Náprava byla sjednána. 

 

  Výsledek:    nesplněno  splněno s výhradou   splněno Podpis: Datum:  5.12.2013 

 

ZÁZNAM NESHODY 
Z INTERNÍHO AUDITU EMS 
REALIZACE NÁPRAVNÉHO/PREVENTIVNÍHO 

OPATŘENÍ 

Id.číslo: 3/2013 

Záznam  č.: 12 

Datum auditu: 18.11.2013 

PROVĚŘOVANÁ ORGANIZACE: 

Název:    
Adresa:   

Představitel vedení pro environment: 
 

Pracoviště / vedoucí: NS 111 290 obj. 410 

AUDITOR: 
 
Vedoucí auditor: 

 
 

Auditoři:  



 

    
 

 

 

 

Cíl auditu: Neplánovaný audit – zjištění shody systému EMS s poţadavky normy ISO 14001 
Referenční dokumentace: ČSN EN ISO 14001:2005 

1. ZJIŠTĚNÍ (vyplní vedoucí auditor): 
Na pracovišti pračky není aktualizovaný pracovní řád (6.10.1997), 
chybí BL FLA 710. 

 
 

PŘÍČINA: Nedodrţení PP E 5/1/13.  

Neshoda s předpisem / článkem / otázkou:  ČSNENISO14001:2005, kap.4.4.5,4.4.6 

Kategorie chyby:   závaţná    běţná Ved. auditor:  PVE (podpis):  

 

2. OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU (vyplní řešitel) 
 

V průběhu auditu jiţ byla prováděna opatření k odstranění zjištěných neshod. Nutno stanovit konkrétní kroky k 
odstranění neţádoucího stavu. Dodat BL. 

Termín odstranění: 2.12.2013 Řešitel: Dílovedoucí NS 214 000 NPO:   nestanoveno   stanoveno 

Termín ověření: 5.12.2013 Ved. auditor : PVE (podpis):   

 
3. OVĚŘENÍ VÝSLEDKU OPATŘENÍ (vyplní PVE) 
 

Náprava byla sjednána. 

 

  Výsledek:    nesplněno  splněno s výhradou   splněno Podpis: Datum:  5.12.2013 

 

 

 

ZÁZNAM NESHODY 
Z INTERNÍHO AUDITU EMS 
REALIZACE NÁPRAVNÉHO/PREVENTIVNÍHO 

OPATŘENÍ 

Id.číslo: 3/2013 

Záznam  č.: 13 

Datum auditu: 18.11.2013 

PROVĚŘOVANÁ ORGANIZACE: 

Název:    
Adresa:   

Představitel vedení pro environment: 
 

Pracoviště / vedoucí:NS214 000 

AUDITOR: 
 
Vedoucí auditor:  

 
 

Auditoři:  


