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ÚVOD  
 
Vážení zákazníci, 

chceme-li uspět na náročných světových, evropských i českých trzích v době neustále 
rostoucí konkurence, musíme si být vědomi, že tento proces vyžaduje trvalé zvyšování a 
prokazování kvality výrobků, kvality služeb i znalostí Vašich pracovníků, při současné 
minimalizaci negativních dopadů do životního prostředí a omezování veškerých druhů rizik. 
Získat důvěru vašich stávajících i potencionálních zákazníků vám pomůže certifikát prokazující 
způsobilost Vaší organizace i Vašich pracovníků. V celém světě, Evropě i v naší republice 
neustále roste počet organizací a pracovníků, kteří absolvovali proces certifikace podle 
různých mezinárodních standardů.  Naše zkušenosti aplikované u rozšiřujícího se počtu 
klientů, nás přesvědčují o tom, že certifikace je dobrou investicí do budoucnosti.  Proto se při 
realizaci našich certifikačních služeb, řídíme zásadou:  „Vysoká odbornost – objektivnost  - za 

přijatelnou cenu - při maximální efektivnosti“. 

Naším cílem je dosáhnout maximálních pozitivních efektů pro Vaši organizaci, zvýšit prestiž 
Vaší organizace v pohledu Vašich zákazníků externích, ale i interních a usnadnit komunikaci 
s orgány státní správy či kontrolních/ inspekčních orgánů. Smyslem auditu pro nás je 
v komunikaci se zákazníkem vyhledávat potenciály ke zlepšení efektivnosti firemních procesů 
s využitím přenosu zkušeností z jiných firem, nikoliv vyhledávání chyb a neshod 
v dokumentaci systému. 

Služby certifikačního orgánu jsou poskytovány s cílem dosažení jejich špičkové evropské 
úrovně, a to jak po stránce odborné, tak i organizační a v souladu se světovým trendem 
poskytovat klientovi nejenom vlastní konstatování o shodě, či neshodě, ale rovněž přidanou 
hodnotu ve formě konstatování silných a slabých stránek a potenciálů pro zlepšení. 

Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu č. 3027 resp. akreditovaný 
ověřovatel EMAS č. CZ-V-5001  CERT-ACO, s.r.o.  Kladno je akreditován národním 
akreditačním orgánem, tj. Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA).  Disponuje 
vysoce kvalifikovanými auditory a experty. Auditoři jsou držiteli českých i evropských 
akreditovaných personálních certifikátů. Úzce spolupracujeme při certifikaci systémů 
managementu s jinými nadnárodními mezinárodními certifikačními orgány. 

Certifikáty resp. prohlášení akreditovaného ověřovatele vydávané certifikačním orgánem 
CERT-ACO, s.r.o. prokazují, že systém managementu je zaveden, dokumentován, používán a 
udržován v souladu s příslušnou normou a předložené Environmentální prohlášení je úplné a 
pravdivé. Platnost certifikátů je stanovena na 3 roky po úspěšném absolvování (re) 
certifikačního auditu. V průběhu platnosti certifikátu resp. prohlášení environmentálního 
ověřovatele jsou každý rok plánovány dozorové (kontrolní) roční audity. 

Certifikáty jsou vystavovány v rámci platné akreditace, proto mají mezinárodní platnost a 
plnohodnotnost v souladu s uzavřenými multilaterálními dohodami o uznávání certifikátů 
(MLA) uzavřenými na úrovni Evropy (EA - European Organisation for Accreditation) i na 
úrovni celosvětové (IAF - International Accreditation Forum). Prohlášení environmentálního 

ověřovatele slouží jako podklad pro registraci u národního orgánu (Agentura EMAS – 
CENIA)  
 
Předkládáme Vám základní informace o procesu certifikace systémů managementu a ověření 
Environmentálního prohlášení, v tomto případě systému environmentálního managementu 
EMS a environmentálního prohlášení EMAS. Pokud se rozhodnete pro certifikaci / ověření u 
našeho certifikačního orgánu/ ověřovatele, přeji Vám mnoho úspěchů a věřím, že získaný 
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certifikát resp. registrace EMAS bude základním podkladem pro zlepšení všech činností ve 
Vaší organizaci, pro zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomického profitu, a že bude 
základem na cestě k trvalé úspěšnosti „Excellence". 
 
Účelem tohoto dokumentu je v souladu s požadavky na akreditovaný certifikační orgán podle 
normy ISO/IEC 17021-1 tj. poskytnout podrobný popis prvotní certifikace/ ověření a 
návazných činností, včetně žádosti, úvodních auditů, dozorových auditů a procesů udělení a 
udržování certifikace, rozšíření nebo omezení rozsahu ověření, obnovení, pozastavení nebo 
obnovení platnosti nebo odnětí ověření; sdělit normativní požadavky na ověření; 
dokumentovat popis práv a povinnosti klientů, včetně požadavků na odkazování na ověření 
při komunikaci jakéhokoli druhu; informovat o postupech vyřizování stížností a odvolání. 
 

1  KONTAKT  

Název:  CERT – ACO, s.r.o. 
Adresa:      Huťská 229   

CZ - 272 01 Kladno 
Tel.:       + 420 312 645 007                                 
Fax:         + 420 312 662 045 

E-mail:        info@cert-aco.cz 
Web site:        http://www.cert-aco.cz 
 

2  ZÁKLADNÍ INFORMACE – OVĚŘOVÁNÍ EMAS 

Předpis určený k posuzování shody:  
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009   
o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a 
audit (EMAS)  

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1505 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění přílohy I, II a III 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v 
systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2026 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění příloha IV 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v 
systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) 

Další závazné dokumenty:  
Rozhodnutí Komise ze dne 4. března 2013, kterým se vytváří příručka pro uživatele, která 
stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální 
řízení podniků a audit (EMAS) (2013/131/EU). 

Rozhodnutí Komise (EU) 2017/2285 ze dne 6. prosince 2017 o změně příručky pro 
uživatele, která stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému 
Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS). 

Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2011 o příručce pro společnou registraci organizací z 
EU, registraci organizací ze třetích zemí a globální registraci podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství 
pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (2011/832/EU). 

Sektorové referenční dokumenty (SRD) vydávané  formou rozhodnutí Komise (EU). 

mailto:info@cert-aco.cz
http://www.cert-aco.cz/
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Rozsah auditu/ověřování na klasifikace činností:  

Rozsah certifikace se uděluje dle oborů činnosti, které jsou uvedeny v seznamu „Obory s 
odkazy na klasifikaci ekonomických činností“ stanovenou v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č.1893/2006 ze dne 20. prosince 2007, kterým se zavádí 
statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 (kódy CZ-NACE). Rozsah může 
být v závislosti na prokázané odborné způsobilosti zúžen na část oboru, která je 
vyjádřena pomocí klasifikace CZ NACE (viz příloha k osvědčení o akreditaci certifikačního 
orgánu/ akreditovaného ověřovatele).  

Doba auditu/ověřování:  
Environmentální ověřovatel vlastním postupem stanoví dobu potřebnou pro vykonání 
všech činností potřebných k posouzení, zda ověřovaná organizace plní požadavky 
Nařízení. Při stanovení doby trvání ověřování a schvalování se přihlédne ke skutečnosti, 
zda má organizace zavedený systém environmentálního řízení podle normy ISO 14001. 
Při ověřování a schvalování v malých organizacích vezme ověřovatel v úvahu článek č. 26 
nařízení, týkající se ověřování a schvalování v malých organizacích.  

Vzájemné uznávání výsledků ověřování:  
Environmentální ověřovatelé mohou při splnění příslušných podmínek nařízení (články č. 
22, č. 24 a č. 27) provádět ověřování i v dalších zemích. Výsledky takového ověření jsou 
členskými zeměmi EU vzájemně uznávány.  

 

3  OBECNÉ POŽADAVKY  

Program auditu/ověřování se obecně skládá z:  
a) dvoustupňového certifikačního auditu (tj. auditu 1. stupně a auditu 2. stupně)  
b) dozorového/ kontrolního auditu v 1. roce  
c) dozorového/ kontrolního auditu ve 2. roce  
d) recertifikace/ opakovacího auditu ve 3. roce (před ukončením platnosti ověření).  

Tříletý cyklus začíná rozhodnutím o prvotním ověření či rozhodnutím o opakovaném ověření, 
to znamená, že i datum vystavení dokumentu „Prohlášení environmentálního ověřovatele“ 
musí být shodné s datem příslušného rozhodnutí. 

Vstupem pro proces je:  
Požadavek zájemce na provedení ověření environmentálního prohlášení.  

Výstupem z procesu je:  
Prohlášení environmentálního ověřovatele osvědčující splnění požadavků Nařízení 
č.1221/2009; v případě nesplnění požadavků pak zpráva zhodnocující stav.  

Povinnosti registrovaných organizací  

Organizace registrovaná v programu EMAS musí plnit následující povinnosti: 
• do 1 měsíce od data registrace zveřejnit své environmentální prohlášení 
• každoročně* v průběhu trvání registrace tj. po prvním a druhém roce účasti 

organizace v registru EMAS:  
o provést interní audit vlivu činností organizace na životní prostředí a audit 

dodržování příslušných právních požadavků, 
o aktualizovat environmentální prohlášení a nechat jej schválit 

environmentálním ověřovatelem, 
o předat aktualizované environmentální prohlášení a vyplněný formulář údajů 

potřebných k registraci (příloha VI nařízení) CENIA. 

http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFZS98J5/$FILE/prilohaVI_1221_%202009.pdf
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• po 3 letech** účasti v registru EMAS s dostatečným časovým předstihem tj. 
minimálně měsíc před koncem registrační doby: 

o aktualizovat environmentální prohlášení a nechat jej schválit 
environmentálním ověřovatelem, 

o nechat ověřit celý systém environmentálního řízení a auditu v organizaci, 
o předat environmentální prohlášení a vyplněný formulář údajů potřebných k 

registraci (příloha VI nařízení) CENIA. 
 

* Malým organizacím může být prodloužena lhůta až na 2 roky, pokud ověřovatel potvrdí, že neexistuje 
žádné environmentální riziko či místní environmentální problémy a že organizace neplánuje žádné 
podstatné změny. Organizace má povinnost vydat prohlášení i v neověřovaném roce, ale nemusí jej 
nechat schválit ověřovatelem. 
** Malým organizacím může být prodloužena lhůta pro plnění povinností na 4 roky, pokud ověřovatel 
potvrdí, že neexistuje žádné environmentální riziko či místní environmentální problémy a že 
organizace neplánuje žádné podstatné změny. 

 

Schéma 3-letého cyklu registrace organizace v programu EMAS 

Rok registrace Činnost 

1 

začátek prvního 
roku registrace 

• - organizace vydá souhrnné environmentální prohlášení 

• - ověřovatel ověří systém environmentálního managementu v 
organizaci a platnost informací uvedených v environmentálním 
prohlášení 

• - organizace požádá o registraci 

konec prvního  
roku registrace 

• - organizace vydá I. aktualizaci environmentálního prohlášení 

• - ověřovatel provede dozorový audit v organizaci 

2 
konec druhého 
roku registrace 

• - organizace vydá II. aktualizaci environmentálního prohlášení 

• - ověřovatel provede dozorový audit v organizaci 

3 
konec třetího    

roku registrace 

• - organizace vydá souhrnné environmentální prohlášení 

• - ověřovatel ověří systém environmentálního managementu v 
organizaci a platnost informací uvedených v environmentálním 
prohlášení 

• - organizace požádá o prodloužení registrace 
Zdroj: CENIA 

 
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ORGANIZACI ŽÁDAJÍCÍ O OVĚŘENÍ A POTVRZENÍ PLATNOSTI 
ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ 
 
Environmentální přezkum 
Organizace provedou úvodní environmentální přezkum stanovený v příloze I s cílem určit a 
posoudit své environmentální aspekty a stanovit příslušné požadavky vyplývající z právních 
předpisů týkajících se životního prostředí  
Organizace mimo Společenství rovněž musí učinit odkaz na požadavky vyplývající z právních 
předpisů týkajících se životního prostředí, které se použijí u obdobných organizací v členských 
státech, ve kterých dané organizace zamýšlejí podat žádost. 
 
Dodržování právních předpisů 

http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFZS98J5/$FILE/prilohaVI_1221_%202009.pdf


 

Informace pro žadatele o ověření EMAS                 Rev. 10/2019 Strana 7 (celkem 26) 

 

Organizace, které se hodlají zaregistrovat v systému EMAS, musí být schopny prokázat, že 
1. jsou seznámeny s veškerými příslušnými požadavky vyplývajícími z právních předpisů 

týkajících se životního prostředí, které byly určeny v průběhu environmentálního 
přezkumu podle přílohy I, a znají jejich důsledky pro organizaci;  

2. dbají na dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí včetně povolení a 
povolených hodnot a 

3. mají k dispozici postupy, které organizaci umožňují soustavně plnit tyto požadavky. 
 
Vliv činnosti organizace na životní prostředí 

1. Organizace musí být schopny prokázat, že systém řízení a postupy auditu jsou 
zaměřeny na skutečný vliv činnosti organizace na životní prostředí s ohledem na 
přímé a nepřímé aspekty určené v průběhu environmentálního přezkumu podle 
přílohy I. 

2. Hodnocení vlivu činnosti organizace na životní prostředí z hlediska jejích obecných a 
specifických cílů je součástí procesu přezkumu vedením organizace. Organizace se 
také musí zavázat k soustavnému zlepšování vlivu své činnosti na životní prostředí. 
Přitom organizace může založit svou činnost na místních, regionálních a 
vnitrostátních environmentálních programech. 

3. Prostředky k dosažení obecných a specifických cílů nemohou být environmentálními 
cíli. Pokud organizace sestává z jednoho nebo více míst, každé místo, na kterém se 
používá systém EMAS, musí dodržovat všechny požadavky systému EMAS, včetně 
soustavného zlepšování vlivu činnosti organizace na životní prostředí, jak je 
stanoveno v čl. 2 odst. 2. 

 
Komunikace 
Organizace musí být schopny prokázat otevřený dialog s veřejností a jinými zainteresovanými 
osobami, včetně místních společenství a zákazníků, o dopadech svých činností, výrobků a 
služeb na životní prostředí, aby se zjistily zájmy veřejnosti a jiných zainteresovaných osob. 
 
Stížnosti: 
Organizace musí vést záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se vztahují k 
zavedenému EMS. Po obdržení stížnosti musí organizace zjistit příčinu neshody, včetně 
faktorů přítomných v EMS, které vznik neshody způsobují, a případně o těchto skutečnostech 
podat zprávu. 

Organizace musí mít postupy jak (na základě tohoto šetření) naplánovat nápravu, jež by měla 
zahrnovat opatření za účelem: 

• informování příslušných nadřízených orgánů, pokud to vyžadují příslušné 
předpisy,  

• co nejrychlejšího obnovení shody s požadavky Nařízení, 

• vyloučení opětného výskytu stížnosti, 

•  vyhodnocení a maximální snížení nežádoucích dopadů na životní prostředí, 

•  zabezpečení uspokojivé interakce s ostatními složkami systému řízení, jako 
například ochranou zdraví a bezpečnosti při práci a jakostí, 

•  vyhodnocení účinnosti výše uvedených opatření. 
Realizace nápravného opatření by neměl ověřovatel pokládat za ukončenou, dokud se neuká-
že, že všechna výše uvedená opatření byla účinná a dokud nebyly provedeny nezbytné změny 
v postupech, dokumentaci a záznamech. V případech, kdy byla taková neshoda nebo 
porušení environmentální politiky zjištěno, je nutno dohledat, že organizace přezkoumala své 
vlastní systémy řízení a postupy a zda učinil příslušná opatření k nápravě.  



 

Informace pro žadatele o ověření EMAS                 Rev. 10/2019 Strana 8 (celkem 26) 

 

Interní audit: 
Je zcela zaveden naplánovaný program auditu, který již byl podle přílohy III zahájen tak, aby 
se vztahoval alespoň na nejzávažnější dopady na životní prostředí. Četnost interních auditů si 
stanovuje sama organizace v souladu s požadavky Nařízení. V environmentálním prohlášení 
by měl být uveden termín předložení následujícího prohlášení, kterých by měl být totožný s 
termínem zakončení cyklu auditů a neměl by být delší než 3 roky. Pracovníci provádějící 
ověřování musí odborně posoudit, zda je (s ohledem na rozsah a komplexnost činností 
organizace) délka cyklu auditů stanovena organizací přiměřeně a zahrnout tuto informaci do 
své zprávy pro vedení ověřované organizace. 
 
 
Environmentální prohlášení: 
Je připraveno environmentální prohlášení podle přílohy IV a byly zohledněny odvětvové 
referenční dokumenty, pokud byly dostupné. 
 
 

4  POČÁTEČNÍ CERTIFIKAČNÍ AUDIT / PRVOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ 

4.1 Podmínky pro zahájení ověřování  

Základní podmínkou pro objednání ověřování environmentálního prohlášení je zavedení a 
přiměřené zdokumentování systému managementu, který má být předmětem posuzování, a 
to včetně provedení interního auditu a přezkoumání vedením, vypracování a zveřejnění 
environmentálního prohlášení.  

Organizace, musí splnit následující požadavky: 
o provedla u všech environmentálních aspektů organizace environmentální 

přezkum podle požadavků stanovených v příloze I a v bodě A.3.1 přílohy II; 
o s ohledem na výsledky environmentálního přezkumu vypracovala a zavedla 

systém environmentálního řízení, který zahrnuje všechny požadavky uvedené v 
příloze II a zohledňuje osvědčené postupy environmentálního řízení pro příslušné 
odvětví, jsou-li tyto postupy k dispozici; 

o provedla interní audit v souladu s požadavky uvedenými v bodě A.5.5 přílohy II a v 
příloze III; 

o připravila environmentální prohlášení v souladu s přílohou IV. Při posouzení vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí přihlížela k odvětvovým referenčním 
dokumentům, jsou-li tyto dokumenty pro konkrétní odvětví k dispozici. 

 

4.2 Žádost o prvotní a opakované ověření  environmetálního prohlášení (= objednávka)  

K objednání se používá formulář „Žádost o ověření“, který vyplňuje zájemce o ověření 
environmentálního prohlášení a ze které je zřejmé:  

a) požadovaný rozsah ověřování (procesy a místa spadající pod působnost systému 
resp. environmentálního prohlášení),  

b) charakteristika organizace včetně jejího názvu, adresy, provozoven, významných 
aspektů jejích procesů a činností a všechny významné právní závazky nebo právní 
požadavky, které se na organizaci vztahují,  

c) informace podstatné pro oblast požadovaného ověření, týkající se organizace 
žadatele, jako jsou jeho procesy, činnosti, lidské a technické zdroje, funkce a vztah k 
nadřízené společnosti, pokud existují,  

d) informace týkající se všech outsourcovaných procesů využívaných organizací, které 
mohou ovlivnit shodu s požadavky,  

e) kritérium (předpis, podle které má certifikace proběhnout),  
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f) informace týkající se využití poradenství,         
g) informace, zda má certifikovaný systém managementu EMS podle ISO 14001 a od 

jakého certifikačního orgánu s jakou akreditací. 
 

Přílohou „Žádosti o ověření“ musí být: 
o návrh environmentálního prohlášení v elektronické nebo tištěné podobě; 
o prohlášení o plnění právní předpisů;  
o příručka či jiný soubor dokumentace úplně popisující EMS v rozsahu požadavků 

Přílohy II  Nařízení č.1221/2009. 
 
V  „Žádosti o ověření“ zájemce prohlašuje, že:  

a) se seznámil s pravidly uplatňovanými certifikačním orgánem/ akreditovaným 
ověřovatelem uvedenými v tomto dokumentu,  

b) vyhoví všem požadavkům certifikačního orgánu/ akreditovaného ověřovatele, které 
souvisejí s postupy certifikace/ ověřování,  

c) poskytne pracovníkům certifikačního orgánu/ akreditovaného ověřovatele všechny 
požadované informace a písemné podklady potřebné pro certifikaci / ověřování.  

Žádost o ověření doručí zástupce organizace na adresu certifikačního orgánu / 
akreditovaného ověřovatele. Způsob doručení není stanoven (poštou, kurýrem, e-mailem, 
osobně pracovníkem organizace). S veškerou dokumentací žadatele zachází certifikační 
orgán/ akreditovaný ověřovatel jako s důvěrnou.  

Pokud pracovník certifikačního orgánu/ akreditovaného ověřovatele zjistí, že z různých 
důvodů není certifikační orgán/ akreditovaného ověřovatele schopen certifikaci provést, 
neprodleně o této skutečnosti informuje žadatele, v případě, že je to možné navrhne 
uskutečnitelné řešení (např. vystavení neakreditovaného certifikátu – pouze mimo rozsah 
akreditace, odložení certifikace/ ověřování apod.).  

4.3  Smlouva o kontrolní činnosti  

Před zahájením certifikace je mezi žadatelem a certifikačním orgánem uzavřena smlouva, 
jejíž rámcový obsah je uveden zde:  

• specifikace smluvních stran,  

• předmět smlouvy, rozsah certifikace/ ověřování (místa, organizační jednotky, 
procesy), kritérium certifikace/ ověřování (norma/normativní dokument/specifikace) 
vůči němuž bude systém managementu posuzován,  

• důležité termíny,  

• práva a povinnosti smluvních stran,  

• cena a způsob placení,  

• podmínky pro odvolání, stížnosti a odstoupení od smlouvy,  

• ujednání o pravidelném dozoru, periodicitě dozoru a poplatcích.  

Žadatel dostane návrh smlouvy k posouzení. V případě, že jej neakceptuje v plném znění, 
projedná navrhované změny se zástupcem certifikačního orgánu/ akreditovaného 
ověřovatele. Smlouvu podepisují statutární zástupce žadatele a certifikačního orgánu/ 
akreditovaného ověřovatele.  

4.4  Audit 1. stupně  

Ověřování environmentálního prohlášení probíhá ve dvou stupních.  

4.4.1  Cíl auditu 1. stupně  

Cílem prvního stupně je:  
a) přezkoumat dokumentované informace o systému managementu klienta; 
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b) vyhodnotit specifické podmínky pracovišť klienta a prodiskutovat s pracovníky klienta 
připravenost na druhý stupeň; 

c) přezkoumat status klienta a pochopit požadavky normy, zejména s ohledem na 
identifikaci klíčových ukazatelů výkonnosti nebo významných aspektů, procesů, cílů a 
fungování systému managementu; 

d) získat nezbytné informace týkající se rozsahu systému managementu, včetně: 

• pracovišť klienta;  

• používaných procesů a vybavení 

• úrovně stanovených nástrojů řízení (zejména v případě klienta s více 
pracovišti); 

• příslušných požadavků zákonů a předpisů;  
e) přezkoumat přidělení zdrojů pro druhý stupeň a dohodnout s klientem podrobnosti 

druhého stupně 
f) získat informace pro plánování druhého stupně pochopením systému managementu 

klienta a provozu na pracovištích v kontextu normy systému managementu nebo 
jiných normativních dokumentů; 

g) vyhodnotit, zda jsou interní audity a přezkoumání systému managementu plánována 
a prováděny, a zda úroveň implementace systému managementu prokazuje 
klientovu připravenost na realizaci druhého stupně. 

 
4.4.2  Organizační zajištění auditu 1. stupně  

Vedoucí auditor kontaktuje klienta certifikace (s dostatečným časovým předstihem) za 
účelem naplánování auditu 1. stupně a za účelem převzetí dokumentace. Plán auditu 1. 
stupně zasílá vedoucí auditor klientovi k odsouhlasení minimálně 14 dnů před konáním 
auditu.  

Pokud není vedoucím auditorem a klientem odsouhlaseno jinak musí být každý člen 
auditního týmu doprovázen průvodcem. Průvodci jsou týmu auditorů přidělováni proto, aby 
usnadňovali průběh auditu. Tým auditorů musí zajistit, aby průvodci neovlivňovali nebo 
nenarušovali proces nebo výsledek auditu.  

Audit 1. stupně probíhá zpravidla v místě žadatele. V případě velmi malých organizací (do 5 
pracovníků) s minimálními riziky ve vztahu k posuzovanému systému lze audit 1. stupně 
realizovat jen na základě posouzení předložené dokumentace. 

V případě, že klient vyžaduje změny v plánu auditu je v pravomoci vedoucího auditora tyto 
změny zapracovat, nicméně platí zásada, že nemohou být porušeny certifikační postupy 
stanovené certifikačním orgánem a nesmí být porušeny principy nestrannosti a nezávislosti.  

4.4.2.1  Další možní účastníci auditu  

Auditor ve výcviku  
Auditoři ve výcviku mohou být součástí týmu auditorů v roli účastníků a mohou samostatně 
prověřovat pod dohledem vedoucího auditora.  

Pozorovatel  
Přítomnost a opodstatnění přítomnosti pozorovatelů v průběhu činností auditu musí být 
odsouhlasena ze strany certifikačního orgánu a klienta ještě před prováděním auditu. Tým 
auditorů musí zajistit, aby pozorovatelé neovlivňovali nebo nenarušovali proces nebo 
výsledek auditu.  
Pozorovatelem mohou být členové organizace klienta, konzultanti, dozorující pracovníci 
akreditačního orgánu, hodnotitelé auditorů certifikačního orgánu, pracovníci dozorových 
orgánů nebo jiné opodstatněné osoby.  
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Techničtí experti 
Techničtí experti jsou členy týmu a poskytují odborná stanoviska a posudky týmu auditorů. 
Technický expert nesmí vystupovat jako auditor a musí být doprovázen auditorem. Role 
technických expertů v činnostech auditu je před jeho provedením odsouhlasena certifikačním 
orgánem i klientem.  
 
4.4.3  Zahájení posuzování na místě (tento článek platí i pro ostatní typy auditů)  

Posuzování na místě začíná zahajovacím jednáním za účasti členů vedení klienta, a pokud je 
to vhodné, i osob odpovědných za auditované funkce nebo procesy. Účelem úvodního 
jednání, které je prováděno vedoucím týmu auditorů, je v krátkosti vysvětlit, jak budou 
prováděny činnosti auditu. Úroveň podrobností musí být v souladu s povědomím klienta o 
procesech auditu. Úvodní jednání obsahuje: 

a) představení účastníků, včetně vysvětlení jejich rolí;  
b) potvrzení rozsahu certifikace; 
c) potvrzení klientem i týmem auditorů plánu auditu (včetně typu a rozsahu auditu, 

jeho cílů a kritérií), jakýchkoli změn a dalších relevantních opatření, jako je například 
datum a čas realizace závěrečného jednání a průběžných jednání týmu auditorů a 
členy vedení klienta; 

d) potvrzení formálních komunikačních kanálů klientem i týmem auditorů; 
e) potvrzení, že jsou dostupné zdroje a prostory požadované týmem auditorů; 
f) potvrzení záležitostí týkajících se důvěrnosti;  
g) potvrzení relevantních postupů týkajících se bezpečnosti týmu auditorů, havarijní 

připravenosti a zabezpečení; 
h) potvrzení dostupnosti, role a identity všech průvodců a pozorovatelů; 
i) metody podávání zpráv, včetně klasifikace všech zjištění z auditu; 
j) informace o podmínkách předčasného ukončení auditu; 
k) potvrzení, že je vedoucí týmu auditorů a tým auditorů reprezentující certifikační 

orgán odpovědný za realizaci auditu a musí řídit provádění plánu auditu, včetně 
činností a směřování auditu; 

l) potvrzení stavu zjištění z předchozích přezkoumání nebo auditů (je-li to vhodné); 
m) metody a postupy, které budou použity při provádění auditu na základě vzorkování; 
n) potvrzení jazyka, který bude v průběhu auditu používán; 
o) potvrzení, že klient bude v průběhu auditu informován o jeho průběhu a jakýchkoli 

nesrovnalostech; 
p) možnost klienta klást dotazy. 

  
 
4.4.4  Posuzování na místě  

Vedoucí auditor (resp. auditní tým) provádí posuzování na místě v souladu s odsouhlaseným 
plánem auditu, přičemž v rámci posuzování získává auditní tým (na základě studia 
dokumentů, rozhovorů a pozorování) důkazy o shodě s požadavky Nařízení 1221/2009 tak, 
aby bylo dosaženo cílů auditu 1. stupně.  

4.4.5  Ukončení posuzování na místě – závěrečné jednání  

Posuzování na místě je ukončeno závěrečným jednáním auditního týmu s členy vedení klienta 
a případně i s osobami zodpovědnými za auditované funkce nebo procesy.  

Na tomto závěrečném jednání informuje vedoucí auditor (na základě porady auditního týmu) 
o závěrech a předkládá odpovědnému zástupci posuzovaného subjektu k odsouhlasení 
dokumentované závěry, ve formě Zprávy z auditu 1. stupně, týkající se splnění cílů prvního 
stupně a připravenosti na druhý stupeň musí být předloženy klientovi, a to včetně 
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identifikace jakýchkoli sporných oblastí, které by mohli být při auditu druhého stupně 
klasifikovány jako neshody a konstatuje připravenost/nepřipravenost klienta ke 2. stupni 
auditu. V případě konstatování nepřipravenosti klienta, nebo pokud se vyskytnou jakékoli 
významné změny, které mohou mít vliv na systém managementu, vedoucí auditor zváží a 
rozhodne o opakování celého prvního stupně, nebo jeho části. Pro certifikační orgán/ 
akreditovaného ověřovatele může být nezbytné přezkoumat opatření týkající se druhého 
stupně např. zvýšení rozsahu auditu 2. stupně, doplnění týmu auditorů apod. 

Při určování intervalu mezi prvním a druhým stupněm je vedoucím auditorem zvážena 
potřeba klienta vyřešit sporné oblasti identifikované v průběhu prvního stupně. Klient je 
informován o tom, že výsledky prvního stupně mohou posunout dobu konání druhého 
stupně, který musí proběhnout nejpozději do 6 měsíců od ukončení auditu 1. stupně, jinak 
celý proces počátečního ověřování začíná opět auditem 1. stupně.  

Konečný termín auditu 2. stupně odsouhlasuje vedoucí auditor se zástupcem klienta a termín 
uveden v kopii Zprávy z auditu 1. stupně, kterou ponechává vedoucí auditor u klienta.  

4.5 Audit 2. stupně  

4.5.1  Cíl auditu 2. stupně  

Environmentální auditoři ověřují: 

• dodržování všech požadavků Nařízení č. 1221/2009 ve vztahu k úvodnímu 
environmentálnímu přezkumu, systému environmentálního řízení, 
environmentálnímu auditu a jeho výsledkům, jakož i ve vztahu k environmentálnímu 
prohlášení nebo aktualizovanému environmentálnímu prohlášení; 

• dodržování požadavků vyplývajících z příslušných právních předpisů Společenství či 
předpisů s celostátní, regionální nebo místní působností týkajících se životního 
prostředí ze strany organizace; 

• neustálé zlepšování vlivu činnosti organizace na životní prostředí; 

• spolehlivost, důvěryhodnost a správnost údajů a informací v těchto dokumentech: 
o environmentální prohlášení, 
o aktualizované environmentální prohlášení; 
o všechny environmentální informace, které mají být schváleny. 

• zejména vhodnost úvodního environmentálního přezkumu nebo auditu či dalších 
postupů prováděných organizací, aniž by tyto postupy zbytečně opakovali.  

• zda jsou výsledky interního auditu spolehlivé. Za tím účelem mohou případně využít 
namátkové kontroly. 

 
 
Zaměřením je zkontrolovat, aniž jsou dotčeny donucovací pravomoci státu týkajících se 
právních požadavků: 

• splnění všech požadavků Nařízení, environmentálního přezkoumání, systému 
environmentálního řízení, environmentálního auditu a jeho výsledků a 
environmentální prohlášení 

• spolehlivost, důvěryhodnost a správnost dat a informací v environmentálním 
prohlášení a informacích o životním prostředí, které se mají schválit 

 
Při ověřování organizace na registraci zkontroluje environmentální ověřovatel, jestli 
organizace splnila alespoň tyto požadavky:  

• je zaveden plně funkční systém environmentálního řízení podle přílohy II; 

• je zcela zaveden naplánovaný program auditu, který již byl podle přílohy III zahájen 
tak, aby se vztahoval alespoň na nejzávažnější dopady na životní prostředí; 

• je dokončen přezkum vedením organizace podle části A přílohy II a 
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• je připraveno environmentální prohlášení podle přílohy IV a byly zohledněny 
odvětvové referenční dokumenty, pokud byly dostupné. 

 
4.5.2  Organizační zajištění auditu 2. stupně  

Plán auditu 2. stupně zasílá vedoucí auditor klientovi k odsouhlasení minimálně 14 dnů před 
konáním auditu. Audit 2. stupně probíhá vždy na pracovištích klienta. V případě, že klient 
vyžaduje změny v plánu auditu je v pravomoci vedoucího auditora tyto změny zapracovat, 
nicméně platí zásada, že nemohou být porušeny postupy stanovené certifikačním orgánem/ 
akreditovaným ověřovatelem a nesmí být porušeny principy nestrannosti a nezávislosti.  

4.5.3  Zahájení posuzování na místě  

Zahájení posuzování na místě probíhá dle článku 4.4.3 tohoto dokumentu.  

4.5.4  Posuzování na místě  

Audit 2. stupně probíhá na pracovištích klienta v souladu s odsouhlaseným plánem auditu a v 
souladu s cílem auditu. V průběhu auditu jsou prostřednictvím vhodného vzorkování 
shromažďovány informace týkající se cílů, rozsahu a kritérií auditu (včetně informací, které se 
vztahují k rozhraním mezi funkcemi, činnostmi a procesy). Tyto informace jsou ověřovány, 
aby se mohly stát důkazem z auditu. Metody shromažďování informací mimo jiné zahrnují:  

a) rozhovory; 
b) pozorování procesů a činností; 
c) přezkoumávání dokumentace a záznamů. 

 
Kde dostupné důkazy z auditu naznačují, že cílů auditu nelze dosáhnout nebo že existují 
okamžitá a významná rizika, musí vedoucí týmu auditorů tuto skutečnost oznámit klientovi 
tak, aby bylo možné stanovit vhodné opatření. Takové opatření může zahrnovat modifikaci 
plánu auditu, změny rozsahu auditu, nebo ukončení auditu. Vedoucí týmu auditorů musí 
oznámit výsledky provedeného opatření certifikačnímu orgánu/ akreditovanému ověřovateli. 

Členy auditního týmu jsou identifikována, klasifikována a zaznamenána zjištění z auditu 
shrnující shodu a vysvětlující neshody tak, aby bylo možné přijmout informované rozhodnutí 
o ověřování. 

Zjištění neshody či potenciálu ke zlepšení je týmem auditorů zaznamenáno vzhledem ke 
specifickému požadavku. Tento záznam obsahuje jasný popis neshody a musí podrobně 
identifikovat objektivní důkazy, na kterých je neshoda založena. 

Neshody musí být konzultovány s klientem tak, aby bylo zajištěno, že jsou důkazy přesné a že 
neshody jsou správně pochopeny. Auditor se nicméně musí vyhnout naznačení příčin nebo 
řešení neshod.  Zjištění z auditu, která jsou klasifikována jako neshody, nesmí být 
zaznamenávána jako potenciály ke zlepšování. 

Vedoucí auditor odpovídá, že členové týmu se před přípravou závěrů z auditu shodnou na 
identifikaci úrovně neshod a potenciálů ke zlepšení ve vztahu k  požadavkům kritérií auditu 
(normě/předpisu pro systém managementu, k dokumentaci systému klienta, k právnímu 
požadavku). Konečné rozhodnutí je v pravomoci vedoucího auditora a je na následujících 
úrovních: 

neshoda / major nonconformity (N) 

• nesplnění požadavku, které ovlivňuje schopnost systému managementu dosahovat 
požadovaných výsledků 

• pokud existuje závažná pochybnost, že je uplatňováno efektivní řízení procesů nebo 
že produkty nebo služby budou plnit specifikované požadavky či dochází k nesouladu 
s právními požadavky; 
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• existující množství drobných neshod týkajících se stejného požadavku nebo problému 
může prokazovat systematickou chybu, a proto tvoří neshodu a může 
pravděpodobně vést k selhání systému managementu, 

drobná neshoda/minor nonconformity  (DN) 

• je odchylka od formulace normy, nebo dílčí nedodržení postupu systému 
managementu, která neovlivňuje schopnost systému managementu dosahovat 
požadovaných výsledků a u kterých zkušenost a posouzení ukazují, že nepovede k 
selhání systému i ani schopnosti zajistit řízené postupy a výrobky,  

potenciál ke zlepšení/potential for improvement (PZ) 

• je stav, kdy se auditorům jeví existence potenciálu ke zlepšení za účelem zvýšení 
efektivnosti a výkonnosti systému managementu. 

 
Při zjištění neshody vůči požadavkům, formuluje auditor neshodu do Zprávy z auditu a do 
formuláře Protokol o neshodě. Při drobné neshody vůči požadavkům, formuluje auditor 
drobnou neshodu do Zprávy z auditu. Potenciál ke zlepšení formuluje auditor do Zprávy 
z auditu klient však není povinen jej akceptovat. 
 
Posuzování na místě musí proběhnout v rámci intervalu 30 dnů (maximální interval mezi 
zahajovacím a závěrečným jednáním auditního týmu s vedením klienta). 
 
Zprávy z ostatních typů auditu (audit 2. stupně, dozorový apod.) jsou zasílány po ukončení 
auditu ze sekretariátu certifikačního orgánu.  

 
4.5.5  Ukončení posuzování na místě  

Posuzování na místě je ukončeno závěrečným jednáním auditního týmu s managementem 
klienta a tam, kde je to vhodné, i s osobami zodpovědnými za auditované funkce nebo 
procesy, u nějž je zaznamenána účast v Prezenční listině. Účelem závěrečného jednání, je za 
běžných okolností pořádáno vedoucím týmu auditorů, je prezentovat závěry, včetně 
doporučení ohledně certifikace. Jakékoli neshody jsou vedoucím auditorem prezentovány 
takovým způsobem, aby byly pochopeny, a je klientem odsouhlasen časový rámec pro jejich 
řešení. Je odpovědností vedoucího auditora, že tým auditorů ještě před závěrečným 
jednáním musí: 

a) přezkoumat zjištění z auditu a jakékoli další vhodné Informace získané v průběhu 
auditu s ohledem na cíle a kritéria auditu a klasifikovat všechny neshody; 

b) odsouhlasit závěry z auditu s přihlédnutím k nejistotě zahrnuté v procesu auditu; 
c) odsouhlasit jakákoli nezbytná následná opatření; 
d) potvrdit vhodnost programu auditů nebo identifikovat jakékoli potřebné úpravy 

týkající se budoucích auditů (např. rozsahu certifikace, času nebo doby trvání auditu, 
frekvence dozoru, kompetenci týmu auditorů). 

Závěrečné jednání zahrnuje následující součásti, kdy úroveň projednávaných podrobností je v 
souladu s tím, jak je klient obeznámen s procesem auditu: 

a) sdělení klientovi, že důkazy z auditu jsou založeny na vzorkování informací; tímto 
klientovi vysvětlit prvek nejistoty; 

b) způsob a časový rámec podávání zpráv, včetně klasifikace zjištění z auditu; 
c) proces certifikačního orgánu pro zacházení s neshodami, včetně jakýchkoli důsledků 

týkajících se certifikace klienta; 
d) časový rámec, ve kterém má klient prezentovat plán náprav a nápravných opatření 

všech neshod identifikovaných v průběhu auditu; 
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e) činnosti certifikačního orgánu následující po auditu;  
f) informace o postupech vyřizování stížností a odvolání. 

Klient má poté příležitost položit otázky. Jakékoli rozdílné názory týkající se zjištění z auditu 
nebo závěrů mezi týmem auditorů a klientem prodiskutovány a v případě, že je to možné, i 
vyřešeny. Jakékoli rozdílné názory jsou vedoucím auditorem zaznamenány a oznámeny 
certifikačnímu orgánu ve formě Zprávy z auditu.  

Na tomto závěrečném jednání vedoucí auditor předkládá odpovědnému zástupci klienta 
k podpisu a odsouhlasení Protokol o neshodě, nebo Přehled drobných neshod podle výsledku 
auditu.  

Mohou se vyskytovat následující případy:  
pokud: 

❖ environmentální politika vyhovuje příslušným požadavkům tohoto nařízení, 
❖ environmentální přezkoumání nebo audit je technicky vyhovující,  
❖ environmentální program zahrnuje všechny podstatné problémy, 
❖ systém EMS splňuje požadavky Přílohy II Nařízení (specifikující požadavky na  

environmentální politiku, programy a cíle podniku zapojeného do programu    EMAS), 
❖ prohlášení a informace v něm uvedené jsou spolehlivé, správné, přesné, dostatečně 

podrobné a ve shodě s požadavky Nařízení, 
❖ neexistují důkazy o tom, že organizace nedodržuje příslušné požadavky vyplývajících 

z právních  předpisů týkajících se životního prostředí 
pak CERT-ACO potvrdí platnost prohlášení. 

 
pokud: 

❖ environmentální politika vyhovuje příslušným požadavkům tohoto nařízení, 
❖ environmentální přezkoumání nebo audit je technicky vyhovující,  
❖ environmentální program zahrnuje všechny podstatné problémy, 
❖ neexistují důkazy o tom, že organizace nedodržuje příslušné požadavky vyplývajících          

z právních předpisů týkajících se životního prostředí 
❖ systém EMS splňuje požadavky Přílohy II Nařízení, ale 

▪ prohlášení je třeba revidovat a/nebo doplnit nebo 
▪ prohlášení, pro roky v mezidobí, ve kterých nedošlo k potvrzení 

platnosti, bylo shledáno nesprávným nebo zavádějícím nebo pro 
roky v mezidobí neexistuje žádné prohlášení, ačkoliv by existovat 
mělo,  

pak CERT-ACO projedná změny s vedením organzace a nepotvrdí platnost prohlášení, dokud 
organizace nedoplní příslušné přílohy a/nebo změny prohlášení včetně  odkazů - pokud je to 
nezbytné - ke změnám požadovaným k dříve nepotvrzeným prohlášením nebo k dodatečným 
informacím, které měly být publikovány v mezidobí; 
 
 
pokud: 

❖ environmentální politika nevyhovuje příslušným požadavkům tohoto Nařízení nebo 
❖ environmentální přezkoumání nebo audit je technicky nevyhovující nebo  
❖ environmentální  program nezahrnuje všechny podstatné problémy nebo  
❖ EMS nesplňuje požadavky Přílohy II Nařízení, 
❖ existují důkazy o tom, že organizace nedodržuje příslušné požadavky vyplývajících 

z právních předpisů týkajících se životního prostředí  
pak CERT-ACO předá vedení organizace příslušná doporučení o potřebných zlepšeních 
formou schválené zprávy z ověřování a nepotvrdí platnost prohlášení, dokud nedostatky v 
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politice a/nebo programu a/nebo procesech/nebo plnění právních předpisů nebudou 
odstraněny. Tento postup se opakuje tolikrát, kolikrát je třeba a dokud prohlášení není 
patřičně upraveno. 
 

4.5.6  Doložení a ověření odstranění neshod (článek je platný pro všechny typy auditu)  

Jsou-li zjištěny neshody, tyto jsou zaznamenány vedoucím auditorem do Protokolu neshod. 
Se zástupcem klienta vedoucí auditor dohodne termín provedení analýzy příčin, termíny pro 
přijetí náprav a nápravných opatření a termín s postupem jejich ověření tj. předložením 
objektivních písemných důkazů o realizaci a efektivnosti nápravných opatření nebo 
dodatečným auditem na místě v oblasti, kde byla neshoda zjištěna. Termínem pro předložení 
okamžitých opatření (náprav) je 14 dnů, jejich vhodnost potvrzuje vedoucí auditor v 
Protokolu neshod. Termínem pro odstranění neshod formou nápravných opatření jsou 3 
měsíce (ve zdůvodněných a certifikačním orgánem schválených případech maximálně 6 
měsíců). Důkazy o vyřešení neshod a stanovisko k jejich efektivnosti zaznamenává vedoucí 
auditor do Protokolu neshod, který je vypracován ve dvou vyhotoveních, originál zůstává 
organizaci, kopie je přílohou Zprávy z auditu. 
 
Jsou-li zjištěny drobné neshody, tyto jsou zaznamenány vedoucím auditorem do Přehledu 
drobných neshod. Se zástupcem klienta vedoucí auditor dohodne předložení Plánu klienta na 
realizaci náprav a nápravných opatření, kde klient doloží přijaté nápravy, provedení analýzy 
příčin, přijatá nápravná opatření a termíny jejich realizace. Termínem pro jeho předložení je 
14 dnů (ve zdůvodněných a certifikačním orgánem schválených případech maximálně 3 
měsíce).  Přezkoumání a odsouhlasení Plánu provádí vedoucí auditor, který komunikuje se 
zástupcem klienta o případných úpravách. 
 
Konečné stanovisko k Plánu náprav a nápravných opatření zaznamenává vedoucí auditor do 
formuláře Řízení drobných neshod, který je přílohou Zprávy z auditu, která je zasílána 
technických sekretariátem certifikačního orgánu/ akreditovaného ověřovatele klientovi. 
 
4.6  Rozhodnutí o ověření a vydání prohlášení akreditovaného ověřovatele  

Po ověření zprávy a dalších podkladů schválí akreditovaný ověřovatel environmentální 
prohlášení organizace nebo aktualizované environmentální prohlášení a tím stvrdí, že splňuje 
požadavky nařízení, potvrdí-li výsledky ověření a schválení,  

a) že informace a údaje v environmentálním prohlášení nebo aktualizovaném 
environmentálním prohlášení dané organizace jsou spolehlivé a správné a 
vyhovují požadavkům tohoto nařízení a 

b) že neexistují důkazy o tom, že organizace nedodržuje příslušné požadavky 
vyplývající z právních předpisů týkajících se životního prostředí. 

 
Na základě schválení vydá environmentální ověřovatel podepsané prohlášení uvedené v 
příloze VII Nařízení o tom, že ověření a schválení bylo provedeno v souladu s Nařízením. 
 
 
5  DOZOROVÉ ČINNOSTI  

5.1  Účel dozorových auditů / ověřování periodického (aktualizace dat 
environmentálního prohlášení) 

Pro účely ověřování periodického zkontroluje environmentální auditor, jestli organizace 
splnila tyto požadavky:  

• organizace má plně funkční systém environmentálního řízení v souladu s přílohou II; 
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• v souladu s programem auditu provedla interní audit vlivu činnosti organizace na 
životní prostředí a audit dodržování příslušných požadavků vyplývajících z právních 
předpisů týkajících se životního prostředí podle přílohy III; 

• organizace provedla přezkum vedením organizace a 

• organizace připravila aktualizaci environmentálního prohlášení v souladu s přílohou 
IV při zohlednění odvětvových referenčních dokumentů, pokud byly dostupné.  

 
5.2  Zásady pro termíny dozorových auditů / periodického ověřování 

Pravidelný dozor nad organizací se provádí v pravidelných intervalech minimálně 1 x za 12 
měsíců formou dozorového/kontrolního auditu. V případě, že dojde v systému certifikované 
organizace k významným změnám, které vyžadují kontrolu, může certifikační orgán vyvolat i 
mimořádný dozorový/ kontrolní audit. Certifikační orgán si vyhrazuje právo upravit rozsah a 
četnost dozorů podle posouzení aktuálního stavu systému managementu. 

Pozn. Z povinnosti roční aktualizace environmentálního prohlášení a periodického ověřování 
mohou být vyňaty malé organizace kde je možno termín prodloužit na 24 měsíců, poté je 
v rámci prodloužení ověřování/auditu nutno posoudit veškerá aktualizovaná data 
v environmentálním prohlášení, učiněná za těchto 24 měsíců (tj. nutno doložit organizací dvě 
aktualizovaná environmentální prohlášení, z nichž jedno bylo předloženo příslušnému orgánu 
(CENIA) k registraci. 

Dozorové audity/ periodické ověřování se konají v pravidelných intervalech, přičemž:  
 
První dozorový/kontrolní audit – periodické ověřování:  

- který následuje po počátečním ověřování, musí proběhnout nejpozději do 12 měsíců 
od posledního dne 2. stupně certifikačního auditu/ověřování, v případě, že audit do 
tohoto termínu neproběhne, dochází k pozastavení platnosti environmentálního 
prohlášení. Pokud klient nepodá žádost o zdůvodněnou změnu termínu a audit 
neproběhne ani do 15 měsíců, pak dochází automaticky ke zrušení platnosti 
registrace, které provede příslušný orgán (Agentura EMAS – CENIA), která je 
akreditovaným ověřovatelem informována – oficiálním dopisem.  

Druhý dozorový/ kontrolní audit – periodické ověřování: 
-  musí být proveden do 24 měsíců +/- 1 měsíc od posledního dne druhého stupně 

počátečním ověřování či ukončení prodlužovacího ověřování, přičemž na základě 
oprávněné žádosti klienta odsouhlasené certifikačním orgánem může být proveden 
do doby 24 měsíců +/- 3 měsíce. Pokud klient nepodá žádost o zdůvodněnou změnu 
termínu a audit neproběhne ani do 30 měsíců, pak dochází automaticky ke zrušení 
platnosti registrace, které provede příslušný orgán (Agentura EMAS – CENIA), která je 
akreditovaným ověřovatelem informována – oficiálním dopisem. 

 
5.3  Organizační zajištění dozorových auditů/ periodického ověřování  

Vedoucí auditor kontaktuje klienta za účelem domluvení termínu auditu na místě, a to 
minimálně s dvouměsíčním předstihem před uplynutím lhůty 12 měsíců.  

5.4  Průběh dozorového auditu / periodického ověřování  

Dozorové/ kontrolní audity ověřování jsou audity na místě, které ale nemusí být audity 
celého systému. Musí být plánovány spolu s dalšími dozorovými činnostmi, aby si certifikační 
orgán udržoval důvěru, že systém managementu certifikovaného klienta mezi 
recertifikačními audity nadále plní požadavky.  

Průběh dozorových/ kontrolních auditů je analogický s postupem prvotního ověřování, 
odlišnosti v postupu dozorového auditu jsou následující:  
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a) klient nepodává žádost,  
b) dozorový audit je jednostupňový,  
c) auditní tým zpravidla zůstává v původním složení,  
d) v rámci procesu dozoru nezasedá Certifikační výbor, její roli zastupuje posuzovatel, 

který Zprávu z auditu přezkoumává a potvrzuje stanovisko auditora o 
pokračování/nepokračování platnosti certifikace,  

e) není povinností prověřovat celý systém (lze prověřit reprezentativní vzorek); 
povinností je během tříletého cyklu prověřit v rámci všech dozorů plnění všech 
požadavků příslušné specifikace systému managementu (předpokládáme-li během 3- 
letého cyklu 2 dozory, je třeba prověřit při ročních dozorech „polovinu" příslušného 
systému managementu),  

Pro účely ověřování periodického zkontroluje environmentální auditor, jestli organizace 
splnila minimálně tyto požadavky:  

• organizace má plně funkční systém environmentálního řízení v souladu s přílohou II; 

• v souladu s programem auditu provedla interní audit vlivu činnosti organizace na 
životní prostředí a audit dodržování příslušných požadavků vyplývajících z právních 
předpisů týkajících se životního prostředí podle přílohy III; 

• organizace provedla přezkum vedením organizace a 

• organizace připravila aktualizaci environmentálního prohlášení v souladu s přílohou 
IV při zohlednění odvětvových referenčních dokumentů, pokud byly dostupné.  

 
5.5 Rozhodnutí o pokračování platnosti ověření environmentálního prohlášení  

Platnost ověření environmentálního prohlášení klienta může být udržována na základě 
kladných závěrů vedoucího týmu auditorů bez dalšího nezávislého přezkoumání a rozhodnutí 
Certifikačního výboru, pokud: 

a) pro všechny identifikované neshody nebo jiné situace, které mohou vést k 
pozastavení platnosti nebo zrušení certifikace jsou s klientem vyřešeny a vedoucí 
týmu auditorů podal certifikačnímu orgánu zprávu o potřebě realizovat přezkoumání 
kompetentním pracovníkem, který se nepodílel na realizaci auditu, a který určí, zda 
může být prodloužena platnost certifikace; 

b) kompetentní pracovník certifikačního orgánu monitoruje dozorové činnosti, včetně 
monitorování podáváni zpráv auditory, s cílem potvrdit, že certifikační činnosti 
probíhají efektivně. 

Na základě přezkoumání Zprávy z auditu rozhoduje kompetentní pracovník o pokračování či 
pozastavení platnosti certifikace. Rozhodnutí, ve formě dokumentu Potvrzení platnosti 
certifikátu, zasílá technický sekretariát klientovi spolu s kopií Zprávy z auditu.  
 
Jsou-li v rámci dozorového/kontrolního auditu zjištěny neshody, tyto jsou zaznamenány 
vedoucím auditorem do Protokolu neshod. Se zástupcem klienta vedoucí auditor dohodne 
termín provedení analýzy příčin, termíny pro přijetí náprav a nápravných opatření a termín s 
postupem jejich ověření tj. předložením objektivních písemných důkazů o realizaci a 
efektivnosti nápravných opatření nebo dodatečným auditem na místě v oblasti, kde byla 
neshoda zjištěna. Termínem pro předložení okamžitých opatření (náprav) je 14 dnů, jejich 
vhodnost potvrzuje vedoucí auditor v Protokolu neshod. Termínem pro odstranění neshod 
formou nápravných opatření jsou 3 měsíce (ve zdůvodněných a certifikačním orgánem 
schválených případech maximálně 6 měsíců).  

Důkazy o vyřešení neshod a stanovisko k jejich efektivnosti zaznamenává vedoucí auditor do 
Protokolu neshod, který je vypracován ve dvou vyhotoveních, originál zůstává organizaci, 
kopie je přílohou Zprávy z auditu.  Zároveň je na toto období pozastavena platnost 
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certifikátu. Pokud nejsou do tohoto období neshody prokazatelně odstraněny, pak dochází k 
odejmutí ověření platnosti.  

Jsou-li zjištěny drobné neshody, tyto jsou zaznamenány vedoucím auditorem do Přehledu 
drobných neshod. Se zástupcem klienta vedoucí auditor dohodne předložení Plánu klienta na 
realizaci náprav a nápravných opatření, kde klient doloží přijaté nápravy, provedení analýzy 
příčin, přijatá nápravná opatření a termíny jejich realizace. Termínem pro jeho předložení je 
14 dnů (ve zdůvodněných a certifikačním orgánem schválených případech maximálně 3 
měsíce). Pokud není do 3 měsíců předložen a schválen Plán klienta na realizaci náprav a 
nápravných opatření, pak dochází k pozastavení platnosti certifikátu, pokud není, ani do 6 
měsíců, předložen a schválen Plán klienta na realizaci náprav a nápravných opatření, pak 
dochází k odejmutí ověření platnosti.   

Přezkoumání a odsouhlasení Plánu provádí vedoucí auditor, který komunikuje se zástupcem 
klienta o případných úpravách. Konečné stanovisko k Plánu náprav a nápravných opatření 
zaznamenává vedoucí auditor do formuláře Řízení drobných neshod, který je přílohou Zprávy 
z auditu, která je zasílána technických sekretariátem certifikačního orgánu/ akreditovaného 
ověřovatele klientovi. 
 
6  POSTUPY RECERTIFIKACE / OVĚŘOVÁNÍ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

6.1  Účel recertifikace / ověřování prodloužení registrace  

Pro účely ověřování prodloužení registrace (alespoň jednou za 3 roky)  zkontrolují pracovníci 
provádějící ověřování/auditoři, jestli organizace splnila tyto požadavky:  

• organizace má plně funkční systém environmentálního řízení v souladu s přílohou II; 

• organizace má plně funkční naplánovaný program auditu, jehož alespoň jeden 
cyklus byl proveden v souladu s přílohou III; 

• organizace provedla jeden přezkum vedením organizace a 

• organizace připravila environmentální prohlášení v souladu s přílohou IV a byly 
zohledněny odvětvové referenční dokumenty, pokud byly dostupné.  

• organizace provedla interní audit vlivu činnosti organizace na životní prostředí a 
dodržování příslušných požadavků vyplývajících z právních předpisů týkajících se 
životního prostředí podle přílohy III; 

• organizace prokazuje soustavné dodržování příslušných požadavků vyplývajících z 
právních předpisů týkajících se životního prostředí a neustálé zlepšování vlivu 
činnosti organizace na životní prostředí ; 

• organizace připravila aktualizované environmentální prohlášení podle přílohy IV a 
byly zohledněny odvětvové referenční dokumenty, pokud byly dostupné. 

 

6.2  Zásady pro termíny recertifikace  / ověřování prodloužení registrace  

Ověřování prodloužení registrace musí proběhnout nejpozději do 36 měsíců +/- 1 měsíc od 
ukončení auditu 2. stupně / resp. předchozího ověřování prodloužení registrace, přičemž na 
základě oprávněné žádosti klienta (např. formou písemné žádosti) odsouhlasené 
certifikačním orgánem/ akreditovaným ověřovatelem může být proveden do doby 36 měsíců 
+/- 3 měsíce. Současně musí celý proces Ověřování prodloužení registrace být zahájen před 
datem skončení platnosti potvrzení platnosti environmentálního prohlášení. V případě, že 
ověřování nebude zahájeno před datem skončení platnosti environmentálního prohlášení, 
musí být proces ověřování zahájen od počátku tzn., že tříletý cyklus bude zahájen 
provedením dvoustupňového auditu/ověřování nebo alespoň 2. stupněm auditu. 

6.3  Plánování termínu recertifikace  / ověřování prodloužení registrace 
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Vedoucí auditor kontaktuje minimálně s tříměsíčním předstihem klienta za účelem domluvení 
termínu ověřování. 

6.4  Postup recertifikace / ověřování prodloužení registrace  

Postup ověřování prodloužení registrace je analogický s postupem prvotního ověřování  
včetně stanovených odpovědností, pravomocí a termínů, přičemž u ověřování prodloužení 
registrace provedení auditu 1. stupně probíhá pouze v případě významných změn systému 
managementu u klienta nebo kontextu, ve kterém je systém managementu provozován 
(např. významné změny v legislativě). O nutnosti provést audit 1. stupně rozhoduje ředitel 
certifikačního orgánu/ akreditovaného ověřovatele.  

Základní postup (detailně je uveden v popisu počátečního ověřování):  

a) žádost o ověřování,  
b) uzavření nebo modifikace smlouvy o kontrolní činnosti s klientem,  
c) příprava plánu auditu,  
d) provedení auditu (jedno či dvoustupňového),  
e) vypořádání neshod,  
f) rozhodnutí o výsledku ověřování.  

 
7 SPECIÁLNÍ AUDITY 

7.1        Omezování/ rozšiřování rozsahu  

K omezení rozsahu zavedeného systému environmentálního managementu a tím rozsahu 
údajů v environmentálním prohlášení může dojít na žádost organizace nebo na základě 
zjištění pracovníka provádějícího ověřování/auditora v oblastech: 

ukončení konkrétních činností / procesů, které jsou zahrnuty v rozsahu vymezeného systému 
environmentálního managementu (např. ukončení provozu - lakování),  

ukončení činnosti v některém z více stálých pracovišť organizace (např. zrušení pobočky). 
Musí se však jednat o zrušení, nikoliv vyloučení z důvodu neplnění požadavků 
předpisu/normy.       

V případě žádosti o omezení rozsahu organizace požádá oficiálním dopisem o změnu a 
předloží aktualizovaná data v environmentálním prohlášení. Ředitel pro certifikaci změnu 
posoudí a rozhodne, zda ověření změny bude provedeno v rámci pravidelného 
prodlužovacího ověřování/auditu (bez změn ve smluvních podmínkách) nebo mimořádného 
ověřování/auditu (je zpracován a schválen dodatek smluvních podmínek po rekalkulaci 
rozsahu ověřování). Provedením mimořádného ověřování/auditu je pověřen formou 
písemného pověření/zakázkového listu pracovník provádějící ověřování/auditor, kterého 
vybere Pověřovací výbor (dále jen PoV) a schválí ředitel. Posouzení změn je vždy provedeno v 
rámci ověření/auditu na místě, kde pracovník provádějící ověřování tuto skutečnost (změnu) 
zaznamená v plánu  a komentuje ve zprávě z ověřování.  

Veškeré tyto informace jsou předloženy Certifikačnímu výboru (dále jen CeV), který po 
projednání doporučí změnu „rozsahu“ uvedenou v „Prohlášení environmentálního 
ověřovatele“ (ve formě úpravy specifikace CZ NACE kódů resp. odkazů na pobočky a lokality 
zařazené do rozsahu EMAS).   

K rozšíření rozsahu zavedeného systému environmentálního managementu a tím rozsahu 
údajů v environmentálním prohlášení může dojít pouze na oficiální na žádost organizace v 
oblastech: 
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a. rozšíření o konkrétní činnosti / procesy, které nejsou zahrnuty v rozsahu 
stávající certifikace (např. proces lakování),  

b. rozšíření činnosti v některém z nových stálých pracovišť organizace (např. 
založení pobočky).  

Veškeré rozšiřování je provedeno vždy na žádost organizace, vždy je ředitelem pro certifikaci 
provedena rekalkulace rozsahu ověřování/auditu a zpracován a schválen dodatek smluvních 
podmínek. Provedením mimořádného ověřování/auditu je pověřen formou písemného 
pověření/zakázkového listu pracovník provádějící ověřování/auditor, kterého vybere PoV a 
schválí ředitel. Posouzení změn rozsahu je provedeno vždy auditorem na místě v rámci 
mimořádného ověřování/auditu nebo v rámci pravidelného prodlužovacího 
ověřování/auditu. O výsledku auditu je zpracována zpráva a je standardním postupem v CeV 
rozhodnuto o rozšíření/nerozšíření rozsahu o vydání/nevydání „Prohlášení 
environmentálního ověřovatele“.   

 

7.2       Mimořádné ověřování/audit  

Mimořádné ověřování/audit organizace je možno provést na základě těchto zdrojů: 

a) při podstatných změnách v organizaci (organizační struktury, vlastníků, 
technologií a postupů systému, převedení činnosti organizace na jiné místo) 

b) písemná stížnost na systém organizace nebo písemná zpráva donucovacích 
orgánů o neplnění právních předpisů v oblasti životního prostředí, nebo 
informace ze strany registrujícího orgánu – CENIA při pozastavení nebo 
zrušení registrace např. z důvodů uvedených v článku 15 Nařízení. 

 

Ad a) podstatné změny  

Pokud registrovaná organizace plánuje podstatné změny, musí provést environmentální 
přezkum těchto změn, včetně environmentálních aspektů a dopadů na životní prostředí. Po 
provedení environmentálního přezkumu těchto změn organizace aktualizuje úvodní 
environmentální přezkum a odpovídajícím způsobem upraví svou environmentální politiku a 
environmentální program a systém environmentálního řízení a přezkoumá a aktualizuje celé 
environmentální prohlášení. Veškeré tyto změny a upravené / aktualizované dokumenty 
společně s písemnou žádostí o mimořádné ověření/audit předloží CERT-ACO.  

Ředitel pro certifikaci provede rekalkulaci rozsahu ověřování/auditu a je zpracován a 
schválen dodatek smluvních podmínek. Provedením mimořádného ověřování/auditu je 
pověřen formou písemného pověření/zakázkového listu pracovník provádějící 
ověřování/auditor, kterého vybere PoV a schválí ředitel. Posouzení změn je provedeno vždy 
auditorem na místě v rámci mimořádného ověřování/auditu nebo v rámci pravidelného 
prodlužovacího ověřování/auditu (tak, aby bylo splněno, že do 6 měsíců jsou změny ověřeny 
a schváleny). Pracovník provádějící ověřování tyto skutečnosti (změny) zaznamená v plánu 
jako specifický cíl ověřování/auditu. O výsledku auditu je zpracována zpráva a je standardním 
postupem v CeV rozhodnuto o ověření a schválení či neschválení změn a o vydání/nevydání 
„Prohlášení environmentálního ověřovatele“. 

Po schválení změn,  organizace oznámí příslušnému orgánu (Agentuře EMAS - CENIA) změny 
na formuláři uvedeném v příloze VI a tyto změny zveřejní. 
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Ad b) stížnosti, neplnění právních předpisů, pozastavení a zrušení registrace  

V případě došlé písemné stížnosti na organizaci adresované na akreditovaného ověřovatele 
CERT-ACO jsou evidovány v „knize odvolání a stížností“ u ŘC, vlastní stížnost je založena do 
složky organizace. Každou stížnost ŘC projedná s ředitelem, který rozhodne o řešení stížnosti 
v rámci pravidelného prodlužovacího ověřování/auditu (bez změn ve smluvních podmínkách) 
nebo mimořádného ověřování/auditu (je zpracován a schválen dodatek smluvních podmínek 
po rekalkulaci rozsahu ověřování). Provedením mimořádného ověřování/auditu je pověřen 
formou písemného pověření/zakázkového listu pracovník provádějící ověřování/auditor, 
kterého vybere PoV a schválí ředitel. Termín, rozsah mimořádného ověřování/auditu stanoví 
ŘC po posouzení obsahu stížnosti a písemně skutečnost oznámí organizaci. Tato je na základě 
smlouvy povinna se podřídit tomuto ověřování/auditu. Pracovník provádějící ověřování tyto 
skutečnosti (změny) zaznamená v plánu jako specifický cíl ověřování/auditu. O výsledku 
auditu je zpracována zpráva a je standardním postupem v CeV rozhodnuto o vydání/nevydání 
„Prohlášení environmentálního ověřovatele“ prokazující plnění požadavků Nařízení. Do doby 
vyřešení stížnosti je organizace informována dopisem o „pozastavení registrace“ a taktéž je 
informován příslušný orgán (Agentura EMAS – CENIA). Na základě ověření skutečností na 
místě jsou přijímána nápravná opatření u organizace, při zjištění dlouhodobé nefunkčnosti 
systému environmentálního managementu, neplnění právních předpisů, tyto skutečnosti 
vedou až ke „zrušení registrace“, které provede příslušný orgán (Agentura EMAS – CENIA), 
která je akreditovaným ověřovatelem informována – oficiálním dopisem ředitele.  

 
8  KLASIFIKACE ZJIŠTĚNÍ Z AUDITU  

Auditoři na základě objektivních nálezů z auditu klasifikují svoje zjištění následujícím 
způsobem: 
 

Klasifikace Popis Vyřešení  

Neshoda Nesplnění požadavku, které ovlivňuje schopnost 
systému managementu dosahovat požadovaných 
výsledků; 
pokud existuje závažná pochybnost, že je uplatňováno 
efektivní řízení procesů nebo že produkty nebo služby 
budou plnit specifikované požadavky či dochází 
k nesouladu s právními požadavky; 
existující množství drobných (méně významných) 
neshod týkajících se stejného požadavku nebo 
problému může prokazovat systematickou chybu, a 
proto tvoří neshodu a může pravděpodobně vést k 
selhání systému managementu. 

U všech neshod musí být do 3 měsíců 
(ve výjimečných případech 6 měsíců) 
přezkoumány, přijaty a ověřeny 
nápravy a nápravná opatření a to 
formou přezkoumání dokumentace a 
záznamů klienta nebo provedeným 
následným auditem na místě. 

Drobná 
neshoda 

Je odchylka od formulace normy, nebo dílčí nedodržení 
postupu systému managementu, která neovlivňuje 
schopnost systému managementu dosahovat 
požadovaných výsledků a u kterých zkušenost a 
posouzení ukazují, že nepovede k selhání systému i ani 
schopnosti zajistit řízené postupy a výrobky. 

U všech drobných neshod musí do 14 
dnů (ve výjimečných případech 3 
měsíců) přezkoumán a přijat plán 
klienta na realizaci náprav a 
nápravných opatření po provedení 
analýzy příčiny. Ověření nápravných 
opatření se provádí v rámci dalšího 
auditu / ověřování. 

Potenciál ke 
zlepšení 

Je stav, kdy se auditorům jeví existence potenciálu ke 
zlepšení za účelem zvýšení efektivnosti a výkonnosti 
systému managementu 

 

 
9  ORIENTAČNÍ DOBA TRVÁNÍ AUDITU (POSUZOVÁNÍ)  

Níže uvedený text slouží pro první orientaci zájemce o certifikaci v dobách posuzování na 
místě. Vychází z údajů uvedených v žádosti o ověření. Doba posuzování závisí na druhu 
činností organizace, různorodosti činností prováděných zaměstnanci, velikosti organizace, 
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množství postupů, které bude třeba prověřovat, době, po jakou je systém managementu 
organizace funkční a jak jsou s ním zaměstnanci seznámeni, jak je stabilní a jak často podléhá 
změnám.  
 
Doba potřebná pro ověřování závisí na počtu, povaze a významnosti potenciálních envi-
ronmentálních dopadů. Počet dnů (hodin), které budou vynaloženy na ověření platnosti/ 
validaci environmentálního prohlášení nemusí proto nezbytně korespondovat s velikostí 
ověřovaného podniku, ale určuje ji vedoucí týmu pracovníků provádějících ověřování po 
studiu dokumentace po dohodě s ředitelem. 

Aby bylo možné přesněji naplánovat potřebný počet pracovníků, kteří budou provádět 
ověřování a dnů (hodin) potřebných pro jeho provedení, CERT-ACO vede vedoucí týmu 
pracovníků provádějících ověřování záznamy (a na požádání je schopen je poskytnout 
akreditačnímu orgánu) o skutečně strávené době při ověřování platnosti environmentálního 
prohlášení jednotlivých organizací. 

Doba k provedení ověřování je vyčíslena pomocí počtu pracovník x den. Tato doba zahrnuje 
činnosti spojené s ověřováním a zahrnuje zkoumání dokumentace, návštěvu organizace, 
přípravu zprávy pro vedení organizace a řešení problémů organizace, uvedených ve zprávě, 
ale nezahrnuje čas strávený na cestě do místa podniku resp. mezi prověřovanými oblastmi 
podniku.  

Ověřovaný subjekt 
Počet zaměstnanců 

Ověřování 
(pracovník x den) 

méně než 5 2 

5 – 9 2,5 

11 – 19 3 

20 –29 4 

30 – 59 6 

60 – 110 7 

110 – 250 8 

250 – 500 11 

500 – 1100 12 

1100 – 2000 15 

2000 – 4000 18 

4000 – 8000 21 

 

Pokud je EMS organizace certifikován dle normy ČSN EN ISO 14001 a certifikát vydal 
certifikační orgán akreditovaný pro tuto činnost ČIA nebo jiným signatářem MLA EA*), ŘC na 
základě žádosti (tj. informací v dotazníku) na další vyžádané dokumentace (příručky systému 
nebo jiného dokumentu popisující vymezený systém, zpráva z auditu a doklad o odstranění 
zjištěných neshod) prověří zejména, zda se rozsah a předmět certifikace shoduje s rozsahem 
a předmětem systému zahrnutého do environmentálního prohlášení. 

a) Pokud jsou shodné, pak tým pracovníků provádějících ověřování prověřuje: 

• zda všechny prvky uvedené v přílohách I a II Nařízení (tj. environmentální aspekty, 
přezkoumání stavu životního prostředí) jsou pokryty systémem EMS a zda příslušné 
výsledky jsou stále relevantní a platné (se zvláštním důrazem na oblasti, které jsou ve 
zprávě o auditu EMS identifikovány jako slabé nebo kde byla konstatována neshoda), 

• realizaci dalších aspektů z přílohy I a IV. Nařízení, (tj. dodržování právních předpisů, 
vliv činnosti organizace na životní prostředí, externí oznamování, zapojení 
zaměstnanců.), 

• zda cyklus auditů je v souladu s přílohou III Nařízení. 
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V takovém případě je doba potřebná k ověřování (viz. tabulka s doporučenými rozsahy) 
krácena na úroveň 50%, při zohlednění  již výše citovaných faktorů. 

b) Pokud nejsou shodné, pak tým pracovníků provádějících ověřování posuzuje všechny prvky 
systému EMS požadované Nařízením, které nejsou zahrnuty do certifikovaného systému. 

 

10  CENY  

Ceny za ověření vychází především z časové náročnosti posuzování. Certifikační orgán/ 
akreditovaný ověřovatel připravuje zájemcům cenové nabídky na vyžádání, přičemž pro 
vytvoření cenové nabídky je třeba uvést:  

a) procesy a významné environmentální aspekty,  
b) místa/lokality,  

c) počty pracovníků. 
 
 
11  ODVOLÁNÍ A STÍŽNOSTI  

11.1  Všeobecně  

Proti jakémukoliv rozhodnutí certifikačního orgánu/ akreditovaného ověřovatele je možno se 
písemně odvolat k certifikačního orgánu do 14 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti 
kterému se hodlá organizace odvolat. Odvolání je nutno odeslat na kontaktní adresu 
uvedenou v článku 1 tohoto dokumentu.  

Certifikační orgán /akreditovaný věřovatel se zabývá všemi odvoláními, stížnostmi a spory 
předloženými žadateli/držiteli certifikátů nebo jinými stranami.  

Odvolání, stížnost musí obsahovat zejména údaje o tom: 

• kdo je podává (identifikace subjektu),  

• komu jsou určeny,  

• které věci se týkají (popis věcné podstaty odvolání nebo stížnosti),  

• v jakém rozsahu je činnost, postup či rozhodnutí napadeno,  

• čeho se žadatel nebo jiná strana domáhá nebo co navrhuje,  

• v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost postupu nebo  

• rozhodnutí certifikačního orgánu,  

•  jaké důkazy žadatel nebo jiná strana navrhuje provést.  
 

11.2  Postup pro řešení odvolání  

Odvolání – je vyslovení nesouhlasu s rozhodnutím certifikačního orgánu/ akreditovaného 

ověřovatele. 

Pro řešení odvolání sestavuje ředitel nezávislou odvolací komisi, která záležitost řeší.  

O složení odvolací komise je strana, která podala odvolání, písemně uvědomena certifikačním 
orgánem s tím, že proti jejímu složení může v termínu do 14 dnů od doručení informace o 
složení komise podat námitku. O tom, zda námitka bude přijata či nikoliv rozhoduje ředitel.  

Odvolací komise posoudí odvolání nebo námitky organizace a zpracuje stanovisko, které 
předá řediteli certifikačního orgánu jako podklad k jeho rozhodnutí. Rozhodnutí řediteli je 
konečné a není proti němu odvolání.  
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Odvolání musí být vyřízeno do 30 dnů od jeho podání, nebo do 30 dnů od data, kdy je 
definitivně odsouhlaseno složení odvolací komise (pokud byla uplatněna námitka proti jejímu 
složení). O výsledku odvolání je organizace, která ho podala, informována oficiálním dopisem. 

11.3  Postup řešení stížnosti na akreditovaného ověřovatele  

Stížnost - je vyslovení nesouhlasu s postupy certifikačního orgánu. 

Stížnosti může zástupce organizace vznést v kterémkoliv okamžiku a uplatnit ji u vedoucího 
auditora, který je povinen ji řešit v rámci svých kompetencí. Uplatnit stížnost může zástupce 
organizace u ředitele pro certifikaci včetně stížností na pracovníky certifikačního 
orgánu/akreditovaného ověřovatele, auditory, technické experty, který je povinen 
přezkoumat oprávněnost, vypracovat stanovisko a navrženým opatřením a předat řediteli, 
který má ve věci námitek poslední slovo. 

    
11.4  Postup řešení stížnosti na organizaci s registrací EMAS (stížnost podána přímo na 
certifikační orgán/akreditovaného ověřovatele)  

V případě stížnosti na klienta, přezkoumává stížnost ředitel, který si k dané stížnosti vždy 
vyžádá stanovisko klienta ve věci stížnosti a musí potvrdit, zda se stížnost vztahuje k 
certifikačním činnostem, za které je zodpovědný, a pokud tomu tak je, musí se stížností 
zabývat. Současně má právo vyžádat si stanovisko expertů či dalších pracovníků dle uvážení.   

Všechny oprávněné stížnosti týkající se klienta jsou certifikačním orgánem/ověřovatelem 
tomuto klientovi v přiměřeném časovém termínu sděleny, obvykle do 30 dnů od obdržení 
stížnosti, při zachování požadavků na důvěrnost v míře, ve které se důvěrnost týká 
stěžovatele a předmětu stížnosti. Stěžovatel je informován o přijetí stížnosti a jsou mu 
poskytovány zprávy o postupu vyřizování stížnosti a o výsledku stížnosti. Podání, zkoumání a 
rozhodnutí o stížnosti nevede k jakýmkoli diskriminačním opatřením směrem k osobě, která 
stížnost podala. 

Ředitel rozhodne o způsobu řešení stížnosti. Akreditovaný ověřovatel, který obdržel stížnost, 
získá a ověří veškeré nezbytné informace pro potvrzení platnosti stížnosti buď komunikací s  
klientem, nebo formou mimořádného auditu. V případě zjištění oprávněnosti stížnosti a 
potvrdí se neefektivnost systému managementu, je pozastaven ověření a klient musí 
předložit důkazy, jaká nápravná opatření přijal, aby se předmět stížnosti, nemohl opakovat, a 
jak byly vyřešeny problémy, které ke stížnosti resp. pozastavení certifikace vedly. Ředitel 
certifikačního orgánu na základě uvedených informací rozhodne o výsledku řešení. O 
výsledku písemně informuje stěžovatele i klienta vůči, kterému byla stížnost podána. Proti 
rozhodnutí ředitele není odvolání.  

Na základě dohody s klientem, a s tím kdo stížnost podal, rozhodne, zda bude předmět 
stížnosti a rozhodnutí o ní zveřejněny. Pokud ano musí být stanoven rozsah zveřejnění.  

 
11.5 Postup řešení stížnosti na organizaci s registrací EMAS 

Každá organizace je povinna vést záznamy o všech stížnostech, které byly vůči ní  vzneseny v 
době platnosti ověření/registrace. Organizace je povinna předložit záznamy o všech 
stížnostech vůči němu uplatněných a předložit informaci, jaká nápravná opatření přijal, aby 
se předmět stížnosti, který může být důvodem neshody, nemohl opakovat, a jak byla 
případná neshoda odstraněna. Záznamy a informace by měly obsahovat pozitivní i negativní 
dopady na činnost organizace a návrhy a opatření k jejich řešení a vyhodnocení účinnosti 
navržených opatření.  
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Povinností auditora je prověřit, zda tato opatření byla účinná. Prověrka se zpravidla 
uskutečňuje při dozorových auditech/ periodických ověřování a při 
recertifikaci/prodlužovacím ověřování. Realizace nápravných opatření je považována za 
ukončenou až po prověření jejich účinnosti. Neprokázání přijetí účinných opatření je 
považováno za neshodu s požadavky normy systému managementu, která může vést k 
pozastavení platnosti nebo zrušení ověření. 

 

 

 


